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SAMMANFATTNING 

Denna undersökning handlade om hur tre valda referensutbildningar inom transportsektorn upplevde resultatet 

med att använda lämplighetstester i antagningsprocessen till respektive utbildning.  Syftet var att se hur resultatet 

av lämplighetstester upplevts och utifrån detta undersöka om det skulle vara möjligt att införa lämplighetstester 

till sjöbefälsutbildning. Det skulle sedan leda till en rekommendation om huruvida Sjöfartshögskolan i Kalmar 

skall införa ett lämplighetstest i antagningsprocessen eller inte.  

 

Bakgrunden till undersökningen var att innan vi sökte till sjökaptensprogrammet undersökte andra alternativa 

utbildningar där lämplighetstester var en del i antagningen. Vi undrade varför lämplighetstester inte användes för 

sökande till Sjöfartshögskolan i Kalmar, då dessa utbildningar leder till yrken med stort ansvar för människoliv, 

stora ekonomiska värden och miljö. 

  

Vi valde en kvalitativ undersökningsmetod och utförde öppna intervjuer med referensutbildningar, 

intresseorganisationer inom sjöfart och studenter som studerar vid Sjöfartshögskolan i Kalmar. Metoden valdes 

för att få en större överblick av respondenternas åsikter och för att få uttömmande information samt att förstå 

respondenternas resonemang vad gäller lämplighetstester. 

  

Resultatet av studien visade att användandet av lämplighetstester föll väl ut vid de undersökta 

referensutbildningarna. Det kom att leda till att vi rekommenderade Sjöfartshögskolan i Kalmar att införa ett 

datoriserat förtest av de sökandes lämplighet med en efterföljande intervju. 

 

Nyckelord:  

lämplighetstester, antagning, sjöbefäl, sjöfartshögskola 
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ABSTRACT  

This thesis focused on how three selected educations in the transport sector experienced the results of using 

aptitude tests in the admission to their courses. The purpose was to see how the results of aptitude tests were 

perceived at the different schools and to investigate whether it would be possible to introduce aptitude tests in 

the admission to Kalmar Maritime Academy. This would later on result in a recommendation whether Kalmar 

Maritime Academy should introduce an aptitude test in the admission or not.  

  

The background to the study was that before we applied to Kalmar Maritime Academy, were investigating other 

educations where aptitude tests were a part of the admission. We wondered why aptitude tests not were a part of 

the admission to Kalmar Maritime Academy, as these programs ends up in occupations involving great 

responsibility of human life, major economic- and environmental values 

  

We chose a qualitative research method, and conducted open interviews with the selected educations, 

associations in the shipping industry and students at Kalmar Maritime Academy. The method was chosen to get 

a greater overview of the respondents’ opinions, to receive complete information and to understand the 

respondents’ reasoning in the terms of aptitude tests. 

 

The result of this study was that the selected educations experienced good results in using aptitude tests in the 

admission to their programs. We chose to recommend an introduction of a computerized pre-test with following 

interviews of the applicants to Kalmar Maritime Academy. 

 

 

Keywords:  

aptitude tests, admission, merchant marine officer, maritime academy 
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Definitioner  
 

 

Basic Safety Grundläggande säkerhetskurs som krävs 

inom sjöfarten för att arbeta i 

säkerhetsbesättning. Innehåller fyra delar; 

överlevnadsteknik vid övergivande av fartyg, 

brandskydd, första hjälpen samt personlig 

säkerhet och socialt ansvar.
1
 

 

Flygpsykologi Ett begrepp som från början handlade om 

urval av piloter inom militär och civil 

luftfart. Idag innefattas även begrepp som 

den mänskliga faktorn, mänsklig kapacitet 

samt flygrädsla.
2
 

 

Human Factor Den mänskliga faktorn är när mänskligt 

handlade är orsaken till olyckor. Minst 80 % 

av alla olyckor orsakas av den mänskliga 

faktorn.
3
 

 

Lokförare Förare av tåg, antingen med passagerare eller 

gods.
4
 

 

Marinpsykologi En parallell till flygpsykologi, den 

psykologiska sakkunskapen ställs till 

sjöfartsrelaterade behov. 
5
 

 

 

 

                                                           
1
 Linnéuniversitetet. Basic Safety. 2011. 

2
 Svensk Flygpsykologisk förening, Vad är flygpsykologi. 2011. 

3
 Nationalencyklopedin,  Mänskliga faktorn. 2012  

4
 Arbetsförmedlingen, Yrken A-Ö. 2011. 

5
 Gordon Consulting. Flyg- och Marinpsykologi. 2012. 
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Simultankapacitet En förmåga som förklarar en persons 

möjligheter att kunna lösa flera uppgifter 

eller moment samtidigt och kunna hålla isär 

informationen från de olika momenten.
6
 

 

Sjöbefäl Det finns två olika typer av sjöbefäl. 

Fartygsbefäl är befäl inom den nautiska 

avdelningen och arbetar med navigering av 

fartyg, lastning och lossning av last eller 

passagerare samt är arbetsledare på däck. 

Maskinbefäl ansvarar för maskin och teknisk 

utrustning ombord och är arbetsledare i 

maskin.
7
  

 

Social förmåga Förmågan att kunna samspela med andra 

personer.
8
 

  

Spatial förmåga Världsuppfattning, rymdpuppfattning, hur 

man uppfattar omvärlden, kräver att syn, 

hörsel och känsel fungerar . I vardagstermer 

är den spatiala förmågan att en person inte 

förirrar sig utan hittar bra i omgivningen.
9
 

 

STCW 95 International Convention on Standards of 

Training, Certification and Watchkeeping for 

Seafarers. Konvention som reglerar träning, 

utbildning, certifiering och vakthållning för 

sjöfolk.
10

 

 

                                                           
6
 Fredholm, Ovanligt med äkta simultankapacitet. 2010. 

7
 Arbetsförmedlingen, Yrken A-Ö,  2011. 

8
 Alm, Social kompetens, 1999. 

9
 Adler, Adler, Den spatiala förmågan,  2000. 

10
 IMO, STCW,  1978/84/95/2010. 



 

viii 
 

Stimulus Stimulus är något som framkallar en 

kroppslig reaktion
11

. Stimuli är inom 

psykologi en term som syftar på ett föremål 

eller en handling som uppmanar en individ 

att handla eller tänka på ett visst sätt, som en 

belöning. 

 

Trafikflygare Pilot på flygplan inom civil luftfart.
12

 

 

Transportstyrelsen Myndighet som tar fram regler, ger tillstånd 

och följer upp hur dessa efterlevs. 

Transportstyrelsen reglerar väg, sjöfart, 

luftfart och järnväg. Med hjälp av sina 

register arbetar de även med avgifter, 

tillstånd och ägarbyten. 
13

 

 

VHS Verket för högskoleservice är en myndighet 

som genomför antagningar till högre 

utbildning.
14

 

 

Yrkeshögskola Yrkeshögskola är en kvalificerad 

yrkesutbildning utformad för arbetslivets 

behov. Utbildningarna är avgiftsfria och 

berättigar till studiestöd från Centrala 

Studiestödsnämnden.
15

 

 

 

 

 

 

                                                           
11

 Svenska Akademien,  Svenska akademiens ordlista, 907. 
12

 Arbetsförmedlingen, Yrken A-Ö, 2011. 
13

 Transportstyrelsen, Om oss. 2012. 
14

 Verket för Högskoleservice, Vad gör VHS. 2012. 
15

 Yrkeshögskolan, Om Yrkeshögskolan. 2011. 
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1 Inledning 
 

Innan vi sökte till Sjökaptensprogrammet i Kalmar undersökte vi andra alternativa 

utbildningar som vi var intresserade av. Dessa var bland annat Trafikflygarprogrammet i 

Ljungbyhed och Lokförarutbildningen i Ängelholm. Gemensamt för dessa utbildningar 

är att de sökande måste genomgå lämplighetstester för att bli antagna
16

 
17

. Motsvarande 

krav finns för närvarande inte för sökande till sjöbefälsutbildningarna i Sverige. Dessa 

utbildningar leder till yrken som medför stort ansvar för människoliv, stora ekonomiska 

värden och miljö. Det innebär att det ställs stora krav på de personer som utövar dessa 

yrken.  

 

Med detta i åtanke bestämde vi oss för att undersöka vilka resultat som uppnås på de, av 

oss, valda referensutbildningar som använder sig av lämplighetstester i antagningen. Vi 

ville även undersöka om det skulle vara möjligt att införa lämplighetstester i 

antagningsprocessen till sjöbefälsutbildningarna i Sverige. 

 

År 1998 ingick Sveriges Redareförening och en av de dåvarande fackföreningarna, 

Sveriges Fartygsbefälsförening ett avtal. I avtalet beslutades att lämplighetstester 

skyndsamt skulle införas i antagningsprocessen till sjöbefälsutbildningarna i Sverige. 

Dessa tester skulle genomföras i respektive högskolas regi.
18

 Vi valde därför att också 

undersöka vilken inställning Sveriges Redareförening samt Sjöbefälsföreningen idag har 

till lämplighetstester i antagningen till sjöbefälsprogrammen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
16

 TFHS, Information om urvalet. 2011. 
17

 Trafikverket, Järnvägsskolan, krav urval och antagning. 2011. 
18

 Sveriges Fartygsbefälsförening, Avtal om lämplighetstester för tjänstgöring i befälsyrke. 1998. 



 

2 
 

2 Syfte 

Syftet med undersökningen är att beskriva vilket resultat som uppnås genom 

lämplighetstester vid antagningen till de valda referensutbildningarna inom 

transportsektorn. Vår undersökning skall leda till en rekommendation huruvida 

sjöbefälsutbildningarna i Sverige skall införa lämplighetstester i antagningen, eller inte. 

 

2.1 Frågeställningar 

 

Vilket resultat uppnås genom att använda lämplighetstester i antagningen till de valda 

referensutbildningarna? 

 

Vilka möjligheter finns till att implementera lämplighetstester i antagningen till 

sjöbefälsutbildningarna i Sverige och är det tillämpbart? 

 

3 Metod 

Som metod valde vi att göra en kvalitativ undersökning med individuella öppna 

intervjuer. Vi skulle undersöka få enheter och samtidigt samla in så mycket information 

som möjligt. Med en kvalitativ undersökning fick vi större säkerhet i informanternas 

och respondenternas åsikter och tolkningar
19

. 

 

De för- och nackdelar som kan tänkas finnas i kvalitativa undersökningar är enligt Dag 

Ingvar Jacobsen redovisade i nedanstående tabell:
20

  

 

Fördelar Nackdelar 

*Metoden ger förståelse i djup och detaljer 

 

*Metoden ger en helhetsförståelse av en 

situation, individ eller fenomen 

 

*Metoden för datainsamlingen är flexibel 

 

*Metoden är bra för att utveckla nya 

teorier och hypoteser och man kan ta reda 

på innebörden i ett fenomen 

*Informationen som ges kan vara svår att 

analysera och att överskåda 

 

*Informationen är väldigt tidskrävande att 

analysera 

 

*För stor närhet till respondenten kan leda till 

att det blir svårare att analysera informationen 

 

*Metoden är flexibel men för stor flexibilitet 

kan leda till att det blir enormt tidskrävande 

                                                           
19

 Jacobsen, Förståelse, beskrivning och förklaring, 48-49. 
20

 Ibid. 57. 
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3.1 Urval 

 

3.1.1 Urval för undersökning 

Urvalet av respondenter föll på att undersöka tre referensutbildningar inom 

transportsektorn som använder sig av lämplighetstester i antagningen till respektive 

utbildning. Referensutbildningarna var trafikflygarprogrammet vid Trafikflyghögskolan 

i Ljungbyhed, sjöbefälsutbildningarna vid Svendborg International Maritime Academy 

samt lokförarutbildningen vid Järnvägsskolan i Ängelholm. Vid dessa lärosäten 

kontaktades informanter med insyn i antagningsprocessen.  

 

För att undersöka näringens åsikter om lämplighetstester i antagningsprocessen till 

sjöbefälsutbildningarna valde vi att intervjua Sveriges Redareförening och 

Sjöbefälsföreningen. 

