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Sammanfattning 

Career Event är en årlig rekryteringsmässa vid KMA. Under mässan möter studenterna 

potentiella arbetsgivare inom sjöfarts- och driftsnäringen.  Observationer och informella 

samtal som gjordes under föregående Career Event, 2011, visade på att det finns ett 

behov av att undersöka om studenterna vid KMA innehar de förberedelser som önskas 

utav rederiernas rekryteringsrepresentanter. I rapporten sammanställs information 

baserat på intervjuer med rekryteringsrepresentanter från åtta rederier inom den 

svenska sjöfartsnäringen. I intervjuerna ger rekryteringsrepresentanterna sin syn på 

vilka förberedelser som de anser vara viktiga för att studenten ska ses som en intressant 

arbetssökande. 

Samtliga rekryteringsrepresentanter anser att förberedelser är viktigt och kan vara 

avgörande för att en anställning blir av. Kraven på förberedelser varierar parallellt med 

konjunkturen. Det innebär att studentens förberedelser har en mindre inverkan på om 

en anställning blir aktuell under en högkonjunktur då antalet arbetssökande är färre. 

Resultatet visar att en del förberedelser värderas högre än andra. Att ha ordning på sina 

papper och vara medveten om vad som krävs för den specifika tjänsten som söks anser 

samtliga rekryteringsrepresentanter vara en självklarhet. Det har även framgått i 

intervjuerna att det är viktigt att studenten presenterar sig själv genom ett välformulerat 

CV samt ge ett aktivt intryck och ställa frågor under rekryteringstillfället. 

Det är inte vanligt att en student gått miste om en anställning på grund av bristande 

förberedelser, men det har enligt undersökningen förekommit. Studenten kan genom 

förberedelse öka sina chanser att få en anställning inom sjöfartsnäringen. 
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Abstract 

Career Event is an annual recruitment fair at the KMA. During the fair, students meet 

potential employers in the maritime and service industries. Observations and informal 

conversations made during the previous Career Event, 2011, indicated that there is a 

need to investigate whether the students at the KMA poses the preparations which is 

desired by shipping recruitment representatives. In this report, information was 

collected from interviews with recruiting representatives from eight companies within 

the Swedish shipping industry. In the interviews the recruitment representatives 

provides their view of the preparations which they consider to be of importance for the 

student to be perceived as an interesting candidate for the job. 

All recruitment representatives believe that preparation is important and can determine 

whether a job gets appointed. The requirement for preparation varies in parallel with 

the economy. This means that the student's preparation is of less importance when 

seeking a vacancy during an economic boom when the number of job seekers is less. 

It has been found in the results that some preparation is valued higher than others. The 

individual’s knowledge and structure on papers / certificates and awareness of 

qualification requirements for the position sought are both considered by all 

recruitment representatives to be obvious. It was also obvious in the interviews that it is 

important that the student will present itself through a well written CV and provide an 

active impression by relevant question asking during the recruitment meeting. 

It is rare that a student has missed out on an employment due to lack of preparation, but 

it has during the investigation occurred, by means of preparations, students can improve 

their chances to get employed for a job in the shipping industry. 
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Definitioner av ord 

1. KMA: Kalmar Maritime Academy 

2. STCW: Standards of Training, Certification and Watch keeping  

3. Juniorbefäl: lägsta graden av sjöbefäl ombord i fartyg 

4. Bulk: Last om transporteras oförpackad 

5. RoRo: rullande last 

6. Offshore: Special operationer ute till havs 

7. Kadettbok: Betygsbok som fylls i vid fartygsförlagd utbildning 

8. Seglat: Varit ute på ett handelsfartyg. 

9. Däcksbefäl: Ombordanställd som har hand om navigering, lastning och utvändigt 

underhåll. 

10. Maskinbefäl: Ombordanställd som har hand om den tekniska utrustningen på 

fartyget. 

11. Däcksbefälselev: Person i träning för att bli däcksbefäl 

12. Maskinbefälselev Person i träning för att bli maskinbefäl 

13. CCM: Crowd and Crises Management Course 

14. Fast rescue boat: Snabb mobiliserbar räddnings farkost 

15. Dp Basic: Dynamiskpositionskurs 

16. BOSIET (Basic Offshore Safety Induction and Emergency Training) 

17. HUET (Helicopter Underwater Escape Training) 

18. MRM: Marine Resource Management 

19. FFU: Fartygs Förlagd Utbildning 

20. SUI: Sjöfartens Utbildnings Institut 

21. Behörigheter: Kompetensintyg som berättigar en person att jobba ombord i ett 

fartyg 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Som arrangörer av 2012 års arbetsmarknadsdagar (Career Event 12) har vi deltagit 

under 2011 års arbetsmarknadsdagar som värdar, vilket har gett oss tillfälle att göra 

iakttagelser och komma i kontakt med rekryteringsrepresentanter under eventet. 

Anledning till att Career Event anordnas år efter år är för att studerande vid KMA skall 

möta representanter från sjöfarts- och driftsnäringen och att anställningsavtal ska kunna 

initieras alternativt slutas. Bakgrundsmaterialet grundar sig på 2010 års arrangörers 

examensarbete, där följande frågeställningar användes: 

 

• Hur ser rederier på egenskaperna hos befäl som utbildats vid KMA?  

• Hur stort är behovet under våren 2010 bland rederier att anställa svenska sjöbefäl?  

• Hur uppskattas detta behov ändras under de kommande åren?  

 

Svar på dessa frågor var följande: när företagen blev tillfrågade om framtida behov, var 

det genomgående svaret att behov av sjöbefäl skulle öka till 2011 och så många som 13 

av 15 företagsrepresentanter angav att de hade rekryterat studenter under 

arbetsmarknadsdagarna. På frågor om egenskaper hos studerandes vid högskolan som 

var uppskattade svarade representanter från näringen med ord som ”studenterna är 

ambitiösa, positiva och intresserade”. På frågan vad företagen saknade hos studenterna 

fanns det inte mycket negativt att säga om studenterna i sig, utan snarare konstruktiva 

önskemål till KMA t.ex. att en Crowd and Crisis -utbildning skulle implementeras i 

programmen. I rapporten från 2010 framgår att den främsta anledningen till att man 

anställer svensk personal från KMA är på grund av de abstrakta värdena som kan vara 

svåra att mäta snarare än reell kompetens. Dessa värden kan beskrivas som att kultur 

och arbetsmoral ska stämma mellan medarbetaren och företagets ledning.  

 

Hos studenterna som blivit tillfrågade om varför de deltar vid arbetsmarknadsdagarna 

2010 var den främsta anledningen att söka en anställning alternativt knyta kontakter för 

en framtida rekrytering. Detta kan bero på rådande lågkonjunktur (2010) som har gjort 

att behovet av att rekrytera ny personal minskat i jämförelse med tidigare år alternativt 

att de tillfrågade inte var avgångselever. På frågan om hur studenterna tror att 

rekryteringsbehovet kommer förändras de närmaste två åren svarade majoriteten att de 
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tror på ett ökat behov. 

Under 2011 års event var det ett gott deltagande av studenter under båda dagarna. 

Femtio företag ställde ut på eventets montrar vilket resulterade att de lokaler där 

evenemanget tog plats fylldes av representanter från de olika näringarna, studenter och 

andra besökare. Efter informella samtal med rederirepresentanter och observationer 

som har gjorts i samband med detta har det framgått att studenter inte varit förberedda 

inför mötet med rekryteringsrepresentanterna. Utifrån information som har tagits del av 

i en artikel publicerad av Statistiska Centralbyrån (Lundgren, 2011) kan den annalkande 

konjunkturuppgången som branschen befinner sig i ge upphov till ett ökat behov av 

rekrytering och således även ett ökat behov av förberedelser inför ett 

rekryteringstillfälle. 
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1.2 Problematisering av förberedelse 

I denna undersökning definieras begreppet förberedelse som påverkbara fördelar som 

studenten tar med sig till mötet med en rekryteringsrepresentant. Vad som betraktas 

som fördelaktiga förberedelser bestäms av den rekryteringsrepresentant som önskar 

anställa och kan vara olika beroende på vilket tjänst som söks. Det betraktas inte som en 

förberedelse att studenten har tidigare kontakter med en arbetsgivare, eftersom det är 

något studenten skapat under sin arbetslivserfarenhet. Om studenten är behörig att söka 

en tjänst betraktas inte heller som en förberedelse.  Däremot betraktas det som en 

förberedelse att studenten tagit reda på vad som krävs för att vara behörig för en viss 

tjänst och hur studenten förbereder sig utöver behörighetskraven. Behörig för en tjänst 

är den student som uppfyller kraven för det arbete som vederbörande söker. 

Behörigheter som berörs av studenter som söker en anställning på ett fartyg återfinns i 

Mönstringslagen. (2011:1533, 1984:831, & 1983:929) 

Förberedelser som studenten har möjlighet att påverka för att en anställning ska bli av 

är att de har läst på om företaget där de söker anställning.  Kan som exempel betyda att 

studenten har kännedom om vilka typer av fartyg rederiet opererar, 

trafikeringsområden, verksamhetsmål och personalpolitik. Förberedelser menar även 

hur väl studenten säljer in sig själv under ett rekryteringstillfälle genom att ha förberett 

ett CV, personligt brev och frågor till rekryteringsrepresentanterna. 

I svenska Akademins Ordbok (SAOB, 2010) beskrivs ”förberedelse” som förberedande 

arbete eller skaffa sig tillrustning. Kan förtydligas med ”att förbereda” som beskrivs som 

något som i förväg kan bearbetas eller prepareras så att det blir lämpligt för ett visst 

ändamål. SAOB definition av förberedelser kan också implementeras i 

rekryteringssammanhang. Uttrycket beskriver vad som kan göras utifrån studenternas 

förutsättningar för att göra dem så lämpliga som möjligt för den tjänst som söks. 

Med förberedelser avses i den här undersökningen hur studenten presenterar sig vid 

olika rekryteringstillfällen så som rekryteringsmässor eller anställningsintervjuer. 
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1.3 Problemformulering 

Career Event är en mötesplats i mässforum för studenter vid Sjöfartshögskolan i Kalmar 

och näringslivet inom drift och sjöfart. Mässan ger en möjlighet till en personlig kontakt 

som eventuellt kan leda till att parterna sluter anställningsavtal. Det har visat sig i 

tidigare arbeten om mässan att studenterna har ett intresse av att bli rekryterade vid 

liknande evenemang samt att näringen har ett intresse i att rekrytera. Mässan har 

genom de tolv år som evenemanget drivits blivit en uppskattad plattform som förenar 

näringen och studenternas intressen. 

Men anser rekryteringsrepresentanterna att studenternas förberedelser inför mässan 

påverkar att en anställning blir av? Det är också intressant att studera om det är några 

specifika förberedelser som anses påverka mer. 

Utifrån observationer och informella samtal som gjorts under föregående Career Event 

(2011)har det framkommit att det finns behov av att undersöka om huruvida 

Sjöbefälsstudenterna vid KMA väl förberedda inför mötet med 

rekryteringsrepresentanterna. 

Utöver frågeställnigen har det även undersökts om det finns önskemål hos rederierna att 

KMA implementerar nya kurser i sjökapten- resp. sjöingenjörsprogrammen för att göra 

studenterna mer attraktiva vid ett rekryteringstillfälle. KMA är idag tvingade att följa de 

krav som STCW-koden ställer på utbildningarna. Dessa krav medför en begränsad 

möjlighet att påverka utbildningsinnehållet. Utöver minimikraven ifrån STCW har KMA 

möjlighet att påverka kurserna/kursutbudet på respektive program. (1993:100) 
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1.4 Syfte 

Syftet är att undersöka vilka förberedelser som rederiernas rekryteringsrepresentanter 

anser vara viktiga för att en student ska ses som en intressant arbetssökande.  

1.5 Frågeställning 

a) Går studenter miste om anställningar på grund av otillräckliga förberedelser inför 

mötet med rekryteringsrepresentanter vid ett rekryteringstillfälle?   

b) Vilka förberedelser förväntar sig rekryteringsrepresentanterna utav studenten 

vid ett rekryteringstillfälle? 

 

 

1.6 Avgränsningar 

Undersökningen innefattar en sammanställning av vilka förberedelser som rederiernas 

rekryteringsrepresentanters anser vara viktiga inför ett rekryteringstillfälle. 

Undersökningen innefattar även rekryteringsrepresentanternas uppfattning av hur 

mycket studenterna motsvarar deras förväntningar på förberedelser.   

Studenterna i undersökningen avser de som examineras med behörighet klass V ifrån 

Sjöfartshögskolan i Kalmar och på Chalmers och söker arbete inom rederiverksamheten. 

Frågorna på vad som är önskvärt besvaras av de rekryteringsansvariga på respektive 

rederi. Vi skiljer inte på deras svar utifrån erfarenhet eller på deras svar utifrån rederiets 

policy. Alla svar behandlas utifrån att de tillfrågade har en position på ett rederi där 

uppdraget är att rekrytera. 
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2 Metod 

2.1 Val av metod 

Avsikten har varit att göra en förklarande undersökning över vilka förberedelser som 

rederiernas rekryteringsrepresentanter anser vara viktiga för att en student ska ses som 

en intressant arbetssökande. En förklarande undersökning innebär att man redovisar de 

samband som kunnat utläsas efter en genomförd analys av ämnet (Jacobsen, 2008, s. 

37). Sammanställandet av data ger en förklarande bild av hur mycket studenternas 

förberedelser påverkar deras möjligheter att bli anställda. Det var viktigt att få ett djup i 

studien för att få fram beskrivande data av rekryteringsrepresentanternas synpunkter. 

För att uppnå djupet i studien genomfördes en kvalitativ undersökning med 

semistrukturerade intervjuer. Under intervjuerna gav rekryteringsrepresentanterna sina 

subjektiva uppfattningar om förberedelser utifrån deras erfarenheter som rekryterare 

på ett rederi.  

Anledningen till valet av semistrukturerade intervjuer är fördelen av att kunna styra 

intervjun till det ämne som avses undersökas men samtidigt inte påtvinga några svar på 

de frågor som ställs. Styrningen har skett genom förutbestämda frågor och teman 

(Jacobsen, 2008, s. 95). Under datainsamlingen har en neutral ståndpunkt eftersträvats 

för att informationen till resultat och analys ska återspegla 

rekryteringsrepresentanternas verklighet (Jacobsen, 2008, s. 49), och därmed inte 

förvridas av författarnas egna tankar och åsikter. 

Den intervjumanual som har använts har byggds upp utifrån de frågeställningar och 

syften som återfinns i arbetet. Intervjumanualen ger rederiernas 

rekryteringsrepresentanter möjlighet att ha skilda åsikter i en och samma fråga. 

Efter utförda intervjuer refereras rekryteringsrepresentanterna som IF(Informanter). 

 

2.2 Urval 

Avsikten var att genomföra intervjuer med rekryteringsrepresentanter från 10 svenska 

rederier inom segmenten tank, bulk, roro, passagerar och offshore.  Anledningen till 

valet av dessa fem segment är att de representerar den del av den svenska 



13 
 

handelsflottan som studenterna berörs av under sin FFU (SUI, 2012) och ger därför 

också en bra tillförlitlighet i undersökningen.  

För att behålla en neutral ståndpunkt i studien har ett slumpmässigt urval genomförts 

men eftersom svenska handelsflottan är av begränsad storlek har det inte funnits 

möjlighet att i vissa delar av näringen att göra något slumpmässigt urval. De svenska 

rederierna har sina säten i olika delar av landet och det kan vara svårt att boka in 

passande tider för intervjuer på plats. Med hänsyn till begränsad budget och tidsram har 

intervjuerna utförts över telefon med ljudinspelning. Det har resulterat i att urvalet av 

rederier har kunnat utökas. En intervju har genomförts fysiskt efter önskemål från en av 

de tillfrågade rekryteringsrepresentanterna. Även den intervjun har blivit dokumenterad 

med ljudinspelning. 