 

För att undersöka om det är juridiskt möjligt att införa lämplighetstester, i antagningen 

till sjöbefälsutbildningarna, kontaktades jurister vid Högskoleverket samt representanter 

från Transportstyrelsen.  

 

3.1.2 Pilotstudie 

Syftet med pilotstudien var att undersöka hur studenter vid Sjöfartshögskolan i Kalmar 

ställer sig till ett eventuellt införande av lämplighetstest i antagningen och om det skulle 

ha påverkat deras val av utbildning. En pilotstudie är en sorts teststudie som görs på ett 

fåtal respondenter för att se om frågeställningen är möjlig. En pilotstudie får även fram 

grundläggande frågor och funderingar som kan tänkas uppstå från respondenterna
21

. Till 

pilotstudien gjordes ett urval av studenter vid Sjöfartshögskolan i Kalmar. Resultatet 

från pilotstudien kom att redovisas separat och inte i resultatdelen då vi endast 

intervjuade studenter vid Sjöfartshögskolan i Kalmar och således kan resultatet inte ge 

någon rättvisande bild. 

 

Som urvalsprocess gjordes ett slumpmässigt stratifierat urval. Ett stratifierat urval är ett 

sannolikhetsurval som skall ge en representativ bild av vad en population anser. Det 

innebär att individerna i det område vi ville undersöka delades upp i grupper (strata). 

                                                           
21

Berglund, Pilotstudie. 2009. 
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När detta är utfört så väljs ett antal individer ut från dessa grupper genom slumpmässigt 

urval.
22

 Urvalet gjordes genom lottning. Får vår del delades grupperna in i 

avgångsklasser för sjökaptener respektive sjöingenjörer. Det är avgångsklasserna, som 

snart är färdiga med sin utbildning, som bäst kunde ge svar på om det skulle betytt 

något om det fanns ett lämplighetstest innan utbildningen eller inte.  Då det är de 

studenter med mest erfarenhet från Sjöfartshögskolan i Kalmar var valet relevant.  

 

Efter indelningen i dessa grupper så valdes respondenterna ut så här: 

 

4-åriga sjökaptensprogrammet:  2 personer 

4-åriga sjöingenjörsprogrammet: 2 personer 

3-åriga sjökaptensprogrammet: 1 person 

3-åriga sjöingenjörsprogrammet: 1 person 

 

De för- och nackdelar som kan tänkas finnas i ett slumpmässigt stratifierat urval 

redovisas i nedanstående tabell:
23

 

 

Fördelar Nackdelar 

Tillräckligt stora 

redovisningsgrupper 

Enkelt att välja och 

utföra 

urvalsdragning 

Svårt att beräkna 

resultat analytiskt 

Viktiga 

redovisningsgrupper 

kan bli små 

Enkelt att dra urval Enkelt att räkna ut 

resultat, både 

deskriptivt och 

analytiskt 

 Eventuellt onödigt 

stor felmarginal 

Enkelt att beräkna 

resultat deskriptivt 

   

Deskriptivt resultat – Icke analytiskt resultat, beskrivande. 

 

 

 

                                                           
22

 Aczel, Sampling methods. Complete business statistics, 826-853. 
23

 Walter, Urval, bortfall och kalibrering.  
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3.2 Genomförande av intervjuer 

Intervjuerna kom att genomföras som öppna intervjuer då det gav oss möjlighet att ha 

fasta frågeområden, men inte vara bundna till fasta frågor och svarsalternativ
24

. Därmed 

fick vi också möjlighet att ställa kompletterande frågor till de uppgifter som uppkom.  

För att få intervjuerna att flyta smidigare beslutade vi att använda oss utav 

ljudupptagningar vid alla intervjutillfällen. Detta gör att rapporten får extra tyngd då 

man kan återge olika uttalanden i varierande uttryck
25

. Vi kom givetvis att underrätta 

varje informant och respondent
26

 om ljudupptagningen samt att fråga om deras tillåtelse 

att använda ljudupptagning. Efter intervjun kom dessa att informeras om hur svaren har 

tolkats och få möjligheten att kommentera om något missuppfattats eller behöver 

förtydligas. 

 

3.3 Källkritik 

I all forskande- och undersökande verksamhet är det grundläggande att ha ett kritiskt 

förhållningssätt till källorna som används. Det gäller att bedöma och kontrollera att den 

information som sänts ut och används i undersökningen har belägg och om den går att 

lita på. Det gäller att göra en bedömning av helheten då det inte finns en fastställd 

antagen metod för källkritik
27

. 

 

3.3.1 Intervjuer 

Det är viktigt att vara säker på sin intervjumetod, så att intervjun inte går över till en 

strukturerad intervju eller muntlig enkät. Det kan förekomma om intervjuaren är för 

inriktad på att få ställa sina frågor och inte lyssnar på vad informanten och respondenten 

verkligen säger. Även förståelse för informantens och respondentens svar är av stor 

betydelse. Ett annat problem kan vara att de inte ges utrymme att ge uttömmande och 

korrekta svar. De två största felkällorna vid en kvalitativ intervju är antingen att 

informanten och respondenten inte svarar sanningsenligt eller att frågorna från 

intervjuaren är pressade, eller vinklade för att få ut ett visst önskat svar
28

. Det är därför 

viktigt att lyssna, förstå samt ge gott om tid för informanten och respondenten att 

utveckla sina svar och tänka vidare i sina banor. Detta kan göras genom att anteckna 

                                                           
24

 Johansson, Svedner, Examensarbetet I lärarutbildningen, 43. 
25

 Jacobsen, Förståelse, beskrivning och förklaring,  98. 
26

 Ibid, 126. 
27

 Umeå Universitet, Källkritik. 2012.  
28

 Jacobsen, Förståelse, beskrivning och förklaring, 121. 
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under intervjun då antecknandet ger en paus som låter dem få möjlighet att utveckla 

sig
29

. 

 

Den interna validiteten är ofta hög i en kvalitativ studie. På grund av metodens 

öppenhet, bredd och flexibilitet fås den riktiga informationen fram. Med den riktiga 

informationen menas att informantens och respondentens verkliga åsikter kommer fram. 

Däremot så kan den externa validiteten ifrågasättas i en kvalitativ studie. Eftersom den 

är tidskrävande så blir det oftast att studien innefattar ett fåtal informanter och 

respondenter, vilket leder till problem med representativiteten. Det är viktigt att veta om 

de fåtal personer representerar sig själva eller även ett större antal personer, exempelvis 

en organisation. Tolkningen av information kan också vara svår då det är stora mängder 

data som skall analyseras. Metoden ger dock ett stort informationsflöde, kan 

undersökaren undvika att intervjun ändrar riktning från det tänkta, så kan det ges väldigt 

värdefulla data.
30

  

 

3.3.2 Litteratur- och internetkällor 

Den litteratur vi kom att använda oss av i undersökningen var skriven av erkända 

författare inom arbets-, flyg- och marinpsykologi. Informationen i litteraturen har till 

största del varit opartisk från författarnas sida. Litteraturen är skriven som 

undervisningsmaterial, informationslitteratur och faktaböcker. En del av litteraturen är 

skriven ur författarens egna upplevelser, där författarna har stor erfarenhet inom sitt 

respektive ämne och därmed anser vi källorna som trovärdiga. Det rådde även stor 

samstämmighet i litteraturen vilket tyder på att det som skrivits kan uppfattas som 

korrekt.  

 

Vi har även i undersökningen använt oss av författningar och förordningar från 

myndigheter och Europaparlamentet. Dessa källor är därför tillförlitliga.          

                             

De internetkällor som användes i undersökningen var mestadels från myndigheter, 

lärosäten, föreningar och kan därför anses som tillförlitlig. 

 

 

                                                           
29

 Johansson, Svedner, Examensarbetet i lärarutbildningen, 43-45. 
30

 Jacobsen, Förståelse, beskrivning och förklaring, 51 
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I undersökningen användes även internetkällor från kommersiella aktörer, detta kan 

tänkas medföra en viss grad av subjektivitet från författarna. De kommersiella aktörer 

som refereras till i arbetet har långvarig erfarenhet och kunskap inom respektive 

arbetsområde, därmed valdes de att refereras till, men med eventuell bristande 

neutralitet i åtanke. 

 

3.4 Avgränsning och etik 

Undersökningen kom endast att behandla utbildningar inom sjöfart, flyg och järnväg. 

Undersökningen kom endast att innefatta Sjöfartshögskolan i Kalmar och inte 

sjöbefälsutbildningarna vid Chalmers. Undersökningen kom inte heller att innefatta 

kostnader för ett eventuellt införande av lämplighetstester i antagningsprocessen till 

sjöbefälsutbildningar, inte heller utvecklingen av ett sådant test. Alla informanter och 

respondenter godkände att intervjun spelades in och de lärosäten och organisationer som 

namngivits i undersökningen har lämnat godkännande för detta. 

 

4 Teori 

 

4.1 Historik 

Flygpsykologi härstammar från olika länders flygvapen och vi väljer att referera till det 

svenska flygvapnet. Fram till 1960-talet tog man in många sökande och lät de som 

flygaspiranter visa om de hade vad som krävdes för att bli flygare och gallrade sedan ut 

dem efter hand. Denna metod ansågs fungera ganska bra, men var kostsam då flygtiden 

kostade pengar. Flygvapnet ville undersöka om det fanns några speciella egenskaper 

som gjorde en människa mer eller mindre lämplig som pilot. De sökte en genväg för att 

få fram ett lämpligt urval av blivande piloter, en billigare och säkrare väg. Med hänsyn 

till de krav som flygvapnet ställde på bilvande piloter, men även andra kategorier, fick 

Militärpsykologiska institutet (MPI) i Stockholm år 1955, uppdraget att utarbeta 

metoder för att välja ut respektive kategori, detta kom att bli starten för flygpsykologin i 

Sverige
31

.  

 

De flesta flygskolor för kommersiell luftfart kräver idag att den sökande skall genomgå 

psykologiskt lämplighetstest innan utbildningen påbörjas. Detta var tidigare ett krav på 

                                                           
31

 Norrbohm, Att flyga är att leva, 286. 
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piloter som skulle flyga under instrumentväderförhållanden i kommersiell luftfart, men 

kom att avskaffas i mitten på 1990-talet som ett led i en internationell anpassning. Detta 

krav var ett anställningskrav och inte ett krav för att utbilda sig till kommersiell pilot. 

Många flygskolor krävde eller rekommenderade ändå att de sökande skulle genomgå en 

psykologisk lämplighetsprövning innan utbildningen påbörjades. De flesta flygbolag har 

idag egna krav på psykologiska lämplighetstester och som är mer anpassade till de olika 

bolagens behov
32

. Inom det civila flyget har det inte forskats lika mycket om urval av 

piloter som i det militära och testerna som hittills använts har som tidigare nämnts i stort 

sett uteslutande tagits fram genom den militära flygutbildningen
33

. 

 

Inom järnvägen har det sedan 1970-talet använts lämplighetstester i antagningen till 

lokförareutbildningarna i Sverige
34

. Idag är det ett lagkrav och är reglerat i 

lokförardirektivet som är gemensamt för alla medlemsländer inom den Europeiska 

Unionen
35

. 