 

2.3 Analys av data 

Intervjuerna/rådatan har transkriberats utifrån Åbo Akademins (2011) 

tillvägagångssätt. Valet att använda transkribering var för att få intervjuerna i textform 

som underlättar arbetet med att urskilja de svar som utmärker sig i intervjuerna. 

Transkriberingen kan utesluta abstrakt kommunikation så som tonlägen, betoningar, 

pauser och skratt.  

För att identifiera den centrala informationen från intervjuerna användes en narrativ 

analysmetod som strukturerar informationen i element (Jacobsen, 2008, s. 145). Som 

substitut till element har informationen i undersökningen strukturerats i huvud – och 

underkategorier. Som grund till huvud- och underkategorierna används 

frågeställningarna och intervjufrågorna. I resultatet besvaras underkategorierna genom 

IF´s åsikter under intervjuerna. Huvudkategorierna besvaras i analysen utifrån de 

åsikter som framkommit i resultatet. Metoden fungerade bra för att strukturera 

informationen från intervjuerna.  

En god tillförlitlighet på svaren förväntas ha uppnåtts eftersom att svaren på 

intervjufrågorna har behandlats anonymt. IF har innan intervjuerna gjorts införstådda 

om sin anonymitet och har enligt dem besvarats sanningsenligt. 
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2.4 Bortfall. 

Avsikten var att även intervjua rekryteringsrepresentanter ifrån två rederier som är 

verksamma inom bulktransport. Svårigheter att hitta de önskade antalet rederier inom 

verksamhetsområdet som ville ställa upp på en intervju gjorde att vi fick två bortfall. Vi 

ser inte detta som ett problem för undersökningen då det begränsade utbudet av 

bulkrederier också ger ett begränsat antal anställningar av studenter med klass V. 
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3 Resultat 
 

Läsare som är intresserade av att få ett övergripande läsarvänligt perspektiv av den här 

studien rekommenderas att nu gå direkt till kapitel 4(analysen) där läsaren får en tydlig 

sammanställd bild av vad som framkommit under intervjuerna. För de läsare som är 

intresserade av att fördjupa sig i detaljer kring de svar som framkommit under 

intervjuerna med IF rekommenderas fortsatt läsning i kapitel 3. Denna rekommendation 

har gjorts för att kapitel 3(resultatdelen) kan upplevas som utdragen eller invecklad ur 

ett läsarvänligt perspektiv. 

Resultatdelen är baserad på de intervjuer som genomförts. Det har framkommit ur 

intervjuerna att vissa frågor inte har kunnat besvaras helt av alla IF. Antingen har dessa 

frågor besvarats med otydlighet eller så har svaret uteblivit. I båda fallen har svaren inte 

kunnat tydas och presenteras därför som ett bortfall eller ett nja. Ett nja är ett osäkert 

svar som varken betyder ja eller nej, och i resultatet presenteras endast de nja-svar från 

informanterna som har förekommit med följdkommentarer. Till frågor som besvarats 

med svar av ”Ja” - eller ”nej” karaktär följer i vissa fall en kommentar, alternativt har svar 

presenterats med endast en kommentar. 

Som tidigare nämnts i metoddelen så har frågeställningen delats in i huvudkategorier 

med intervjufrågorna som underkategorier. I följande del presenteras dessa 

underkategorier med svar. Svarskommentarerna är information från intervjuerna och i 

vissa fall direktcitat. 

 

3.1 Huvudkategori 1.  

Går studenterna miste om anställningar på grund av otillräckliga 

rekryteringsförberedelser? 

Underkategorier till huvudkategori 1. 

o Anser informanterna att studenternas förberedelser inför ett möte kan 

påverka deras möjligheter till en anställning?  

Ja-svar 8 st. 
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- I ett av fallen där svaret blev ja syftar IF enbart på att man har förberett sig 

genom att läsa på om företaget. 

Nja-svar 0 st. 

Nej-svar 0 st. 

 

o Anställer IF studenter som anses vara oförberedda? 

Ja-svar 0 st. 

Nja-svar 3 st. 

- ”Har man varit kadett i ett rederi och visat att det fungerar bra så kan det 

överväga att en sökande blir anställd trots dåliga förberedelser, sökanden kan vara 

nervös vilket gör att han eller hon verkar vara oförberedd”.  

- I vissa befattningar är rekryteringskraven inte lika hårda, beroende på hur hård 

konkurrensen är.  

- Beroende på behovet kan en oförberedd sökande anställas ”är det en akut 

situation tar man vad man får”. 

Nej-svar 5 st. 

- Om studenten inte har något eller har ett slarvigt formulerat CV. ”Det finns 

exempel på personer som kommit och gett ett dåligt intryck”.  

- Om studenten visar sig vara ointresserad och dåligt påläst.  

- Sökanden ska ha ordning och reda på sina certifikat, ”jag skulle se det som en 

varningssignal”.  

- ”Sökanden hamnar långt ner i prioriteringslistan för rekryteringskandidater om 

det finns fler kandidater att välja på”. 
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3.2 Huvudkategori 2. 

Hur ser rederirepresentanterna på rekryteringsförberedelser? 

Underkategorier till huvudkategori 2. 

o Vilka förberedelser anser informanterna vara de viktigaste som den enskilda 

studenten bör ha gjort inför ett möte? 

 

CV och personligt brev är viktigast anser 6 av de 8 informanterna.  

- Ett cv är bra för att veta tidigare erfarenheter. 

- ”CV och personligt brev blir allt viktigare med att konkurrensen hårdnar, det ger 

ett tydligt tecken på om det är en kandidat för dem”. 

- ”Tydligt och välformulerat CV och personligt brev”. 

- ”CV och personliga brev ska vara tydliga”. 

- ”CVet ska se någorlunda bra ut, sökanden ska kunna utrycka sig i skrift”. 

- ”Ett bra CV är viktigt om man vill sticka ut”. 

Certifikat och ”papper” anser 2 av informanterna. 

- Om det inte är i ordning ses det som ett varningstecken. 

- Ordning och reda på sina papper ”jag skulle se det som ett varningstecken”. 

Övriga svar: 

Tre informanter ansåg påläst på företaget är viktigt.  

- Till viss del, alla vet vilken verksamhet vi har. Om man har koll på t.ex. ”vad VD:n 

heter kan det anses som smörigt”. 

- ”Det är bra att vara påläst på företaget inför en intervju”. 

- ”Man ska ha kunskap om vilken verksamhet som bedrivs”. 
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Två informanter underströk vikten av en etablerad kontakt inför mötet. 

- ”Viktigt så man inte bara ramlar in på kontoret oanmäld”. 

- ”Att man har skapat en kontakt inför mötet kan vara bra så man har lite koll på 

personen, men man ska samtidigt inte kontakta för mycket”. 

En informant ansåg att sökande ska ha förberett frågor. 

- ”Förberedda frågor är bra för att det visar att sökanden är nyfiken på företaget”. 

Två informanter tyckte att nedanstående var av betydelse; 

- ”Man ska ha klart för sig för vad man vill jobba med, typ av fartyg och verksamhet”. 

- ”Man har tydliga karriärmål, siktar högre än 2:nd styrman”. 

 

o Uppfyller studenterna informanternas förväntningar? 

Ja-svar 1 st. 

- ”Överlag ganska bra, men jag har haft en och annan där man inte riktigt har koll 

på vad man har för behörighet, och då får man direkt en känsla av oordning och 

det är inte bra”. ”Koll på sitt eget läge och koll på företaget är alltid bra när man 

går på intervju”. 

Nja-svar 1 st. 

- Det är blandat, de flesta har sitt CV, men där har man inte med det mest 

relevanta, det som är relevant för jobbet man söker. Det är många som inte har 

tänkt igenom varför de vill ha jobbet, på en viss fartygstyp eller rederi. ”Det jag 

vill höra är att man vill jobba på det bolaget som jag rekryterar för och den 

fartygstypen”. 

Nej-svar 0 st. 

Bortfall 6 st. 
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o Finns det exempel då studenterna gått miste om en anställning på grund av 

dåliga rekryteringsförberedelser och vad är det då de har saknat? 

Ja-svar 3 st. 