 

Från flygpsykologin har den psykologiska sakkunskapen använts för att utveckla vad 

som kallas för marinpsykologi
36

. För närvarande används inte lämplighetstester i 

antagningen till sjöbefälsutbildningarna i Sverige. Däremot används det av vissa 

rederier i befälsrekryteringen och speciellt inom färje- och kryssningsbranschen
37

. Även 

vid rekrytering av lotsar i Sverige används arbetspsykologiska lämplighetstester.
38

 

 

4.2 Lämplighetstester  

Varför lämplighetstester? Enligt Scandinavian Aviation Academy är syftet med 

flygpsykologiska lämplighetstester att säkerställa att studenter kommer att fullfölja sin 

utbildning inom utsatt tid. Den största fördelen är att studenten själv vet att den har rätt 

färdigheter och personlighet för att kunna genomföra en pilotutbildning. Studenten vet 

sedermera att den skall kunna arbeta som professionell pilot i den kommersiella 

luftfarten.
39

   

                                                           
32

 Luftfartsverket, Trafikpilot, Utbildning och Arbetsmarknad. 2001. 
33

 Damos, Pilot selection batteries: Shortcomings and perspectives. 1996. 
34

 Intervju med informant, Järnvägsskolan i Ängelholm. 2012-01-30.  
35

 Europaparlamentet, Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/59/EG avsnitt 1 kapitel 2 artikel 

11.3. 2007.  
36

Gordon Consulting, Flyg- och Marinpsykologi. 2012. 
37

 Marine Profile, Clients. 2012 
38

 Samtal med Transportstyrelsen, 2012-03-26. 
39

 Scandinavian Aviation Academy, Flygpsykologiskt lämplighetstest. 2011. 
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I en utredning gjord av luftfartsverket protesterar flera mot vad man kallar för 

”psykologtestarnas skoj”. Det finns trafikflygare som har genomgått psykologiska 

lämplighetstester innan deras utbildning påbörjades och fått klart godkänt resultat. När 

de sedan sökt arbete som trafikflygare har de fått genomgå nya tester, men bedömts 

olämpliga för tjänsten. Emellertid finns det idag aktiva trafikflygare som efter 

psykologiska lämplighetstester blivit avrådda att utbilda sig till trafikflygare. Detta var 

ett råd de inte brydde sig om och idag är de anställda som trafikflygare i de stora 

flygbolagen.
40 

 

Under det andra världskriget började den amerikanska armén utveckla psykologiska test 

i syfte att få fram en enkel och standardiserad metod för bedömning av militär personal. 

Från början användes endast intelligenstest och ansågs fungera bra enligt 

militärpsykologer. Det var först efter krigets slut som det kom att användas inom det 

privata näringslivet och man började utveckla tester för bedömning av individers 

personligheter. Man ifrågasatte inte testernas förmåga att utvärdera människors 

egenskaper och personligheter, utan det var först mitten på 1960-talet som allt fler 

psykologer började ta avstånd från dessa. Detta grundade sig framförallt på att testerna 

inte hade gett de resultat som man förväntat sig. Det gav inte en rättvis bild om 

individens egentliga personlighet. Det började också diskuteras om det var etiskt korrekt 

att använda sig av personlighetstest som en metod för att bedöma och välja ut 

människor.
41

 

 

Teorin som arbetspsykologiska tester bygger på är observationer av det mänskliga 

beteendet i olika situationer som kan uppkomma. Observationerna leder till data som 

analyseras och där kan man se regelbundenheter och samband, detta ger en allmän bild 

av den testade personens mänskliga beteende. För att undersöka det mänskliga 

beteendet särskiljs två faktorer som styr beteendet. Den ena faktorn är beroende på den 

situation eller miljö som den testade personen befinner sig i, även kallad stimulusfaktor. 

Den andra faktorn är personliga egenskaper hos den testade personen, kallad 

individfaktor. 
42

 

 

                                                           
40

 Luftfartsverket, Trafikpilot, Utbildning och arbetsmarknad, 2001. 
41
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42
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Det finns ingen vedertagen eller systematisk indelning vid utformandet eller 

genomförandet av ett lämplighetstest. I ett test kan det ingå flera olika typer av deltester 

såsom begåvning. Här prövas språklig förståelse, förmåga till logiskt tänkande, 

matematisk begåvning, numerisk förmåga, spatial förmåga, simultankapacitet och 

varseblivningsförmåga. Dessa resultat utvärderas och sammanställs, vilket ger ett mått 

på personens begåvningsmässiga lämplighet.
43

 Även den testandes karaktäristiska 

egenskaper utreds och kan prövas genom intervju, samarbetsövningar och rollspel. Det 

som eftersöks är den sökandes verbala förmåga, yrkesmotivation, samarbetsförmåga, 

sociala förmåga, ledarskap, emotionell stabilitet, verklighetsuppfattning, självständighet 

och självförtroende. Detta ger ett mått på den testades personlighetsmässiga 

lämplighet.
44

 

   

Lämplighetstester används bland annat vid rekrytering och chefsbefordran inom 

försvarsmakten, trafikflyget, sjöfarten och kärnkraftsindustrin. Detta är också vanligt 

inom den offentliga sektorn och används bland annat vid sjukhus, antagning till skolor 

men även vid arbetsrehabilitering.
45

                                             

 

När ett företag vill använda sig av arbetspsykologiska tester kontaktas ett konsultföretag 

som utför sådana tester. De ges i uppdrag att utveckla en profil. Konsultfirman 

samarbetar med företaget för att tillsammans utveckla en profil som den arbetssökande 

sedan måste kvalificera sig till för att få anställning.
46

    

 

På senare tid har det diskuteras i media om lämplighetstester för blivande lärarstudenter. 

Det grundar sig i två utredningar som regeringen har presenterat under år 2011
47

. Syftet 

med dessa utredningar var att stärka läraryrket. Utbildningsminister Jan Björklund ville 

ta fram en metod för att sålla bort personer bland de sökande som är olämpliga för att 

bli lärare. Enligt utredaren är det vanligt förekommande med lärarstudenter som saknar 

pedagogisk- och verbal förmåga, ordningssinne samt motivation. Man vill få fram ett 

test som är objektivt och rättssäkert. Testerna bör ske genom intervju samt prov i 

                                                           
43

 Intervju med respondent från Trafikflyghögskolan 2012-01-30 
44

 Interpersona, Selection for risk occupations. 2007. 
45

 Ibid, Interpersona. 2012 
46

Marine Profile, Selection and assessment. 2012. 
47

 Helsingborgs Dagblad, 2011-06-15, 14. 
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muntlig framställning enligt utredaren. Utredningarna välkomnades av de båda 

lärarfacken, Sveriges Kommuner och Landsting samt oppositionspartier.
48

 

 

4.3  Dagens antagningsprocess till Sjöfartshögskolan i Kalmar 

 

4-åriga sjökaptensprogrammet 

Kraven för att vara behörig till sjökaptensprogrammet i Kalmar är grundläggande 

högskolebehörighet samt matematik B. Man måste även genomgå en läkarundersökning 

för att få ett giltigt läkarintyg för sjöfolk i befattning däck, säkerhetsbesättning, 

obegränsad fart.
49

 

 

4-åriga sjöingenjörsprogrammet  

Kraven för att vara behörig till sjöingenjörsprogrammet i Kalmar är grundläggande 

högskolebehörighet samt matematik B. Man måste även genomgå en läkarundersökning 

för att få ett giltigt läkarintyg för sjöfolk i befattning maskin, obegränsad fart.
50

 

 

För båda program sker antagningen genom ansökan till Verket för Högskoleservice som 

sedan rangordnar de sökande i två kvoter; betyg (65 %) samt högskoleprov (35 %) 

2011
51

. 

 

4.3.1 Avhopp från de 4-åriga sjöbefälsprogrammen 

Under de senaste tre åren har det varit cirka 500 förstahandssökande till 

Sjökaptensprogrammet i Kalmar
52

. Eftersom antagningen sker med betyg och 

högskoleprov, kan det tänkas vara många som sållas bort på grund av lite sämre betyg. 

Detta urvalssystem visar inte vilka som skulle vara lämpliga, respektive inte lämpliga, 

för en sjöbefälsutbildning och ett framtida yrke som sjöbefäl. På de 4-åriga 

sjöbefälsutbildningarna i Kalmar förekommer det avhopp, dessa sker framförallt under 

den första terminen efter den grundläggande säkerhetsutbildningen (Basic Safety) och 

efter den första fartygsförlagda utbildningen
53

. Detta kan anses negativt ur ett 

samhällsekonomiskt perspektiv då dessa studieplatser finansieras genom skattemedel. 

                                                           
48

 Ibid. 
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 Linnéuniversitetet, Sjökaptensprogrammet. 2012. 
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 Linnéuniversitetet, Sjöingenjörsprogrammet. 2012. 
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 Verket för Högskoleservice, HT2011 Antagna urval 2. 2011. 
52
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53
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För att minska avhoppen skulle ett lämplighetstest i antagningen kunna vara en metod 

för att få de sökande, som verkligen är motiverade och lämpliga, att påbörja en 

utbildning till sjöbefäl.  

 

Statistik (2011) på de 4-åriga sjöbefälsprogrammen i Kalmar redovisas i nedanstående 

tabell
54

: 

 

Utbildning Sjökapten Sjöingenjör 

Antagna Studenter 60 60 

Studenter på upprop 82 % 85 % 

Avhopp efter en termin* 10 % 13 % 

Totalt frånfall av 60 

ordinarie antagna studenter 

efter en termin. 

28 % 28 % 

 

*  =  Räknat med påfyllda klasser till 60 studenter i varje klass. 
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4.4 Högskoleverket 

Högskoleverket är den myndighet som behandlar frågor som rör högskolor och 

universitet i Sverige. De arbetar för en höjd kvalitet för de svenska utbildningarna.
55

 För 

att undersöka möjligheterna till att införa lämplighetstester i antagningen kontaktades 

jurister vid Högskoleverket. De kom sedermera att hänvisa till Högskoleförordningen. 

 

Högskoleförordningen är den förordning som ligger till grund för studier på 

högskolenivå och i den regleras bland annat antagning till högskola. 

 

För att en högskola skall kunna införa lämplighetstester så skall det finnas stöd i 

högskoleförordningen. Ett exempel kan vara att högskolan anser att betyg eller 

högskoleprov inte kan avgöra lämpligheten hos de sökande för de kommande studierna. 

 

I Högskoleförordningen (1993:100) 7 kap står det:
56

 

 

4.4.1 Ordinarie urvalssystem 

Urval – urvalsgrunder                                                                                                                    

”12§ Vid urval ska hänsyn tas till de sökandes meriter. 

   Urvalsgrunder är  

1. betyg, 

2. resultat från högskoleprovet som avses i 20 §, och 

3. urvalsgrunder som avses i 23 §.” 

 

Urval – platsfördelning 

”13 § Vid urval till en utbildning skall platserna fördelas med  

1. minst en tredjedel på grundval av betyg, 

2. minst en tredjedel på grundval av resultat från högskoleprovet, och 

3. högst en tredjedel på grundval av de av högskolan enligt 23 § bestämda 

urvalsgrunderna” 

 

 

                                                           
55

 Högskoleverket, Om Högskoleverket. 2011. 
56

 Utbildningsdepartementet, SFS 1993:100. 2010. 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19930100.HTM#K7P20
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4.4.2 Avsteg från ordinarie urvalssystem 

 

Urval 

”27 § En högskola får i enstaka fall göra avsteg från 26 §. Detta får dock ske bara om en 

sökandes meriter inte kan bedömas på lämpligt sätt enligt de urvalsgrunder som anges i 

26 § och om sökanden genom tidigare utbildning, arbetslivserfarenhet eller någon annan 

omständighet har särskilda kunskaper eller annars särskilda förutsättningar för 

utbildningen. Förordning (2006:1053).” 

 

§26 beskriver ordinarie urvalssystem med betyg, högskoleprov och meritpoäng från 

tidigare utbildning samt urval enligt §23. 

Urval - av högskolan bestämda urvalsgrunder 

I §23 står det: 

”23 § En högskola får, i den utsträckning som anges i 13 §, bestämma urvalsgrunder 

bestående av 1. andra särskilda prov än högskoleprovet, 2. kunskaper, 

arbetslivserfarenhet eller annan erfarenhet som är särskilt värdefull för den sökta 

utbildningen, och 3. andra för utbildningen sakliga omständigheter.  

Förordning (2006:1053).” 

 

Urval – platsfördelning 

I §§15,16 står det: 

”15 § Om det finns särskilda skäl, får Högskoleverket medge att en högskola vid urval 

till en viss utbildning får göra en annan platsfördelning än den som anges i 13 § och 

fördela platserna på grundval av någon eller några av de urvalsgrunder som anges i 12 

§. Ett medgivande skall avse ett eller flera bestämda antagningstillfällen. 

Förordning (2006:1053).” 

 

”16 § En högskola får i enstaka fall göra avsteg från 12 och 13 §§. Detta får dock ske 

bara om en sökandes meriter inte kan bedömas på lämpligt sätt enligt de urvalsgrunder 

som anges i 12 § och om sökanden genom tidigare utbildning, arbetslivserfarenhet eller 

någon annan omständighet har särskilda kunskaper eller annars särskilda förutsättningar 

för utbildningen. Förordning (2006:1053).” 
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I praktiken innebär det att en högskola har rätt att införa lämplighetstester om det inte 

går att bedöma den sökandes kvalifikationer med betyg och resultat från högskoleprov, 

där dessa istället måste bedömas med exempelvis lämplighetstester. För att införa 

lämplighetstester så måste högskolan ansöka om tillstånd från högskoleverket, som skall 

ge sitt medgivande. 

 

4.5 Transportstyrelsen 

Transportstyrelsen är den myndighet som i Sverige som behandlar regler för svensk 

sjöfart, de utfärdar även certifikat och behörigheter till sjöpersonal. Olycks- och 

tillbudsrapportering sker till Transportstyrelsen.
57

 Vi ville undersöka hur 

Transportstyrelsen ställer sig till ett införande av lämplighetstester i antagningen till 

sjöbefälsutbildningar i Sverige. Vi kontaktade därmed representanter för 

Transportstyrelsen Sjöfart. 

 

Transportstyrelsen välkomnar lämplighetstester i antagningen till 

sjöbefälsutbildningarna i Sverige, men säger samtidigt att testerna skall vara 

kvalitetssäkrade. Med kvalitetssäkrade förtydligar informanten att testerna skall vara 

tillförlitliga och att de skall utföras av godkända psykologer. En bedömning skulle 

fördelaktigt ske i samråd med ett erfaret sjöbefäl. Informanten betonar att det kan vara 

svårt att införa ett lämplighetstest då utvecklandet av ett sådant test kan vara väldigt 

omfattande. Ett lyckat exempel är enligt informanten uttagningen till stridspilot, där 

man lyckas få fram den profil som tjänsten kräver. Viktigt att ta i beaktande är att yrket 

som sjöbefäl, vid bedömning av olika situationer som kan tänkas uppstå, inte bara 

kräver särskilda egenskaper utan också erfarenhet för att kunna ge en god bedömning. 

Som en parentes är det, enligt informanten, också en fråga om det skulle vara etiskt 

korrekt att testa sökande till en utbildning.  

 

Då det är högt söktryck till sjöbefälsutbildningarna i Sverige, menade informanten att 

antagning som sker med endast betyg eller högskoleprov kan slå fel. Det kan tänkas bli 

helt fel personer som påbörjar en utbildning till sjöbefäl. Yrket som sjöbefäl kräver att 

personen har en kombination av praktiska- och teoretiska egenskaper. Respondenten 

menar att det måste finnas en jämvikt av dessa då den sökande inte har någon fördel av 

                                                           
57

 Transportstyrelsen, Sjöfart. 2012. 



 

16 
 

att vara väldigt teoretiskt eller väldigt praktiskt lagd. Då de 4-åriga 

sjöbefälsprogrammen inte fanns krävdes sjötid för att påbörja studier till sjöbefäl. Detta 

fungerade ganska bra men de teoretiska kunskaperna var inte på topp.  

 

Hälsokraven för sjöfolk styrs ytterst av STCW - konventionen. Kraven som finns där 

har inarbetats i den svenska lagstiftningen. I STCW - konventionen så är kraven på syn 

och hörsel väldigt exakta, men inte lika tydliga när det gäller hälsa i övrigt. I april 2012 

kommer IMO, London, att diskutera direktiv för läkarundersökning av sjömän. Dessa 

kommer sedan när de fastslagits att bli den rekommendation som läkarna skall förhålla 

sig till i sina bedömningar. I den nya STCW - konventionen (Manila) krävs det bättre 

synskärpa, men även krav på mörkerseende. Informanten skulle kunna tänka sig att ett 

lämplighetstest ingår i läkarundersökningen. 
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5 Resultat 

 

5.1 Sjöfartshögskolan i Kalmar 

Sjöfartshögskolan i Kalmar har sedan år 1842 utbildat sjöbefäl och har idag cirka 700 

studenter. Skolan erbjuder utbildning till sjökapten, sjöingenjör och driftingenjör. Till 

sjökaptens- och sjöingenjörsprogrammet finns det 3- och 4-åriga program. De treåriga 

programmen är för de studenter som redan har tjänstgjort till sjöss inom däcks- eller 

maskinavdelning och har behörighet som matros eller motorman. I de 4-åriga 

programmen ingår förutom teoretisk utbildning också fartygsförlagd utbildning och för 

sjöingenjörsstudenter ingår dessutom verkstadsutbildning.
58

  

 

Kraven för att vara behörig till det 4-åriga Sjökaptensprogrammet i Kalmar är 

grundläggande högskolebehörighet samt matematik B. Man måste även genomgå en 

läkarundersökning för att få ett giltigt läkarintyg för sjöfolk i befattning däck, 

säkerhetsbesättning, obegränsad fart.  

 

Kraven för att vara behörig till det 4-åriga Sjöingenjörsprogrammet i Kalmar är 

grundläggande högskolebehörighet samt matematik B. Man måste även genomgå en 

läkarundersökning för att få ett giltigt läkarintyg för sjöfolk i befattning maskin, 

obegränsad fart. År 2011 var det totalt 1113 sökande till det fyraåriga 

sjökaptensprogrammet och 502 sökande till det fyraåriga sjöingenjörsprogrammet. Det 

erbjuds 70 studieplatser på respektive program.
59

 

 

5.2 Svendborg International Maritime Academy (SIMAC)  

Svendborg International Maritime Academy etablerades år 2001, som en fusion av 

Kogtved Søfartsskole, A.P. Møller Maersk værkstedsskole, Svendborg 

Maskinmesterskole och Svendborg Navigationsskole. SIMAC är Danmarks största 

sjöfartsutbildningsinstitution och erbjuder tre utbildningsprogram. Dessa är skibsfører-, 

maskinmester- och skibsofficeruddannelsen. Innan man blir antagen till skibsfører- och 

skibsofficeruddannelsen måste studenterna ingå ett utbildningsavtal med ett rederi, där 
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de också kommer fullfölja hela sin fartygsförlagda praktik. Dessutom måste man skicka 

in en godkänd läkarundersökning för sjöfolk.  

 

Skolan är uppbyggd så att varje klass har ett eget lärarteam. Studenterna ska vara med 

och påverka studieförloppet, vilket kräver ett stort eget ansvar hos studenterna för att 

lyckas. Tillsammans med den teoretiska utbildningen ingår praktiska moment med 

bland annat moderna brygg- och maskinsimulatorer.
60

    

 

För att bli antagen till de tre programmen skall den sökande ha matematik, engelska och 

danska samt fysik eller kemi, där 2 skall vara minst B-nivå och resterande minst C-

nivå
61

. Om sökanden saknar någon behörighet så erbjuder SIMAC en 6 månaders 

förberedande utbildning i matematik, fysik (B-nivå) samt danska och engelska (C-nivå). 

Tidigare erfarenhet inom nautik och/eller maskin är meriterande. 

 

Om något enstaka behörighetsgrundande ämne saknas kan studenten komplettera detta 

genom att läsa det vid sidan om utbildningen såvida lämplighetstesterna genomförts 

med godkänt resultat.  

 

Skibsføreruddannelsens längd är 3 år och 9 månader och resulterar i en 

styrmansexamen. Utbildningen ligger på professionsbachelornivå och inkluderar totalt 

15 månaders fartygsförlagd praktik. 

 

Maskinmesteruddannelsens längd är 4½ år och är på professionsbachelornivå som inte 

bara inriktar sig på sjöfart, utan det finns också goda chanser till bra jobb iland. I 

maskinmesterexamen ingår det även en el-installatørexamen.  

 

Skibsofficeruddannelsen är den enda av sitt slag i Danmark och innebär att man läser 

både till skibsfører och maskinmester. Den är uppdelad i två delar varav den första är en 

juniordel på professionsbachelornivå och den andra en seniordel.                                                                                                                
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Juniorofficersuddannelsen sträcker sig över 4 år och där ingår teoretisk och praktisk 

utbildning i både nautiska och tekniska ämnen. Under den fartygsförlagda praktiken 

som är på totalt 15 månader praktiserar studenten som officersaspirant på däck, bryggan 

och i maskin. Dessutom ingår det 3 månaders verkstadspraktik under utbildningen. På 

så vis ska studenten få en bredare kunskap om fartygets drift och kunna arbeta både som 

nautiker och maskinist ombord på fartyg. Efter avlagd juniorofficersexamen kan 

studenten välja mellan att börja segla som juniorofficer, alternativt läsa vidare till 

seniorofficer. Det rederi som man ingått utbildningsavtal med kan ha individuella krav 

på hur utbildningen skall sättas samman.  

  

Utbildningen till seniorofficer är uppbyggd i moduler där man väljer mellan tre olika 

inriktningar: 

 Skibsfører 

 Maskinchef 

 Dual Purpose Skibschef (en kombination av skibsfører och maskinchef) 

SIMAC erbjuder också fortbildningskurser inom sjöfarten, offshore, industri och 

energisektorn. På SIMAC studerar för närvarande cirka 550 studenter varav 125 

studenter praktiserade ombord på fartyg vid intervjutillfället
62

.  

 

Lämplighetstester vid SIMAC 

Det första steget i ansökningen till SIMAC är att skriva ett personligt brev, där lämnar 

sökanden en utförlig levnadsbeskrivning och samtidigt motiverar varför denne är 

intresserad samt motiverad att påbörja den valda utbildningen. 

 

”Motivationen att genomföra utbildningen är lika viktig som 

kvalifikationerna man besitter ” 

 

Alla behöriga sökanden kallas till lämplighetstester och intervjuer som har varit en del i 

deras antagning sedan 1970-talet. Lämplighetstesterna utförs i skolans regi, det vill säga 

att det inte anlitas någon kommersiell aktör och testerna utförs på rederiernas begäran. 
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”Testerna utförs inte bara för att sortera, utan också för att göra de 

sökande medvetna om vad dem ger sig in på” 

 

Lämplighetstesterna är uppdelade i två delar och inleds med ett färdighetstest, det vill 

säga inte ett intelligenstest. Man vill få fram vilken sorts person den sökande är och hur 

den fokuserar på att lösa olika slags uppgifter. Man vill få en bild om den sökandes 

relation mellan detaljorientering och helhetsorientering när denne löser en uppgift. 

Testet omfattar också utvärdering av inlärningsförmåga, spatial förmåga samt hur man 

reagerar i olika situationer. Med testerna visas även den sociala förmågan och hur man 

anpassar sig till nya miljöer. Vidare vill man få svar på om den sökande är en 

individualist eller en lagspelare. 

 

När testerna är genomförda, utvärderas resultaten och de som har uppnått godkänt 

resultat går vidare till intervjuer. Syftet är att få fram om den sökande är motiverad att 

genomföra utbildningen och lämplig för det framtida yrket. 

 

”I intervjun skall den sökande visa sin motivation att genomföra 

utbildningen och varför man har valt att söka sig hit. Man skall veta vad 

man ger sig in på och vad yrket innebär” 

 

”Genom att utföra tester och intervjuer får studenten en större inblick om 

vad utbildningen och yrket innebär och kan då i ett tidigt stadium få en 

uppfattning om det är något som studenten är motiverad och lämplig att 

genomföra” 

 

Värt att nämna är att det är en viss skillnad i testerna till de nautiska respektive tekniska 

utbildningarna. Detta grundar sig i att rederierna har olika krav för de olika 

utbildningarna, då arbetsuppgifterna skiljer sig åt.    

 

Frånfallet av studenter är störst efter den första fartygsförlagda praktiken, då livsstilen 

och yrket som sjöman för somliga inte var som de förväntat sig. Längre tillbaka i tiden 

var det ofta en släkttradition att gå till sjöss, men nuförtiden kommer de sökande från 

väldigt spridda bakgrunder. Skolan försöker förbereda studenterna inför livet ombord på 

fartyg, då det för somliga är en annorlunda kultur ombord jämfört med vad de är vana 

vid. Det är inte förrän man provat på att bo och arbeta på ett fartyg som studenten kan få 
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en riktig uppfattning om hur det verkligen är och för vissa passar denna livsstil inte alls. 