- Att ansökningar har blivit bort sorterade i ett tidigt skede i 

rekryteringsprocessen, pga. av dåligt formulerad ansökningen med avseende på 

CV och personligt brev. ”CVet och personliga brevet har blivit allt mer viktigt när 

konkurrensen om jobben hårdnar”. 

-  ”Är det så att man visar en loj attityd och nonchalans redan i en rekryteringsfas så 

är kandidaten inte av intresse”. 

- ”Okunskap om företaget och ett CV som är utformat rent allmänt och därmed inte 

ser lockande ut med avseende på det jobbet som söks”. 

Nja-svar 2 st. 

- IF menar på att den arbetssökande misslyckas kommunikativt med att svara på 

de frågor som ställs under intervjun, ”Det som har saknats är att de inte har 

kunnat ge en bild av vem de är”. 

- ”Det skulle vara om sökanden skulle lämna in ett CV som inte var tillräckligt 

välformulerat”. 

Nej-svar 2 st. 

- ”Inte direkt pågrund om otillräckliga rekryteringsförberedelser”. 

Bortfall 1 st. 

 

o Har informanterna några förväntningar på studenterna utöver förberedelser?  

Ja-svar 6 st. 

- ”Hel, ren och snygg, Bara idioter som går till en anställningsintervju och ser ut som 

de precis blivit väckta ur sängen. Det skapar ett dåligt första intryck och man får 

aldrig en andra chans att skapa ett första intryck”. 
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-  ”Att man ska göra en väldigt bra praktik”.  

- ”Att man har med sig utvärderingar från sina tidigare praktiker ombord. 

Referenser är viktigt, vi ringer alltid på referenser”.  

- Att sökanden har tanktiden, vilken typ av besättning han eller hon jobbat med. 

”Ordning och reda på pappren och behörigheten”.  

- ”Att man ska kunna uttrycka sig i skrift”.  

- ”Man ska noga tänka efter lite vad man vill göra innan man går in på en intervju” 

-  ”Att sökanden inte lyfter lönefrågan som första fråga”.  

- Att sökanden har rekommendationer i sin kadettbok förutom sina 

standardbetyg. 

Nja-svar 0 st. 

Nej-svar 1 st. 

Bortfall 1 st. 

 

o Upplever informanterna några skillnader på studenternas 

rekryteringsförberedelser under ett bokat möte/anställningsintervju och vid en 

rekryteringsmässa? 

Ja-svar 5 st. 

- Det är skillnad, ofta är man mer förberedd inför en intervju än när man går till 

fler företag under branschdagarna, man är mer påläst om företaget på en enskild 

intervju. 

-  Vid ett bokat möte har man mer vårdad klädsel, känslan av underlägsenhet är 

större och man är mer nervös. 

- ”Intervjuer blir lite mer personliga” En mässa är mer informativ, men det 

personliga mötet är att föredra. 
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- ”På en mässa har man inte med sig kopior på alla sina papper utan istället en lista. 

Det är skillnad men den har med mötesformen att göra och är helt naturlig”. 

- ”En anställningsintervju är betydligt mer seriös, genomtänkt och strukturerad”. 

Nej-svar 0 st. 

Nja-svar 1 st. 

- ”I ett bokat möte är frågorna lite mer strukturerade men i stort sett kommer 

samma frågor fram”. 

Bortfall 2 st. 

- Har inte deltagit på mässa. 

 

3.3 Huvudkategori 3 

Hur upplever informanterna studentens bemötande vid ett rekryteringstillfälle? 

Sju av informanterna svarade på frågan: 

- ”Jag tycker de flesta är väldigt nyfikna och drivna”.  

- ”jag upplever att de är nyfiket intresserade”. Vissa blir lite ställda inför vissa 

frågeställningar, man är inte van att beskriva sina kvalitéer. 

- Ofta gör dem det bra och professionellt. Ibland kan jag tycka att man kommer in 

med lite väl mycket underlägsenhet. Ofta är det bra om man lite ”kaxig” ställer 

frågor och försöker vara lite drivande och inte bara ställa frågor. 

- Det är ganska stor skillnad beroende på om det är låg eller högkonjunktur. Om det 

är högkonjunktur har den sökande en mer kaxig attityd. representanten upplever 

att studenten försöker vara representativ ”det första intrycket är inte att förakta”. 

- Representanten upplever studenterna som båda bra och mindre bra. Minst 90 % 

är väldigt aktiva, vill lära och är intresserade. 

- Det är blandat från bra till dåligt. Vid brist på jobb så finns det fler av de sämre, 

som har svårt att hitta ett arbete.  
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- Det har varit bra. Det blivit bättre med åren, folk är inte lika fokuserade på löner 

initialt som tidigare. 

Bortfall 1 st. 

 

3.4 Jämförandedel 

Jämföranden mellan rekryteringsförberedelser hos olika studenter. 

o Har informanterna sett skillnader på studenternas förberedelser mellan 

sjöfartsskolornas arbetsmarknadsdagar? 

Ja-svar 1 st. 

- ”Jag upplever det som att man ligger lite före i Kalmar”. 

Nja-svar 0 st. 

Nej-svar 4 st. 

- ”Nej, det tycker jag inte”.  

- ”Jag tycker inte det är någon skillnad på studenternas förberedelser generellt, utan 

mer individuellt”.  

- ”Jag tycker att de flesta är förberedda från båda hållen”. Ungefär samma, ingen 

större skillnad. 

- Nej 

Bortfall 3 st. 

 

o Har informanterna sett några skillnader mellan kvinnor och män när det gäller 

förberedelserna? 

Ja-svar 4 st. 



23 
 

- ”Jag upplever att kvinnor inte har samma behov av att förbereda sig där” IF 

upplever att fler andel kvinnor redan sedan tidigare under utbildningstiden har 

skapat sig någon form av kontakt.  

- ”Utan att säga att männen är dåliga så är kvinnorna generellt sätt bättre 

förberedda, ordning och reda i pappren, ödmjuka när de kommer, har läst på 

företaget”.  

- ”Ja, kvinnorna har förberett sig och lite mer, noggranna och ordentliga”.  

- ”Ja, större del av de kvinnliga studenterna inleder mer ett samtal medan männen 

mer vill ge en bild av sig själva”.  

Nja-svar 1 st. 

- ”Nej, men skulle det vara någon skillnad så skulle jag säga att kvinnorna är bättre”.  

Nej-svar 2 st. 

- Nej. IF ser ingen skillnad. ”Det handlar fortfarande om personligheten och 

aktiviteten”.  

- Nej, inga skillnader. 

Bortfall 1 st. 

 

o Har informanten sett några skillnader mellan olika åldersgrupper när det gäller 

rekryteringsförberedelserna? 

Ja-svar 2 st. 

- IF tycker att det finns en tydlig skillnad vad gäller CV. ”De yngre är bättre på att 

digitalt i datorn göra CV, och har mer struktur och tydlighet”. 

- De som är äldre och har varit ute och seglat tidigare är mindre förberedda 

eftersom de anser sig ha mer erfarenhet.  

- De yngre är mer nyfikna. 
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- Ja. IF tycker att en 32 åring är mer förberedd och ställer andra frågor än en 22 

åring.  

Nej-svar 3 st. 

- IF ser ingen skillnad rent åldersmässigt utan istället bakgrundsmässigt. 

- ”Beroende på om man har varit ute och seglat tidigare eller har annan erfarenhet. 

De som har seglat tidigare brukar inte vara lika förberedda”. 

- IF ser ingen skillnad rent åldersmässigt utan istället hur långt fram i 

utbildningen man befinner sig. Lite mer förberedelser ses hos dem som har gjort 

annat efter gymnasiet. 

Bortfall 3 st. 

 

o Har rederirepresentanterna sett några skillnader mellan blivande maskinbefäl 

och däcksbefäl när det gäller rekryteringsförberedelserna? 

Ja-svar 3 st. 

- ”Ja, däcksbefälen är lite mer förberedda”. 

- Ja. IF upplever att däcksbefälen är mer verbala. Det kan bero på arbetsmiljön. 

- Ja. IF tycker att däcksbefälseleverna är mer måna om att ge ett bra 

helhetsintryck. Maskinbefälseleverna känner sig mer trygga eftersom det finns 

ett större behov av maskinbefäl på marknaden. Skillnaden som följer 

helhetsintrycket är att maskinisteleverna kommer som de är medan 

däcksbefälseleverna kommer för att de vill representera sin arbetsplats ”vara på 

väg till jobbet”. 

Nej-svar 5 st. 

- Nej. IF upplever att de på maskinsidan kanske redan har ett jobberbjudande så 

de satsar inte lika mycket på CV som däcksbefälen. 

- ”Nej. Kanske att däcksbefäl har lite mer ordning på pappren”. 
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o Har informanten önskningar med avseende på kursinnehåll i utbildningen som 

kan förbättra studentens konkurrenskraft vid en anställningsintervju? 

Samtliga av de IF som intervjuats har önskat att studenten gärna innehar kurser 

utöver det som utbildningen idag tillgår. Beroende på vilken del av näringen IF 

representerar så skiljer sig svaren på vilka kurser som efterfrågas. 

- CCM, det hade varit alldeles underbart om det fanns med i utbildningen. ”Om de 

hade stått mellan en med och en utan i en rekryteringsprocess hade vi förmodligen 

valt den med för att slippa utbilda”. Ledarskapsutbildning med avseende på 

kommunikation, information och konflikthantering. (Passagerare) 

- Fast rescue boat, CCM. IF menar på att man har anpassat utbildningen för tank 

men inte för passagerarfartyg.(Passagerare/RORO) 

- Mer ledarskapsutbildning. ”CCM är alltid bra men är inget vi har som krav 

idag”(RoRo). 

- Dp Basic, BOSIET (Basic Offshore Safety Induction and Emergency Training), 

HUET (Helicopter Underwater Escape Training). ”Har man den här BOSIET och 

HUET så ökar man sina chanser mycket” (Offshore) 

- ”DP kurs om man vill söka till just vårt företag”. (offshore) 

- IF är nöjd som det är idag. (tank) 

- CCM, Ledarskapsutbildning. ”Ofta är det lite för dåliga ledare ute på fartygen”. 

- MRM.  
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4 Analys 

4.1 Huvudkategori 1 

Går studenterna miste om anställningar på grund av otillräckliga 

rekryteringsförberedelser? 

Samtliga IF anser att studenters möjligheter till att bli anställda ökar om de har förberett 

sig väl inför ett möte. 

 ”om jag får välja så tar jag den som är bäst förberedd”.  

Fem av IF uppger att de inte skulle anställa en student som de anser vara oförberedd. 

Exempel på brister i förberedelserna anses vara dåligt formulerat CV och personligt brev 

vilket har resulterat i att ansökningar har sorterats bort i ett tidigt skede av 

uttagningarna. 

”CVet och det personliga brevet har blivit allt mer viktigt när konkurrensen 

om jobben hårdnar” .  

Andra brister som IF talar om, är då studenter haft oordning bland sina certifikat, en av 

IF säger att:  

”jag skulle se det som en varningssignal”.  

IF talar om att de i vissa fall får en upplevd känsla av bristande intresse från studentens 

sida med avseende på kunskap om företaget och verksamheten.  

”det jag vill höra är att man vill jobba på det bolaget som jag rekryterar för 

och den fartygstypen”.  

I vissa fall har studenter blivit rekryterade trots dåliga förberedelser eller nervositet 

vilket kan begränsa den sökande kommunikativt. Det menar IF kan bero på olika saker 

som att studenten tidigare har varit kadett på ett rederiets fartyg och där presterat väl 

och fått ett gott rykte bland besättningen. En del befattningar har inte lika höga 

rekryteringskrav som andra vilket resulterar i lägre krav på förberedelser inför en 

intervju. En annan anledning till att rekryteringar blir av trots bristande förberedelser 

har varit behovet av att tillsätta en tjänst med avseende på tidsbrist,  

”är det en akut situation tar man vad man får” sa en IF.  
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4.2 Huvudkategori 2 

Vilka förberedelser ser rederirepresentanterna som de viktigaste inför ett 

rekryteringstillfälle? 

Samtliga IF tycker att ett välformulerat CV med relevant innehåll och tydlig struktur är 

viktigt för att på ett snabbt och enkelt sätt ge en bild av studenten med avseende på 

tidigare erfarenheter. Ett strukturerat CV ger även en bild av att studenten är 

strukturerad som person. CV och personligt brev hjälper IF att avgöra om det finns 

intresse för studenten med avseende på verksamheten samt om studenten kan utrycka 

sig i skrift, vilket ses som viktigt då jobbet som styrman/maskinist blir mer och mer 

administrativt. 

Många IF talar om ordning och reda på sina papper. Med detta avses att studenten vet 

vilka behörigheter och certifikat som innehas, vet under vilka giltighetstider certifikaten 

gäller och vet fysiskt vart dokument finns. Om en student söker en tjänst som kräver 

specifika certifikat så uppskattar IF att det är ordning och reda på dessa. 

Vissa rederier kräver att studenten skickar in dokument till rederikontoret innan ett 

intervjutillfälle eller en mönstring. Om dokument saknas så ska den sökande kunna 

motivera varför det fallit sig så. Det finns exempel på tillfällen då studenten av praktiska 

skäl inte har med sig kopior på alla sina dokument, t.ex. under en mässa Då är det 

accepterat att istället medföra en lista över sina certifikat. 

Vad det gäller att vara pålästa på företaget ses det som viktigt att känna till vilken typ av 

verksamhet IF’s rederi bedriver. Detta är viktigt även i den fas då sökanden skriver sitt 

CV och personliga brev då IF gärna ser att det är riktat till just deras verksamhet istället 

för en generell ansökan. Under ett personligt möte/ anställningsintervju lägger IF stor 

vikt i att studenten ska vara pålästa på företaget, det utan att överdriva,  

”vad VD:n heter kan anses som smörigt”.  

Att den sökande är pålästa på den bedrivna verksamheten uttrycks av IF bidra till att 

intervjun får en bättre utveckling där studenten är mer drivande och ställer relevanta 

frågor. IF ser positivt på att studenter är pålästa inför en rekryteringsmässa men just 

under dessa omständigheter är det mer accepterat att studenten inte är det då många 

rederier är där för att informera om sin verksamhet.  
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Inför mötet med en rekryteringsrepresentant, bortsett från under en rekryteringsmässa 

så som Career Event, menar stor del av IF att det är positivt att ha skapat en kontakt 

inför mötet. Den arbetssökande skall ogärna ramla in oanmält på kontoret och be om 

jobb, det kan bli obekvämt både för rekryteringsrepresentanten och för studenten. 

Förberedda frågor från den sökandes sida menar IF sänder signaler om intresse och 

nyfikenhet. Övriga förväntningar som IF uttrycker är att studenten inför ett 

rekryteringstillfälle ska vara medvetna om vad de vill jobba med. Kan vara att ha en klar 

bild av vilken typ av fartyg och verksamhet studenten siktar på samt ha tydliga 

karriärsmål.  

”man siktar högre än andre styrman”.  

Vissa IF talar om vikten av att vara kommunikativ som arbetssökande. Detta för att 

kunna förmedla en bild av sig själv och sina kvalitéer. IF menar att detta ofta hänger ihop 

med hur den sökande har förberett sig, om studenten är påläst på företaget och har 

förberett frågor. Det uttrycks även om nervositet, som i vissa fall kan begränsa den 

sökande kommunikativa förmåga, men med bra förberedelser kan nervositeten minskas. 

IF har observerat mer nervositet under personliga möten än på en mässa, IF har i de 

flesta fall överseende med detta eftersom det ibland kan vara den sökandes första 

intervju. Tidigare erfarenhet av en person vägs in i helhetsbilden. IF tycker att sökanden 

ska ha en attityd som inte är loj och nonchalant. För att göra ett bra första intryck läggs 

det även vikt på den fysiska kommunikationen, att studenten tänker på hur klädsel och 

beteende framställs. Genom att studenten har ansträngt sig för att se presentabel ut så 

ger det intryck av att studenten tar rekryteringstillfället på allvar. 