Därför väljer en del studenter att avsluta sin utbildning efter den första fartygsförlagda 

praktiken. Exakt hur många det rör sig om har vi inte fått någon klarhet i. Det 

förekommer också att studenter väljer att ändra inriktning mellan nautisk och teknisk 

utbildning, då de fann ett större intresse av den andra inriktningen än den påbörjade. 

Vissa år har SIMAC uteslutit lämplighetstester i antagningen, vilket har visat en tendens 

till ökade avhopp från studierna. 

 

”Vi ser en tendens till större avhopp från utbildningen de år vi inte har 

använt oss av lämplighetstester i antagningen, jämfört med de år vi använt 

det” 

 

I dagsläget pågår det inte någon utveckling av de nuvarande lämplighetstesterna.                 

I framtiden kommer SIMAC att fortsätta att använda sig av lämplighetstester i 

antagningsprocessen då de anser att det ger en god dialog med studenten före 

utbildningens start. 

 

”Vi anser att det är nyttigt att genomföra lämplighetstester innan studenten 

påbörjar sin utbildning. Vi använder oss även av detta när vi anställer lärare 

här på SIMAC” 

 

 

5.3 Trafikflyghögskolan i Ljungbyhed (TFHS) 

TFHS grundades 1984 och är sedan 1998 en del av Lunds Universitet. Det är ett av få 

universitet i Europa med en högre utbildning inom flyg. TFHS ambition är att fungera 

som centrum för flyg och flygutbildning genom att bedriva forskning och utveckling. 

TFHS bedriver forskningsprogram inom Human Factors i flyg och introducerade 2006 

ett mastersprogram i Human Factors. För närvarande erbjuds tre utbildningar och 

kurser, vilka är trafikflygarprogrammet, flyglärarprogrammet och Airline Transport 

Pilot teori (ATP). Dessutom får de i uppdrag att erbjuda skräddarsydda utbildningar till 

Försvarsmakten, Kustbevakningen och Polisflyget.     

 

Trafikflygarutbildningen i Ljungbyhed är ett kandidatprogram på 180 högskolepoäng. 

Det är en statligt finansierad grundflygutbildning som inte kräver någon tidigare 

flygerfarenhet. Utbildningen består av teoretisk samt praktiskt undervisning som ingår i 
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de certifikat som behövs för att få anställning som pilot inom den kommersiella 

luftfarten. Utbildningen resulterar till Multi Crew Pilot Licence (MPL) vilket TFHS är 

ensamma om att erbjuda i Sverige. I MPL ingår det en termin med praktisk 

yrkesutövning där studenten blir knuten till ett flygbolag från första dagen då 

utbildningen börjar. Studenten får flyga som styrman med en speciellt utbildad kapten 

och utbildas enligt respektive flygbolags regler och standarder. När studenten avslutar 

sin utbildning har denne alla certifikat som krävs för att flyga som styrman i den 

kommersiella luftfarten och på den flygplanstyp som de är influgna på. 

Behörighetskraven för att bli antagen till trafikflygarprogrammet är grundläggande 

högskolebehörighet samt minst godkänt i matematik C, engelska B samt fysik B. 

Antalet förstahandssökande till trafikflygarprogrammet var 492 personer år 2012.
63

 För 

närvarande erbjuds 12 utbildningsplatser per årskull och det studerar 71 studenter på 

TFHS i dagsläget. 

 

Lämplighetstester vid TFHS 

Alla behöriga sökanden som uppfyller antagningskraven kallas till lämplighetstester. 

TFHS använder sig av lämplighetstester då det är svårt att genom traditionell antagning 

med betyg och högskoleprov få fram de färdigheter och egenskaper som krävs för att bli 

pilot. 

 

”Vi har insett att gymnasiebetyg inte är ett bra urvalssystem för de 

egenskaper som är så väldigt viktiga för en pilot” 

 

”De viktigaste egenskaperna för en pilot kan man inte se i 

gymnasiebetyg.” 

 

Lämplighetstester har använts sedan skolan startades 1984 och då i försvarsmaktens 

regi. Under tiden utbildningen tillhandahölls av Försvarsmaktens så utfördes testerna av 

Försvarsmaktens rekryteringscentrum i Stockholm (RekryC). Testerna var då i princip 

de samma som för en stridspilot. Sedan 1998 tillhör TFHS Lunds Universitet och sedan 

dess kom lämplighetstesterna att utföras av en kommersiell konsultfirma inom 

flygpsykologi. Sedan 2008 antages 12 studenter årligen till trafikflygarprogrammet. 
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Testerna som genomförs är kostnadsfria för de sökande och finansieras genom ett direkt 

anslag från regeringen till trafikflygarutbildningen. Lämplighetstesterna ligger som det 

första steget i antagningsprocessen så länge man är behörig sökande. Testerna är 

uppdelade under tre dagar.  

 

Till första dagens tester kallas alla sökande och består av skriftliga tester. Testerna 

utvärderar spatial förmåga, koordinationsförmåga, minneskapacitet, viss matematisk 

begåvning samt förståelse av naturlagar. De som uppnår godkänt resultat och ligger bäst 

till, ungefär hälften av de sökande, kallas till andra dagens tester. 

  

Vid andra testdagen läggs det stor vikt på samarbetsövningar. Samarbetsövningarna 

görs genom ”teamwork övningar”, där de sökande får en uppgift att lösa tillsammans på 

tid. Det är inte bara lösningen på problemet som analyseras utan även på vilket sätt de 

samarbetar och hur de kommunicerar med varandra. 

 

Till tredje dagens tester kommer endast de som blev godkända och presterat bäst på 

andra dagens tester. Det är cirka hälften av de som testades andra dagen. Tredje 

testdagen börjar med att den sökande blir intervjuad av en flygpsykolog som gör en 

djupintervju om den sökandes uppväxt ur ett psykologiskt perspektiv, samt hur gärna 

den sökande vill genomgå utbildningen och bli pilot. 

 

”Intervjuer genomförs och man tittar på uppväxt och livssituation, där 

mycket inriktas på den sökandes intresse och motivation för att bli pilot, 

då det är en mycket intensiv utbildning” 

 

Efter den första intervjun testas den sökandes spatiala förmåga återigen genom ett 

datoriserat test. Det sista steget under tredje dagens tester är att den sökande blir 

intervjuad av representanter från yrkesverksamma piloter. De undersöker om den 

sökande är en person som kan passa i ett flygbolag efter utbildningen. Efter de tre 

testdagarna upprättas en lista där de sökandes testresultat rangordnas och där de med 

bäst resultat blir antagna. 
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”Det går inte att bara gå efter betyg då det inte alls är säkert att man har sin 

bästa period under gymnasiet men man kan ändå vara jättelämplig för att 

bli pilot” 

 

”Att ha goda gymnasiebetyg och att vara lämplig som pilot ligger väldigt 

långt ifrån varandra” 

 

TFHS undersökte i början av 2000-talet möjligheterna att utforma en profil på en 

yrkesman i samarbete med flygbolaget Scandinavian Airlines System (SAS), men utan 

framgång. Dagens profil är endast utformad för att klara kommande studier då det är 

väldigt svårt att utforma en profil för det framtida yrket då alla flygbolag har olika krav. 

Profilen är utformad av det kommersiella konsultföretag som anlitas då de har långvarig 

erfarenhet inom flygpsykologi. 

 

Avhopp från trafikflygarprogrammet är ytterst ovanligt och i de få fall som förekommit 

är orsaken främst sjukdom. Nästan alla studenter blir klara till examensdagen. Det är 

endast någon enstaka som inte slutfört examensarbetet. 

  

När det gäller flygteorin och praktiken (flygningen) är det upplagt så att studenten inte 

kommer vidare om denne inte klarat tidigare kurser. Studenten får till exempel inte 

påbörja Airline Transport Pilot Licence (ATPL) - teorin om studenten inte klarat Private 

Pilot Licence (PPL) - teorin först och i flygningen är varje flygpass examinerande för 

nästa. ATPL är det certifikat som krävs för att arbeta som pilot i tung kommersiell 

luftfart. PPL är ett privatflygcertifikat som krävs för att få flyga små enmotoriga 

propellerflygplan, dock inte i kommersiell trafik. Detta är reglerat i Transportstyrelsens 

regelverk.  

 

Luftfarten har ett strikt medicinskt reglemente som ställer krav på syn, hörsel och att 

piloter inte får ha någon allvarlig kronisk sjukdom. Läkarundersökningar får endast 

utföras utav av Transportstyrelsen godkända flygläkare. Det är först efter att studenterna 

blivit antagna som de får genomgå läkarundersökning då den är mycket kostsam. Som 

yrkesverksam pilot skall en läkarundersökning göras årligen fram tills 40 års ålder, 

därefter skall den genomföras varje halvår. Hur lämplighetstester kommer att se ut i 

framtiden är inte helt fastställt. Detta beror på att utbildningen inte längre kommer att 
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vara en universitetsutbildning utan istället en yrkeshögskoleutbildning. Detta är ett 

beslut från regeringen. Därmed kommer TFHS att få ett mindre statligt anslag, men 

informanten betonar att lämplighetstester även kommer att användas i framtiden. 

 

”Det viktiga att komma ihåg är att det finns utbildningar där 

gymnasiebetygen är en dålig urvalsmetod och där lämpligheten istället 

måste testas” 

 

5.4 Järnvägsskolan i Ängelholm 

Järnvägsskolan i Ängelholm grundades år 1953 och är den enda helt kompletta 

järnvägsskolan som finns i Skandinavien. Där erbjuds högskoleutbildning, 

yrkeshögskoleutbildning och kvalificerad yrkesutbildning till järnvägsingenjör, 

lokförare, järnvägstekniker samt tågpersonal. Järnvägsingenjörsutbildningen 180 

högskolepoäng är det enda program på akademisk nivå och bedrivs i samarbete med 

Lunds tekniska högskola
64

.                            

                                          

Lokförarutbildningen, 300 yrkeshögskolepoäng, sträcker sig över tre terminer där en 

tredjedel är praktik ute på järnvägsföretagen. Skolan förfogar över både simulatorer och 

egna lok. Under praktiken tjänstgör studenten som lokförare under överinseende av en 

speciellt utbildad lokförare. Utbildningsplanen ansluter till det som gäller för 

yrkeshögskola och det innebär att det är ett nära samarbete mellan branschen, utbildaren 

och Yrkeshögskolemyndigheten. Viktigt att ta i beaktande är att lokförarutbildningen 

endast utgör den grundläggande delen som är gemensam för alla järnvägsföretag. Man 

är alltså inte behörig att arbeta som lokförare innan man genomgått den 

operatörsspecifika delen. Den operatörsspecifika delen fås i det företag man anställs i 

och är anpassad efter respektive företag. Den innehåller bland annat interna föreskrifter, 

typutbildning, linjekännedom och körpraktik. Den interna utbildningen varierar hos de 

olika företagen och kan ta upp till 15 veckor.  

 

För att vara behörig sökande till lokförareutbildningen så skall den sökande ha 

grundläggande behörighet för yrkeshögskola, det vill säga godkänt i minst 2250 

gymnasiepoäng och godkänt i Svenska A, Matematik A samt Engelska A. Sökande som 

har tidigare erfarenhet inom järnvägsyrke kan beviljas fri prövning till 
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lokförarprogrammet, men antalet platser är begränsat till 20 % av det totala antalet 

studieplatser. För närvarande läser 70 studenter till lokförare.  

 

Lämplighetstester vid Järnvägsskolan 

Järnvägsskolan i Ängelholm använder sig av arbetspsykologiska tester i 

antagningsprocessen och anledningen grundar sig i ett lagkrav, det vill säga ett 

lokförardirektiv inom Europeiska Unionen. Vidare har transportstyrelsen utfärdat 

föreskrifter kring arbetspsykologiska tester. Detta direktiv träder i kraft 1 juli 2012, men 

även tidigare har det funnits ett regelverk under den gamla järnvägsinspektionen. 