”Bara idioter går till en anställningsintervju och ser ut som de precis blivit 

väckta ur sängen”  

”Att man är hel och ren, att man inte har snus i munnen eller att man tar den 

bästa stolen”.    

Den sökanden ska vara välklädd, utan krav på slips och kavaj, ödmjuk och även 

målmedveten.  
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”det är attityd, inställning och engagemang för sin yrkesroll, att man vill bli 

styrman, att man vill bli fartygsingenjör och att man visar det på ett tydligt 

sätt”  

IF tycker det är viktigt att studenten tänkt igenom vad som är det individuella målet i 

yrkeslivet inför ett rekryteringstillfälle. 

 

4.3 Huvudkategori 3 

Hur upplever rederirepresentanterna studenternas bemötande inför och under 

ett rekryteringstillfälle? 

De flesta IF tycker att studenterna generellt sköter sig mycket bra med avseende på 

rekryteringsförberedelser och personligt uppförande. Det kan förklaras med att 

rederierna har olika syn på om studenterna är tillräckligt förberedda samt att åsikterna 

kan skilja sig över olika år beroende på konjunkturen. Det har framgått att det också 

funnits dåliga exempel, där studenter ibland har tagit en enligt IF för underlägsen roll 

och därmed gett ett dåligt intryck. Vissa blir ställda för vissa frågeställningar, det kan 

handla om ovana att ex. beskriva sina kvalitéer. IF menar på att det kan finnas ett 

samband om marknaden befinner sig i hög- kontra lågkonjunktur. I en högkonjunktur är 

det, enligt IF, vanligare att möta dåligt förberedda studenter. 

IF var restriktiva med att svara på vår fråga om de hade sett några skillnader mellan 

könen med hänsyn på förberedelser och att detta kan bero på att andelen kvinnor är 

betydligt färre bland de ansökande och därför har en förmåga att sticka ut mer ur 

massan. Större delen av IF upplevde att kvinnor är lite eller ”något” bättre förberedda 

inför rekryteringstillfället än männen, detta med avseende på att vara pålästa, ordning 

och reda på pappren, noggranna, ordentliga och ödmjuka. I de fallen som IF inte har sett 

någon skillnad så tycker vissa att skillnaden finns i individen och personligheten. En IF 

menar på att kvinnor inte har samma behov av att förbereda sig som männen eftersom 

de ofta har skapat någon form av kontakt med en arbetsgivare sedan tidigare.  

Skillnader mellan upplevelser av de olika åldersgruppernas förberedelser varierar. 

Merparten av IF finner inte att det finns någon skillnad mellan de olika åldersgrupperna. 

De skillnader som har uttryckts är att de yngre är bättre på att digitalt skriva ett CV med 
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avseende på struktur och tydlighet. En annan menade på att en äldre är mer förbered 

och ställer andra frågor än en ung arbetssökande. En tredje IF menar att de yngre 

ansökande är mer nyfikna än de äldre. I de flesta fall så talar man om skillnader 

bakgrundsmässigt. Sökanden som har någon annan bakgrund än sjöfart har visat på 

bättre förberedelser än sökandes som endast har seglat tidigare. 

Merparten av IF anser att de har sett en liten skillnad mellan däcksbefälens och 

maskinbefälens förberedelser. De tycker däcksbefälen är mer förberedda. Däcksbefäl är 

mer verbala, bättre ordning på papperna och mer måna om att ge ett positivt 

helhetsintryck. IF menar att skillnaderna kan bero på att det råder större brist på 

maskinbefäl och att de arbetssökande maskinbefälen där med känner ett överläge vid ett 

rekryteringstillfälle. Arbetsplatsen anses också vara en koppling till skillnaderna, där 

däcksbefälen har en mer administrativ och kommunikativ roll på bryggan.  
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5 Slutsats 

5.1 Slutdiskussion 

 

Syfte 

Syftet är att undersöka vilka förberedelser som rederiernas rekryteringsrepresentanter 

anser vara viktiga för att en student ska ses som en intressant arbetssökande.  

Frågeställning 

a) Går studenter miste om anställningar på grund av otillräckliga förberedelser inför 

mötet med rekryteringsrepresentanter vid ett rekryteringstillfälle?   

b) Vilka förberedelser förväntar sig rekryteringsrepresentanterna utav studenten 

vid ett rekryteringstillfälle? 

 

Har en student tidigare varit kadett eller jobbat på ett rederis fartyg så har 

rekryteringsförberedelser inte lika stor betydelse vid mötet med en 

rekryteringsansvarig. Reell erfarenhet av en individ, där han eller hon har visat duglighet 

i tjänst och fått bra omdömen från sin tid ombord har därmed väldigt stor påverkan om 

ett anställningsavtal blir slutet.  Om studenten här har bristande 

rekryteringsförberedelser så väger tidigare erfarenhet tyngre i bedömningen av 

individen. 

Men vad är då goda rekryteringsförberedelser? 

En student ska veta vad han eller hon vill jobba med för typ av verksamhet inom 

sjöfarten. En rekryteringsansvarig vill ha en arbetssökande som är målmedveten, 

motiverad för kommande arbetsuppgifter och visar intresse för rederiets verksamhet. 

Ansökningshandlingar som CV och personliga brev skall vara tydligt formulerade med 

relevant information för det specifika jobbet som söks. Här är det viktigt att vara väl 

förtrogen med det skriftliga språket och ha en fingertoppskänsla för struktur och 

information. Ordning och reda på behörigheter och certifikat vid ett bokat möte som en 

anställningsintervju skapar ett förtroende och intryck om att sökanden är ansvarsfull. 

Detta för att arbetet ombord innehåller dokumenthantering och andra administrativa 
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uppgifter, citat av en representant om en ansökande skulle visa oordning på sina 

dokument: 

”jag skulle se det som ett varningstecken”. 

Inför en intervju skall en arbetssökande vara medveten om att både verbal och fysisk 

kommunikation påverkar hur han eller hon uppfattas utav rekryteraren. Att skapa ett 

bra första intryck kan åstadkommas genom att klä sig representativt, krav på slips och 

kavaj är inget som har uttrycks snarare att man bär hela och rena kläder. Vidare ser 

rekryterarna positivt på förberedda frågor, vilket skapar ett intryck av nyfikenhet och 

inblick i verksamheten. Sökanden bör även funderat på vad han eller hon själv kan 

tänkas behöva besvara för typ av frågor, att göra det kan dämpa nervositet. 

Det är skillnad mellan ett inbokat personligt möte och en mässa så tillvida att mässan 

anses som mer informativ. Förväntningarna på studenternas förberedelser under en 

rekryteringsmässa är inte lika höga som under ett inbokat möte. Under ett inbokat möte 

så blir förberedelser mer ett krav än under mässa där förberedelserna är ett verktyg för 

studenten att ge en positiv bild av sig själv. Rederiernas syfte kan vara olika när de ställer 

ut på en mässa, en del är där för att rekrytera och har då ett större intresse av studenter 

som kommer förberedda. Den delen som har som primärt syfte att marknadsföra sig 

själva lägger inte samma vikt i studenternas förberedelser.  

Studenter som har brister i förberedelser ger ett fysiskt sämre intryck och kan ta en 

underlägsen roll jämt emot rekryteraren.  Då nyexaminerade studenter ofta har lite 

erfarenheter av intervjuer och möten med arbetsgivare finns det även en ovana hos 

studenten att beskriva sina kvalitéer. 

Rederirepresentanterna blev tillfrågade om de ansåg att det fattades något i kursutbudet 

som kunde främja studentens konkurrenskraft vid en anställningsprocess. Svaren vi fick 

var i huvudsak väldigt subjektiva där man utgick från just sitt verksamhetsområde (se 

resultat), t.ex. offshore där man eftersökte DP utbildning och säkerhetsutbildningar och 

från passagerarfartyg önskade man Fast Rescue Boat och CCM. Det som däremot var 

genomgående var att det fanns en brist på ledarskapsutbildning hos studenterna. 
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5.2 Rekommendationer för vidare studier 

 

1) Det har framkommit i studien att de tillfrågade rekryteringsrepresentanterna 

tycker att de viktigaste förberedelserna inför en anställningsintervju/möte är att 

sökanden ska vara påläst på rederiet, ha ett bra och tydligt CV och ha en 

målsättning med sin karriär. Det är av denna anledning intressant att vid en 

vidare studie undersöka om studenterna vid KMA är förberedda enligt dessa 

punkter. En sådan undersökning kan göras efter avslutade branschdagar med 

stöd av intervjuer med sjöbefälsstudenter som innehar behörighet för klass V. 

Intervjuerna påvisar således om studenterna upplevt att de varit förberedda 

enligt de tidigare nämnda förberedelserna. 

 

2) I takt med att den svenska handelsflottan krymper bidrar det till att 

arbetstillfällen försvinner från den svenska marknaden. Detta medför att fler 

nyutexaminerade studenter söker sig till utländska fartyg. Denna studie avser 

endast svenska rederier med svenska rederirepresentanters åsikter om 

studenternas förberedelser inför ett möte med rederiets rekryteringsansvarige. 

Det är därför intressant att undersöka hur dessa förberedelser står sig i 

jämförelse med rekryteringsansvariga från utländska rederier.  
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1 Bilagor 

1.1 Intervjumanual 

 

 

Projektgruppen för Career Event 2012 

 

Rekryteringsförberedelser. 

Vad ses som attraktivt vid mötet med en potentiell arbetsgivare? 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Förutsättningar: 

 Frågorna gäller rekrytering och rekryteringsförberedelser. 
 Med student menas en sistaårs sjöbefälstuderande vid KMA, Kalmar Maritime Academy, 

som innehar behörighet för att jobba som juniorbefäl. 
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DEL 1: REKRYTERINGSFÖRBEREDELSER 

Intervjuformulär 
 

 Som rekryteringsansvarig, vad anser ni kan påverka studentens möjligheter till en 
anställning? 

 
 Anser ni att studenternas förberedelser inför ett möte med er kan påverka deras 

möjligheter till en anställning? 
- Hur mycket påverkar förberedelserna att studenten blir rekryterad? 
- Anställer ni studenter som ni anser vara oförberedda? 

 
 Vilka specifika förberedelser hos studenten anser ni påverkar för att en anställning ska 

bli aktuell? 
- Uppfyller studenterna era förväntade önskemål? 
- Vilken anser ni vara den viktigaste förberedelsen som studenten bör ha gjort 

inför mötet med er? 
Ex)   Cv och personligt brev 
 Pålästa på förtaget 
 Förberedda frågor 
 Skapa en kontakt inför mötet 

 
 Har ni några andra specifika förväntningar på studenten, utöver förberedelse, som ni 

anser påverkar för att en anställning ska bli aktuell? 
- Hur motsvarar studenten dessa förväntningar? 

 
 Finns det exempel där studenterna gått miste om en anställning på grund av otillräckliga 

rekryteringsförberedelser inför mötet med er? 
- Vad är det ni framför allt har saknat hos studenten i de specifika exemplen? 
-  Finns det exempel där studenten gått miste om en anställning under några 

andra omständigheter än bristande rekryteringsförberedelser? 
 

 Hur upplever ni studenten bemöter er vid ett rekryteringstillfälle? 
Om bra: Utveckla vad som varit bra 
Om inte bra: Utveckla vad som ej varit bra (saknats) 

 
 Ser ni ett behov att studenten genomgår en utbildning för att förbättra förberedelserna? 

- Anser ni att en kurs som berör rekryteringsförberedelser inkluderas i 
respektive program? 

- Har studentkårerna något ansvar i rekryteringsförberedelserna? 
- Är det studentens eget ansvar i att förbereda sig inför ett rekryteringstillfälle? 

 
 Under tidigare undersökningar har förtagen frågat efter en Crowd and Crisis-utbildning. 

- Är det något som ni anser vara önskvärt vid en anställning? 
- Är det några andra utbildningar/kurser som ni anser skulle främja en 

anställning? 
 

 Är det några skillnader på studenternas rekryteringsförberedelser under ett bokat 
möte/anställningsintervju och vid en rekryteringsmässa? 

- Är det något annat än förberedelser som skiljer sig åt vid bokat 
möte/anställningsintervju resp. rekryteringsmässa? 
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DEL 2: JÄMFÖRING FÖRBEREDELSER 
 

 Har ni sett skillnader på studenternas förberedelser mellan sjöfartsskolornas respektive 
arbetsmarknadsdagar? 

 
 Har ni sett några skillnader mellan kvinnor och män när det gäller förberedelserna? 

 
 Har ni sett några skillnader åldersmässigt när det gäller förberedelserna? 
 
 Har ni sett några skillnader mellan blivande maskinbefäl och däcksbefäl när det gäller 

förberedelserna? 
 
  



1.2 Till studenter: Tips inför ett rekryteringstillfälle. 

Att rekryteringsförberedelser är något som individen skall ta på högsta allvar har 

framgått på ett tydligt sätt under det här arbetets gång. Att förstå att det är viktigt skulle 

var gemena person förmodligen instämma med utan att göra en empirisk studie som vår. 

Av det faktum att intervjuerna skett med åtta rekryteringsrepresentanter anser vi att 

svaren är tillförlitliga på om vad som är av värde vid ett rekryteringstillfälle. 

Vad du som student bör tänka inför ett rekryteringstillfälle. 

 När en individ söker ett arbete eller en viss tjänst är det viktigt att i den initiala 

fasen identifiera vilken typ av arbete som vill sökas. 

  Därefter ska individen ta reda på vilka företag som bedriver just den aktuella 

verksamheten.  

 När detta är identifierat kommer fasen att skriva CV och personligt brev, i denna 

fas är ordning och struktur väldigt viktigt. Rekryteraren vill vid en första anblick 

av CVet få en övergripande bild av personen och om han eller hon uppfyller 

kraven för den sökta tjänsten. I det personliga brevet ska det framträda att du är 

rätt person för det specifika jobbet. Ett allmänt brev är därmed inte att föredra. 

 Läs på om företaget, det gör det lättare att skriva ett CV och personligt brev. Det 

underlättar även att förbereda frågor som berör verksamheten. 

 Ha ordning och reda på certifikat och behörigheter. 

 Tänk på klädsel, detta är extra viktigt om det är ett jobb där du har kontakt med 

passagerare ombord. Klädseln ska gärna återspegla det jobb som söks. 

 Attityd. Ödmjuk men även självsäker. (Tänk på att studien är grundad på 

intervjuer med åtta stycken svenska rederier). 

 Tänk på att bra förberedelser ger en bra verbal kommunikation. 

  



1.3 Enkätstudie 
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Enkätsammanställning 

Antalet insamlade enkäter uppgick till 32 stycken. Några utställare har missat fylla i 
vissa svar, och på några frågor har de svarat med mer än ett alternativ. Enkäterna för 
2012 är nästan identisk med 2010 års enkäter. Det som förändrats är att enkäten har 
utökats med den sista frågan som handlar om hur utställarna uppfattar namnet Career 
Event.  
På frågorna där det fanns utrymme för att skriva sina synpunkter hänvisas svaren till de 
ifylla enkäterna, då de är många och olika. Dock kan nämnas att över lag var många 
mycket positiva i sina formuleringar. De negativa kommentarerna var oftast om hur de 
ogillade vart deras monter var placerad eller antalet besökare under den andra dagen. 

En rekommendation för nästa grupp som väljer att utgå från frågorna i 2010 års enkät är 
att försöka vara tydligare med frågorna. Eftersom några svaranden inte kryssat i något 
alternativ alls för vissa frågor, eller kryssat i flera alternativ då endast ett alternativt var 
möjligt. 

 

 

 

 

 

Resultatet av den första frågan visar att av besökarna till största delen härstammar 
gruppen rederier. På denna fråga hade 31 svarat vilket betyder att en av enkäterna fått 
räknas som bortfall. Av de svarande representerade rederierna 14 stycken, myndigheter 
7 stycken och annat 10 stycken. Kategorin annat definieras främst av energibolag och 
andra företag som besöker mässan för att marknadsföra sig själva mot sjöfartsnäringen. 
Även andra företag som söker tekniker faller under annat. 
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Av de svarade var det bara 16 stycken som jobbade inom personalavdelningen. Det är en 
liten brist att endast 50 % av de svarade jobbade med personalfrågor. Då det främst är 
personalavdelningen som har koll på rekryteringsbehovet då undersökningen främst 
riktar sig för att undersöka rekryteringsbehovet. Anledningen till att antalet svar 
överskrider antalet enkäter är på grund av att vissa har kryssat i flera rutor, troligen då 
många besökare hade fler än en representant och att de har olika positioner i sitt 
respektive företag. 