 

”Det har funnits krav på arbetspsykologiska tester sedan urminnes tider” 

 

”I en verksamhet där man har höga krav på säkerheten vill man från 

början få bort människor som inte har kapacitet att klara av det som 

krävs” 

 

Idag ställs kraven från Transportstyrelsen. I den nya förordningen regleras under samma 

författning både hälsokrav samt krav på arbetspsykologiska lämplighetstester. 

Järnvägsskolan har haft den hållningen att processen skall styras, men bedömningen 

skall inte påverkas. På grund av detta anlitas en fri- och utomstående testare med 

specialkompetens inom området. Lämplighetstesterna är utformade av ett kommersiellt 

konsultföretag inom arbetspsykologi. Olika konsultföretag används då företagen 

upphandlas enligt Lagen om offentlig upphandling. Psykologerna som genomför 

testerna måste vara godkända av Transportstyrelsen. Informanten förtydligar att det är 

den individuella psykologen som måste vara godkänd och inte konsultföretaget. Profilen 

som lokförare är utformad av Transportstyrelsen. Psykologföretagen får rätta sig efter 

profilen och det kan göras på olika sätt. Skolan ger psykologförtagen fria händer att 

utforma testerna så länge Transportstyrelsens krav följs. Då det först och främst är 

branschens utbildning är det de som bestämmer vilka krav som skall finnas på 

studenterna utöver det som är lagstadgat.  

 

Det första steget i antagningsprocessen är att den sökande får genomgå ett förtest. Detta 

görs då Yrkeshögskolemyndigheten kräver att alla sökande skall behandlas lika 

oberoende av betyg. Förtestet är godkänt av inblandade myndigheter. Det är ett 

datoriserat test som den sökande utför på Internet och är ett standardiserat test som är 
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utvecklat av konsulter inom arbetspsykologi. Testet utförs på tid och prövar den 

sökandes allmänna egenskaper, förståelse och social kompetens. Resultatet från förtestet 

ger en grov sållning av vilka som anses vara lämpliga att gå vidare i 

antagningsprocessen. Då testerna inte övervakas kan det tänkas finnas personer som 

försöker fuska genom att låta någon annan person utföra testet, men enligt informanten 

fungerar förtestet väl. 

 

Efter förtestet går de sökande som klarat testet med godkänt resultat vidare i 

antagningsprocessen. De sökande rangordnas i nästa steg efter meriter, det vill säga 

betyg och arbetslivserfarenhet. Utifrån detta testas de sökande i rangordning fram till 

dess att man fyllt antalet platser samt reservplatser till utbildningen. 

 

De sökande som gått vidare i antagningsprocessen genomgår ytterligare 

lämplighetstester. Testerna utvärderar hur man behandlar olika inkommande stimuli. De 

prövar även simultankapacitet, koncentrationsförmåga, kommunikativ förmåga, att 

förstå och bli förstådd i kommunikation med trafikledningscentraler.  

 

”Det vi är intresserade av är att få bort risktagarna genom att försätta dem 

i en ytterst stressad och obekant situation. Därmed får vi fram de 

reflexmässiga mönstren” 

 

”Vi vill inte ha chanstagare, men inte heller den som blir paralyserad och 

inte gör något alls, utan människor som vågar ta de beslut som sannolikt 

är de rätta besluten” 

 

Testerna är upplagda för att försätta personen i en situation som kan vara allmängiltig, 

det vill säga att det är inte kunskap som testas utan reaktion. 

 

”Man testar hur man är och hur man reagerar, det kan man oftast inte 

förändra” 

 

I testet utvärderas även de sökandes sociala förmågor som sympati, empati och hur man 

samarbetar i grupp. Idag är lokföraryrket både ett serviceyrke och ett tekniskt yrke då 

många även gör tjänst ute i tågen och därmed ställs stora krav på social kompetens. Den 

största delen av testerna utförs via dator. Det sista steget i lämplighetstesterna är en 
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omfattande intervju med en psykolog. Informanten skulle vilja se intervjuer som det 

första steget i antagningen, men det finns inte resurser att intervjua alla sökande. 

 

Informanten menar att även om den sökande har höga betyg eller bra resultat på 

högskoleprovet så säger det inte mycket om lämpligheten i det framtida yrket som 

lokförare. Det är viktigt att ha lämplighetstester innan utbildning och inte bara inför den 

framtida anställning, då det också är viktigt för studenten att veta sin kapacitet och 

lämplighet. 

 

”Man ska skydda sig från sina egna dumheter också”  

 

Skolan ser gärna att den sökande uppnått en viss personlig mognad. Med detta menas att 

om en person testas när denne är 19 år och anses olämplig, kan denne eventuellt anses 

lämplig när personen i fråga är runt 25 år. Däremot om en person testas vid 25 års ålder 

och anses olämplig kommer personen troligtvis anses olämplig även vid 30 års ålder. 

Detta är ett resultat skolan har dokumenterat under årens gång och på så sätt är testerna 

konsistenta även om de utförs av olika aktörer. 

 

Studenten måste genomgå en läkarundersökning, detta görs efter studenten blivit 

antagen då den är väldigt kostsam. Läkarundersökningen får endast utföras utav av 

Transportstyrelsen godkända läkare. Vidare finns ett regelverk som kräver att en årlig 

läkarundersökning skall genomföras. Intervallet för hur ofta undersökningen skall göras 

minskar ju äldre personen är. Antalet avhopp från utbildningen är ytterst få. Totalt sett 

under årens lopp har endast en handfull studenter avslutat sina studier i förtid. 

 

”Jag tror sjöfarten har mycket att tjäna på att införa tester på något sätt” 
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5.5 Intresseorganisationer inom sjöfarten 

 

5.5.1 Sveriges Redareförening 

Sveriges Redareförening (SRF) är en branschorganisation som arbetar för svensk 

sjöfartsnäring och representerar svenska rederier internationellt. De arbetar för att få 

goda konkurrensvillkor för svenska rederier samt inom miljö och tekniska frågor.
65

 SRF 

har kontinuerlig kontakt med sjöbefälsskolorna och tycker det är viktigt att ha 

synpunkter och förslag till sjöbefälsutbildningarna då det är studenterna som är 

sjöfartens framtid. 

 

”Svensk sjöfart har levt på kvalitet och kompetens, och det vill vi att den 

skall fortsätta göra även i framtiden” 

 

Syn på lämplighetstester 

I antagningsprocessen till sjöbefälsutbildningarna vill informanten se att studenterna på 

sjöfartsgymnasierna får en säkerställd plats på sjöbefälsutbildningarna genom att ha mer 

praktik under gymnasietiden. 

 

”De praktikplatser vi har, de skall gå till de ungdomar som verkligen är 

mogna och dedikerade till att studera till sjöbefäl och känner att det är det 

här vill jag göra” 

 

I frågan om att införa lämplighetstester i antagningsprocessen menar informanten att det 

kan finnas delar i ett test som kan vara både positiva och negativa. De anser att det är 

viktigare att visa studenter på gymnasieskolorna att det finns möjligheter att läsa vidare 

och bli sjöbefäl.  

 

”Sedan kan man kanske införa något test under resans gång så studenten 

kan få en uppfattning om det här är något för denne eller inte” 

 

Informanten anser att det viktigaste för att få in rätt folk på utbildningen är att göra yrket 

mer attraktivt då arbetsmarknaden enligt informanten är lysande. Att informera om och 

kommunicera ut yrket bättre genom att vara med på mässor och liknande för 

gymnasieelever är den rätta vägen att gå. 
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”Man får inte ha lämplighetstester som avgör allting, däremot är det 

viktigt att studenten har en syn på det framtida yrket som sjöbefäl” 

 

På frågan om avtalet som slöts mellan SRF och Sveriges Fartygsbefälsförening (SFBF) 

1998 kunde informanten inte uttala sig då personen som ingick avtalet med SFBF inte 

längre arbetar kvar. 

 

Om det kommer ett beslut om att införa lämplighetstester i antagningen till 

sjöbefälsutbildningarna i Sverige, skulle SRF vilja vara med att ta del av utvecklingen 

om hur man skall pröva de sökande. Informanten menar att skolorna troligtvis vet bättre 

vad som skall testas, men vill fortfarande ha en insyn i projektet. 

 

 

5.5.2 Sjöbefälsföreningen 

Sjöbefälsföreningen (SBF) bildades 1 oktober 2011 och är en sammanslagning av de två 

tidigare fackföreningarna Sjöbefälsförbundet och Sveriges Fartygsbefälsförening. 

Föreningen verkar för nautiskt-, tekniskt- samt intendenturbefäl
66

. Informanten vi 

intervjuade arbetar för den nya organisationen, men har sin bakgrund i Sveriges 

Fartygsbefälsförening. Det var den organisationen som år 1998 ingick avtalet med 

Sveriges Redareförening om lämplighetstester för sjöbefäl. SBF har regelbunden 

kontakt med sjöbefälsskolorna och informerar alla nya studenter om den rådande 

situationen inom svensk handelssjöfart i början av varje studiestart.  

 

Syn på lämplighetstester 

Informanten anser att den största bristen i dagens sjöbefälsutbildningar är alldeles för 

stora avhopp. Informanten betonar även att det i dagsläget är mycket svårt för 

studenterna att få praktikplatser ombord på fartyg. Informanten är insatt i frågan om 

lämplighetstester för sjöbefäl och betonar främst att det inte får bli uppdragstester från 

olika rederier där resultaten av testerna mer eller mindre föreskrivs av rederierna. De 

skall alltså vara oberoende tester. 
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”Det skall ju inte bli så att någon säger den här killen är inte bra, kan ni 

inte visa det?” 

 

Avtalet om lämplighetstester för tjänstgöring i befälsyrke sades upp av Sveriges 

Fartygsbefälsförening på grund av att avtalet missköttes av ett flertal rederier. Det var 

även en ekonomisk fråga då sjöbefälsskolorna inte kunde bli påtvingade att införa 

testerna utan något ekonomiskt stöd. Målsättningen att införa lämplighetstester i 

antagningsprocessen till sjöbefälsutbildningarna finns däremot kvar hos 

Sjöbefälsföreningen. 

 

”Om sjöfartshögskolorna hade infört lämplighetstester så hade vi tyckt 

det var positivt” 

 

Viktigt att ta i beaktande är att testerna inte skall vara ur utslagssynpunkt, utan ett test 

som den enskilde individen styr. Testet skall göras innan den sökande blir antagen till 

utbildningen. Den sökande som genomför testet skall få en rekommendation grundat på 

testets resultat, huruvida denne anses lämplig eller inte att påbörja utbildningen. Även 

om den sökande inte ansetts lämplig för att påbörja studier så skall den sökande dock 

själv välja om denne är villig att påbörja utbildningen, men med beaktande att den anses 

olämplig som sjöbefäl. 

 

”Kontentan av det hela är att vi är för ett lämplighetstest som är 

rådgivande för den enskilde studenten” 

 

”Det är ju dumt att gå fyra år på en utbildning för att sedan komma på 

att det här är ju inte min grej” 

 

Vidare menar informanten att det inte får handla om ett kunskapstest utan ett 

personlighetstest där den sökandes personlighet utvärderas. Kunskaperna skall man ha 

inhämtat från tidigare gymnasiestudier genom grundläggande behörighet.                          

Den sökandes lämplighet kan vara av större vikt än betyg då man kanske inte hade sin 

bästa period under gymnasiet. Betyg speglar inte lämpligheten för ett visst yrke. 
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Testerna skall övervakas på något sätt så man vet att rätt person genomför testerna. 

Exakt var testerna skall genomföras är oklart, men informanten menar att det skulle 

kunna genomföras antingen som ett skriftligt test, alternativt online. Dessutom är en 

intervju också att föredra då den ger ett bättre helhetsintryck av den sökande. Det 

betonas att alla frågor i ett test skall vara sakligt motiverade samt att testet bara skall 

vara rådgivande. Testerna skall gynna skolan, redarna och studenten själv. Vid ett 

eventuellt införande av lämplighetstesterna så skulle Sjöbefälsföreningen självklart vilja 

vara med att ha åsikter och vara behjälpliga under utvecklingen av testerna. 

 

”Det som finns i avtalet från 1998 skulle kunna användas än idag, då det 

idag är lika aktuellt och det är så vi vill ha det” 
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6 Pilotstudie 

 

Som pilotstudie valde vi att intervjua studenter vid sjöfartshögskolan i Kalmar. Med en 

pilotstudie går det inte att göra en statistiskt säkerställd redovisning av studien. En 

pilotstudie skall visa om frågeställningen är möjlig och för att få fram frågeställningar 

och åsikter från respondenten. I vår studie visades att detta fungerade väl. I 

undersökningen har det framkommit intressanta åsikter och funderingar angående 

lämplighetstester. Respondenterna vi intervjuade hade väldigt spridd bakgrund, de fanns 

de som var uppväxta vid havet och alltid velat arbeta till sjöss, och de fanns de som 

kände att det var något som lockade, men inte riktigt visste vad de gav sig in på. Det var 

studenter med varierad gymnasial utbildningsbakgrund, såsom; sjöfartsgymnasier, 

estetisk musikutbildning, tekniskt program, samhällsprogram och naturvetenskapligt 

program. Vi valde att intervjua avgångsklasserna på de 3- och 4 åriga 

sjöbefälsprogrammen. Överlag så hade respondenterna en positiv inställning till att 

införa lämplighetstester i antagningen till sjöbefälsprogrammen. 

 
”Jag tycker att det skulle varit bra, för då vet man att det är folk som är seriösa 

som går i ens klass och har samma mål från början. Sedan är det en 

säkerhetsaspekt i ett senare skede.......då vet jag att på min båt är det folk som är 

kapabla att jobba till sjöss” 

 

”Nej, jag kan inte se något negativt i att testa folk om de är lämpliga för sitt 

blivande yrke. Jag har svårt att se det dumma i det” 

 

”Jag tycker det vore bra med lämplighetstester. Det skulle ju spara väldiga 

resurser för skolan att slippa personer, som ger sig in på något de inte vet vad det 

är för något och sedan slutar efter ett halvår, ett år” 

 

”Det vore positivt med lämplighetstester i antagningen, men frågan är vad de 

skulle innehålla för att ge en rättvis bild av den sökande och hur intervjuerna 

skulle vara uppbyggda” 

 

”Jag tror att det skulle vara bra faktiskt, för det är inte alla typer av människor 

som passar för det här. Då är det bra att sålla bort dem ganska så tidigt och för 

att slippa det här med avhopp också, det är inget som är positivt för skolan 

heller” 

 

”Absolut bra, det ser till att det är folk som först och främst har kapaciteten och 

viljan till att jobba till sjöss. Till de här utbildningarna kan vem som helst 

antagas och sedan, när de har gått här några månader så kanske de känner att det 

här är inget för mig.....De har kanske tagit någon annans plats som verkligen vill 

göra det här men som kanske inte har betygen till det…….Det hade stärkt ens 

förhoppningar om att komma in, för då vet man att det inte bara är plugghästar 

som man kämpar emot som tycker att en ingenjörsutbildning - ja det låter skoj. 

Det hade varit något som jag hade kunnat kämpa mig igenom och visa att jag är 

lämplig för detta. Jag tror att jag hade haft större chans att komma in” 
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Emellertid lyftes även tveksamheter fram, både från erfarenheter och tankegångar. 

Dessa tveksamheter är viktiga att ta i beaktande vid ett utformande av ett 

lämplighetstest. 

 

”Risken finns att man missar bra saker som inte kommer fram i testerna. Det 

finns en risk att det inte är helt vattentätt, men det kanske kan ge en indikation på 

något sätt” 

 

 

”…... men jag tror samtidigt att det är ganska lätt att lura psykologen” 

 

 

”Jag är också osäker på vilken relevans sådana tester och intervjuer egentligen 

skulle ha” 

 

 

”Nej, jag tror inte ett dugg på det faktiskt, jag tror att man måste ut på en båt och 

känna på det” 

 

 

”Man skall inte förkasta idén fullständigt, det är ju bättre än ingenting, står det 

emellan om vi skall ha det eller inte, då är det bra att ha det, om jag tänker efter, 

men kanske som komplement” 

 

 

”Det säger ingenting om hur man kommer att trivas på en båt, inte eller hur man 

kommer att jobba ihop med femton man i tre månader. Jag tror snarare i sådana 

fall på att man skall ut på praktik med en gång, fyra veckor eller något, för att i 

tidigt skede veta om det här är något för mig” 

 

 

Gemensamt för respondenterna var att det överlag fanns en positiv inställning till någon 

sorts testning, antingen som direkt avgörande eller som komplement till ordinarie 

antagning. Samtliga respondenter skulle fortfarande ha sökt sig till sin respektive 

utbildning även om det hade funnits ett lämplighetstest i antagningen vid tidpunkten då 

de sökte. Studien behöver däremot göras större än vår pilotstudie för att kunna få ett 

mer representativt och statistiskt säkerställt resultat. 
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7 Diskussion 

 

Om undersökningen 

I två av de undersökta referensutbildningarna fanns det ett samband mellan att använda 

sig av lämplighetstester och att studenter fullföljde sina studier inom utsatt tid. 

Dessutom visades att de två utbildningarna har få eller inga avhopp. En av de 

undersökta utbildningarna har vissa år uteslutit lämplighetstester i antagningen och det 

har visat en tendens till ökade avhopp. Exakt hur detta resultat skall tolkas är oklart då 

det inte finns någon exakt statistik på ett samband. Samtliga utbildningar upplever sitt 

resultat av lämplighetstester som positivt. De upplever att de får in studenter som 

besitter de kvalifikationer som utbildningen och det framtida yrket kräver. Dessa 

utbildningar har även färre avhopp i jämförelse med de 4-åriga sjöbefälsprogrammen i 

Kalmar.  

 

Informanterna vid de undersökta referensutbildningarna har uttalat sin tro om att ett 

införande av lämplighetstester i antagningen till sjöbefälsutbildningarna i Sverige skulle 

gynna sjöfarten och är samtidigt förvånade att detta inte införts tidigare. Syftet med 

testerna skiljer sig åt mellan de utbildningar vi granskat. Det kan dels vara att få den 

sökande införstådd i vad den ger sig in på och det kan vara för att få ut ”rätt personer”, 

det vill säga personer som passar in i en utformad profil och besitter vissa egenskaper. 

Med detta menades att det finns lämplighetstester som används för kommande studier 

samt för kommande arbete. Det finns dock svårigheter med att utforma en profil för 

kommande yrke. Som exempel har TFHS tillsammans med SAS försökt utforma en 

profil för kommande anställning. Detta ansågs dock vara väldigt svårt då olika 

flygbolag har olika krav för anställning och projektet kom därför att läggas ner. 

 

Med stöd i Högskoleförordningen är det möjligt att införa lämplighetstester i 

antagningsprocessen till sjöbefälsutbildningarna i Sverige. Utbildningarna har i 

dagsläget högt söktryck. Sjömansyrket är ett speciellt yrke och kräver personer som 

besitter rätt egenskaper och dessa kan vara svåra att få fram i antagning som sker med 

betyg och högskoleprov. I Högskoleförordningen är det fastställt att om en högskola 

anser att den sökandes kvalifikationer inte kan visas med betyg och högskoleprov, kan 

högskolan själv välja vilka urvalsgrunder som den sökande skall antas genom. En metod 
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skulle kunna vara ett lämplighetstest. Transportstyrelsen välkomnar ett lämplighetstest i 

antagningsprocessen till sjöbefälsutbildningarna i Sverige. De ställer dock kravet att ett 

sådant test skall vara kvalitetssäkrat och utföras utav av Transportstyrelsen godkända 

aktörer. Förslagsvis skulle ett lämplighetstest ske i samband med läkarundersökningen.  

 

De två intresseorganisationer som undersöktes i studien hade olika åsikter om ett 

eventuellt införande av lämplighetstester i antagningen till sjöbefälsutbildningarna. 

Sveriges Redareförening förespråkade att yrket skulle kommuniceras ut bättre till 

gymnasieelever, men ansåg även att högskolorna troligen har bättre insyn i hur testning 

bör ske. Sjöbefälsföreningen ställde sig positiva till en icke utslagsgivande testning och 

betonade att det som står att läsa i avtalet mellan Sveriges Redareförening och Sveriges 

Fartygsbefälsförening från år 1998 kunde användas än idag, det var så det skrevs och så 

de vill ha det. 

 

Alla informanter i undersökningen har starkt betonat att urval genom gymnasiebetyg 

inte är den bästa metoden för antagning till kommande studier inom vissa 

yrkeskategorier. 

 

I pilotstudien visades att det finns en positiv inställning hos studenterna på 

Sjöfartshögskolan i Kalmar till ett införande av lämplighetstester. Emellertid lyftes även 

tveksamheter fram, främst i hur en testning skall ske för att säkerställa att den verkligen 

fungerar. 

 

Metoddiskussion 

Vi valde en kvalitativ metod och anser att det var rätt val för denna undersökning. Vi 

genomförde öppna intervjuer med våra informanter och respondenter vilket föll väl ut. I 

pilotstudien gjordes ett slumpmässigt urval genom lottning och således hade vi ingen 

styrning i vilka som blev intervjuade. Källorna som refererats till i arbetet anser vi vara 

aktuella och trovärdiga då de är författade av myndigheter och erkända aktörer. Viktigt 

att ta i beaktande är att informationen från de kommersiella aktörerna till viss del kan 

vara subjektivt författad.  
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8 Slutsats 

 

8.1 Reflektioner 

Vi anser att lämplighetstester bör användas i antagningsprocessen till de flesta 

högskoleutbildningar. Vidare tycker vi att det skall finnas lämplighetstester i 

antagningen till utbildningar som leder till yrken där felaktigt besluttagande kan leda till 

förödande konsekvenser för människor, ekonomiska värden och miljö. Exempel på 

sådana yrken är, sjöbefäl, läkare, lärare, trafikflygare, polis, brandmän med flera. De 

som utövar dessa yrken får inte vara risktagare, men inte heller vara handlingsförlamade 

vid krävande situationer. 

 

Vi anser att det är av stort intresse för både skolor och för de kommande studenterna att 

använda sig av lämplighetstester som urval till utbildningar. Ur skolornas perspektiv är 

användandet av lämplighetstester i antagningen en metod för att spara resurser då de 

kan få in ”rätt personer”. Det vill säga personer som är motiverade och införstådda i vad 

de ger sig in på och därför kanske inte väljer att avsluta sina studier i förtid. Ett 

lämplighetstest i antagningen till sjöbefälsutbildningarna i Kalmar anser vi skulle leda 

till en bättre genomströmning av studenter än vad det är idag. Trafikflygarprogrammet 

och lokförarutbildningen har i princip inga avhopp och detta kan tänkas bero på att man 

som lokförare oftast kommer hem varje dag och som trafikflygare är man endast borta 

ett par dagar. På så sätt är det lättare för yrkesversamma inom dessa yrken att ha en 

relation och familj än vad det är för en person som är till sjöss flera månader i sträck. Vi 

anser att ett lämplighetstest skulle kunna vara en metod för att välja ut de personer som 

är medvetna om vad yrket innebär och är motiverade till att börja arbeta ombord på 

fartyg. 

 

Ur den sökandes perspektiv så skulle det vara bra att i ett tidigt stadium kunna bli 

uppmärksammad på att man kanske inte är lämplig för en viss utbildning. Då sparar 

studenten både tid och pengar på att inte påbörja en sådan. Vi skulle själva vilja bli 

uppmärksammade på att vi inte passar för ett yrke innan vi påbörjar en utbildning.  Det 

är dock viktigt att poängtera att bara för att man inte anses lämplig för en viss utbildning 

eller ett visst yrke så kan man anses väldigt lämplig för ett annat. 



 

38 
 

Inom både flyg- och järnvägssektorn har lämplighetstester använts sedan många år och 

man kan då ställa sig frågan varför det inte införts till sjöbefälsutbildningarna i Sverige? 

En tanke kan vara den långa tradition som sjöfarten har, vilket kan göra det svårare att 

införa nya idéer. Dessutom att notera är lämplighetstest ett lagkrav för blivande 

lokförare enligt lokförardirektivet som gäller inom den Europeiska Unionen.  

 

Det kan ju tyckas märkligt att man som blivande trafikflygare och lokförare får sin 

lämplighet prövad medan man som sjöbefäl endast bedöms med gymnasiebetyg eller 

högskoleprov. I dagens största flygplan kan upp emot 900 passagerare transporteras 

medan de största kryssningsfartygen kan ta upp emot 6000 passagerare. Vore det inte 

dags att fundera på om en lämplighetsprövning skulle vara på sin plats även för 

sjöbefäl? Det tycker i alla fall vi. 

 

Borde inte lämplighetsprövningen ligga innan studenterna påbörjar sin utbildning? Det 

skulle ge studenten en rättvis chans att kunna tjänstgöra på alla fartygstyper på en redan 

begränsad arbetsmarknad, om man är västeuropé. För att förtydliga menar vi att 

arbetsmarknaden är begränsad för västeuropeiskt sjöbefäl om man ska upprätthåla den 

ekonomiska standard och kontraktslängd som vi har och arbetar med i dagsläget.     

 

Då färjor och kryssningsfartyg får allt fler passagerare kan misstag leda till att tusentals 

personer omkommer, för att inte nämna de stora kostnader som ett haveri kan medföra. 

Även miljöaspekten är viktig att ta i beaktande då ett tankfartyg som grundstöter kan 

leda till att den marina miljön i området kan dö ut. 

 

En bransch som använder sig av tester mer som regel än undantag är 

kryssningsbranschen, där psykologisk testning och intervjuer genomförs med 

arbetssökande innan anställning blir av. Det vore därför av stor vikt att innan man 

utbildar sig i flera år få veta om man anses lämplig eller inte innan studierna påbörjas. 

Det vore synd om studenten när denne söker ett arbete att man helt plötsligt anses 

olämplig att arbeta ombord på fartyg. Vi anser att det skulle vara tillfredsställande för 

både skolor, studenter, redare och befraktare att veta att den som skall framföra fartyget 

besitter de egenskaper, samt har tillräcklig kapacitet för att kunna utföra de 

arbetsuppgifter och lösa de situationer som kan tänkas uppstå. 
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Som tidigare nämnts i undersökningen är det inte alltid som lämplighetstester ger 

önskvärt resultat. Enligt våra egna erfarenheter från vår militärtjänstgöring då 

värnpliktskullarna var ytterst små, fanns det ändå personer som ansågs olämpliga för sin 

befattning som antogs trots omfattande mönstringar. 

 

Det har funnits trafikflygare som efter ett lämplighetstest blivit avrådda att påbörja en 

pilotutbildning, för att senare arbeta som trafikflygare i de stora flygbolagen. De finns 

även de som bedömts lämpliga i antagningen till pilotutbildning, men senare bedömts 

olämpliga att arbeta som trafikflygare. Detta tyder på att lämplighetstestning inte är en 

vattentät metod, där testpersonen kan få en felaktig bedömning och där olämpliga kan 

slinka förbi. Detta är viktigt att ha i åtanke vid ett utvecklande av ett lämplighetstest. 

 

I media har det på senare tid diskuterats flitigt om lämplighetsprövning för bland annat 

lärarstudenter och vi tror att det kommer bli mer aktuellt i framtiden i antagningen till 

högskoleutbildningar.  
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8.2 Rekommendation 

En av de undersökta referensutbildningarna använde sig utav ett datoriserat förtest som 

det första steget i antagningen. Enligt respondenten föll detta förtest väl ut och gjorde en 

grov sållning av de sökande. Sjöbefälsföreningen förespråkade ett icke utslagsgivande 

test som skulle kunna utföras via exempelvis dator. Som ett första steg i att introducera 

lämplighetstester i antagningen till Sjöfartshögskolan i Kalmar skulle ett datoriserat 

förtest vara en bra början. Då lämplighetstester inte är en vattentät metod för urval skall 

den heller inte vara utslagsgivande utan rådgivande, åtminstone till en början. Detta 

överensstämmer med de åsikter som Sjöbefälsföreningen förespråkade. Med tiden, efter 

att testerna införts och utvecklats, kan de börja användas som utslagsgivande tester, men 

inte under utvecklingsstadiet. Givetvis är en omfattande lämplighetsprövning med 

diverse tester och intervjuer att föredra, men det är mycket kostsamt och tidskrävande 

då det är många sökande till utbildningarna.  

                     

Därmed anser vi att ett icke utslagsgivande test är något att införa till en början där den 

sökande får en rekommendation huruvida denne anses lämplig eller inte till att påbörja 

den valda utbildningen. Till testet skall även den sökande genomgå en efterföljande 

intervju för att kunna få en rättvis bedömning. 

 

Rekommendation: 

 

Vi rekommenderar att Sjöfartshögskolan i Kalmar skall införa ett datoriserat förtest där 

den sökandes lämplighet skall prövas och dess resultat registreras. Detta skall ske med 

efterföljande intervjuer där den sökandes motivation och personlighet skall bedömas. 
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9 Slutord 

 

Om undersökningen 

I vår undersökning valde vi att arbeta tillsammans i alla moment. Vi påbörjade 

undersökningen i god tid och har kontinuerligt arbetat med undersökningen. Vi har följt 

vår planerade tidsplan. Vi har gemensamt gjort bakgrundsstudier, byggt upp 

intervjuguider, intervjuat respondenter, analyserat och sammanställt information 

etcetera. Vi anser att samarbetet har fungerat väl. Vi valde en kvalitativ metod som vi 

anser vara den rätta då vi fått ut mycket intressant och relevant information. Denna 

metod var emellertid väldigt tidskrävande. 

 

Framtida forskning 

Då vi rekommenderat Sjöfartshögskolan i Kalmar att introducera ett datoriserat förtest i 

antagningen till sjöbefälsprogrammen är det också viktigt att utforma ett sådant test och 

utreda vad det skall innehålla. Detta skulle kunna ligga som grund för en kommande 

undersökning. I en sådan undersökning skulle studenter kunna undersöka utformningen 

och kostnaderna av en sjökaptens- och sjöingenjörsprofil. Arbetet skulle kunna göras 

med hjälp av skolan och ett konsultföretag inom arbetspsykologi. Detta är något som 

Sjöbefälsföreningen och Sveriges Redareförening gärna skulle vilja vara delaktiga i. Vi 

anser också att det skulle vara intressant att undersöka studenternas inställning till ett 

eventuellt införande av lämplighetstester i antagningen. Där skulle vår pilotstudie ligga 

som grund då den visade att majoriteten av de studenter vi intervjuade hade en positiv 

inställning till lämplighetstester i antagningsprocessen. Den visade även att samtliga 

skulle ha sökt till sin respektive utbildning även om ett lämplighetstest varit en del av 

antagningen då de sökte.  

 
 

 

Ola och Thomas 

 

Kalmar 14 maj, 2012 
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Intervjuguide – Lämplig som blivande sjöbefäl?  Bilaga 1 

 

Skolor 

 

 

□ Inledning 

 

 Syftet med undersökningen 

 

  Vilka är vi och vad gör vi 

 

 Antal intervjuer som kommer att genomföras 

 

 Tillåtelse till ljudupptagning 

 

  Tidsåtgång 

 

  Bearbetning av information 

 

  Frågor från respondenten före intervjun? 

 

 

□ Ljudupptagning startas 

 

 

□ Personuppgifter 

 

Namn: 

 

Befattning: 

 

Lärosäte: 

 

 

□ Om skolan 

 

 Information om utbildningen och Er roll på skolan? 

 

□ Lämplighetstester 

 

 Varför? 

 

 Syfte? 

 

 Resultat?  



 

 

□ Antagningsprocess 

 

 När i antagningsprocessen används lämplighetstester? 

 

 Testas alla sökanden eller bara en viss kvot? 

 

□ Profilering 

 

 Har ni någon profil för er utbildning? 

 

 

 Hur är profilen utformad? 

 

- För studier och/eller kommande yrke?  

 

 

 Vem har utformat profilen? 

 

- Vem, vad och hur testar detta? 

 

 

□ Resultat 

 

 Lider ni av avhopp från utbildningen? 

 

- Om ja. Varför? Åtgärder? 

 

 

 Studieresultat 

    

 

 Hur länge har ni använt er av lämplighetstester? 

 

-  Upplever ni några skillnader i resultaten sedan lämplighetstesterna infördes? 

  

 

 Har ni gjort några ändringar i lämplighetstester sedan de infördes? 

 

 

□ Har respondenten något att tillägga? 

 

 

 

 

 

 



 

 

Intervjuguide – Lämplig som blivande sjöbefäl?  Bilaga 2 

 

Föreningar 

 

 

□ Inledning 

 

 Syftet med undersökningen 

 

  Vilka är vi och vad gör vi 

 

 Antal intervjuer som kommer att genomföras 

 

 Tillåtelse till ljudupptagning 

 

  Tidsåtgång 

 

  Bearbetning av information 

 

  Frågor från respondenten före intervjun? 

 

 

□ Ljudupptagning startas 

 

 

□ Personuppgifter 

 

Namn: 

 

Befattning: 

 

Förening:  

 

 

□ Om föreningen 

 

 Information om föreningen och Er roll? 

 

 Har ni kontinuerlig kontakt med sjöbefälsskolorna? 

 

 

□ Antagningsprocess och utbildning  

 

 Hur ser ni på dagens sjöbefälsutbildningar och dess antagningsprocess? 

 



 

 

- Anser ni att det finns ett behov för förändring?   

 

 

□ Lämplighetstester 

 

 Vad är er åsikt om man skulle införa lämplighetstester som en del av antagningen 

till sjöbefälsprogrammen? Varför? 

 

 Ser ni några fördelar med att införa lämplighetstester i antagningsprocessen till 

sjöbefälsprogrammen?  

 

- Om ja. Vilka? 

 

 

 Ser ni några nackdelar och hinder med att införa lämplighetstester i 

antagningsprocessen till sjöbefälprogrammen? 

 

- Om ja. Vilka? 

 

 

 Vad skulle ni vilja se att man uppnår med lämplighetstester i antagningsprocessen 

till sjöbefälsprogrammen? 

 

 1998 slöt Sveriges Redareförening och Sveriges Fartygsbefälsförening ett avtal om 

lämplighetstester för tjänstgöring i befälsyrke. Detta skulle vidare ske i respektive 

högskolas regi innan studenten påbörjar sin utbildning samt av befäl i Sveriges 

Redareförenings medlemsföretag.  

    

- Kom detta till stånd/prövas? 

 

- Om inte. Varför? 

 

 Skulle ni vara intresserade utav att vara med och utveckla en profil samt 

lämplighetstester för blivande sjöbefäl tillsammans med Sjöfartshögskolan i Kalmar, 

Transportstyrelsen och externt anlitad expertis? 

 

 

□ Har respondenten något att tillägga? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Intervjuguide – Lämplig som blivande sjöbefäl?  Bilaga 3 

 

Studenter 

 

 

□ Inledning 

 

 Syftet med undersökningen 

 

  Vilka är vi och vad gör vi 

 

 Antal intervjuer som kommer att genomföras 

 

 Tillåtelse till ljudupptagning 

 

  Tidsåtgång 

 

  Bearbetning av information 

 

  Frågor från respondenten före intervjun? 

 

 

□ Ljudupptagning startas 

 

 

□ Personuppgifter 

 

Namn: 

 

Födelseår: 

 

Program: 

 

Årskurs: 

 

 

□ Respondentens bakgrund 

 

 Tidigare utbildning och arbetslivserfarenhet? 

 

 Ålder vid sjöbefälsutbildningens början? 

 

 Varför föll valet på att utbilda sig till sjöbefäl? 

 

 Tidigare anknytning till sjön? 

 



 

 

□ Lämplighetstester 

 

 Har respondenten tidigare genomgått något lämplighetstest? 

 

 Om ja. Åsikter? 

 

 Skulle ni agerat annorlunda vid valet att söka till sjöbefäl om lämplighetstester hade 

varit en del av antagningsprocessen till sjöbefälsutbildningarna i Kalmar? 

 

 Respondentens åsikter om ett eventuellt införande av lämplighetstester i 

antagningsprocessen till sjöbefälsutbildningarna i Kalmar?  

 

 

□ Har respondenten något att tillägga? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     Bilaga 4 

 

 



 

 

 