 

 

Av fråga 3 kan man utläsa att av de företag som inte är rederier så utgör vinstdrivande 
den största gruppen. Det är ingen slump att så är fallet då Career Event i främsta syftet 
är en rekryteringsmässa. 
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För att kunna göra en jämförelse med tidigare år fick resultatet bli avgränsat. Enkäterna 
från år 2010 är de enkäter som jämförts då dessa frågor i allmänhet är identiska, dock är 
resultatet från 2010 avgränsat genom att endast resultatet för sjökaptener och 
sjöingenjörer deklarerades. Resultaten är endast tagna från enkäter där rederier har 
svarat precis som för 2010 års enkät för att kunna göra en rättvis jämförelse. 

Värt att notera är att behovet för sjökaptener har ökat under de två åren. Under 
svarsalternativet ”Inget behov” hade ingen svarat för 2012 års enkät. Möjligen beror det 
på att marknaden är på väg att vända. För Sjöingenjörer har resultatet inte förändrats 
märkbart. Behovet av dem är fortfarande högre än för Sjökaptener. 
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För denna fråga gäller samma som för föregående att resultatet är avgränsat av samma 
skäl. Behovet av Sjöingenjörer har ökat enligt 2012 års prognos i jämförelse med 2010. 
För Sjökaptener är behovsprognosen näst intill oförändrad.  

Gemensamt för båda prognoserna är att inga svar registrerades för svarsalternativet 
”Inget behov”, vilket är glädjande för branschen men i slutändan är det endast en 
prognos och inget annat. 
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De flesta utställare som deltog under mässan blev informerade via en e-inbjudan. Detta 
är inte så förvånande då e-inbjudan har varit det främsta kommunikationssättet mellan 
arrangörer och utställare. Inbjudan har sedan alltid följts upp av ett telefonsamtal inom 
en rimlig tid för att inte mailet ska glömmas bort. Projektgruppen valde även att göra en 
del reklam i medier. Bland annat annonserades det om eventet i svenska 
sjöfartstidningar och på norska hemsidor. Det är dock oklart om annonserna har 
resulterat i fler utställare. Kategorin annat skulle kunna vara utställare som blivit 
informerade om eventet genom dessa annonser. 
 
 

 

Av de svarade så är det glädjande att se att hela 23st har deltagit förut. Det visar på att 
eventet är bra och att utställarna gärna kommer tillbaka år efter år. 9 stycken av de 
svarande deltog på Career Event för första gången. Resultatet visar att nästan 50 % av de 
deltagarna har deltagit på mässan förut. 
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16 stycken av de svarande har tidigare rekryterat personal på eventet tidigare medans 
15 stycken inte har rekryterat någon.  

 

 

12 stycken tror att rekryteringsbehovet kommer öka inom de två närmaste åren. Något 
fler än 15 stycken tror att behovet kommer vara konstant medans 5 stycken inte har 
någon uppfattning och svarat vet ej. 
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16 stycken av det svarande tror att behovet av personal kommer att öka under de 
närmaste 10 åren samt 10 stycken tror på ett konstant behov. I kategorin vet ej är det 6 
stycken. Det är intressant att ingen av de svarande tror att behovet kommer minska. 

Undersökningen gav samma resultat 2010 trots en stor utflaggning och en 
lågkonjunktur.  Visar att rederierna tror på att rekryteringsbehovet kommer att vara 
konstant eller öka på både kort och på lång sikt. 

 

 

Svaren på fråga 11 visar att de flesta deltar på eventet för att skapa kontakter. Näst 
främst är att rekrytera personal. Att göra reklam är den tredje största anledningen till att 
delta i Career Event. Även resultatet för 2010 års enkät visar liknande förhållanden 
mellan svarsresultaten för denna fråga. 
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Alla närvarande gav intrycket att de var nöjda med arrangemanget, både utställare som 
besökare. Det är därför inte alls förvånande att resultatet för denna fråga ser ut som den 
gör. Varför vissa har valt ”Till stor del” kan bero på att det var nya företag som deltog på 
mässan och att de kanske hade skapat sig en annorlunda bild, medans de som valde 
alternativet ”Helt” kanske har varit med vid tidigare tillfällen och således vetat hur 
mässan är utformad. 

 

 

Denna fråga är närbesläktad med den föregående därför var även detta resultat ingen 
överraskning. Det är inte lätt att göra alla nöjda till 100 %, såvida inte nästkommande 
Career Event skaffar en cirkelformad mässlokal så kommer några utställare få en 
hörnplats även nästa år. Av de negativa kommentarerna vi fick var just utställarplatsen 
den vanligaste kommentaren. Även den lägre besöksnärvaron för den andra dagen var 
en vanlig negativ kommentar. 
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Flera medlemmar i gruppen hade fått höra att namnbytet som genomfördes några år 
tidigare inte hade varit så lyckat. Då ändrades namnet från ”Branschdagarna” till Career 
Event. Det beslutades därför om att undersöka hur besökarna bedömde projektets 
namn. 

Majoriteten tyckte att namnet är bra, varken mer eller mindre. Några få tyckte att 
namnet är mindre bra och nästan en tredjedel tyckte att namnet är mycket bra. Det kan 
möjligen vara så att de som inte är bekanta med namnet Branschdagarna är de som har 
valt alternativet ”Mycket bra”. Troligtvis är det endast de som varit med under tidigare år 
som kan referera till det förra namnet. Ingen svarade med alternativet ”Dåligt”. 

Att förbättra resultatet borde bli svårt då namnbyte allt för frekvent kan förvirra både 
besökare som utställare. Det skulle då sabotera den image som har byggts upp under 
åren i samband med det aktuella namnet. Om nästkommande års Career Event ändå 
väljer att byta namn i framtiden så bör det vara väldigt slagkraftigt och unikt, en 
kombination som är svårt att uppnå. Kanske kan man använda enkäterna för att få in 
förslag från utställarna. 
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Projektet 
 
Projektgrupp 
2012-år projektgrupp fick, efter intresseanmälan till sjöfartshögskolans studentförening Lambda, 
uppdraget att arrangera Career Event 2012. Inledningsvis var deltagarna i projektgruppen Erik 
Westerbom, Erik Orefjärd, Karin Landin, Anders Karlsson, Robert Nielsen och Johnny Johnsson. Efter 
att Johnny Johnsson under slutet av vårterminen 2011 blev antagen till Kustbevakningen valde han 
att hoppa av utbildningen på Sjöfartshögskolan och därmed också projektgruppen. Johnny ersattes 
då av Jonas Tilly. 
 
 
Organisation: 
 Projektledare:  Karin Landin 
 Företagskontakt: Erik Orefjärd 
 Företagskontakt: Robert Nielsen 
 Ekonomiansvarig: Anders Karlsson 
 PR och Webb:  Jonas Tilly 
 PR och Webb:  Erik Westerbom 
 
Projektets tillgångar 
Vi fick en försenad överlämning av de ekonomiska tillgångarna och det dröjde till oktober innan det 
blev färdigt. Vi fick tillgång till en summa som har byggts på av överskott från varje år, de medlen 
kom väl till användning vid införskaffande av diverse material, t.ex. datorprogram. Vi hoppas att även 
vi skall kunna överlämna ett överskott som skulle kunna komma till användning till nästa års 
arrangörer. 
 
 
Samarbete med Sjöfartshögskolan 
Samarbetet med skolan har varit mycket tillfredsställande. Samarbetet styrktes med regelbundna 
möten med skolans prefekt samt båda rektorer. Vi fick låna lokaler både till själva mässan men även 
förvaringsutrymme. Vi vill poängtera att vi verkligen uppskattade vaktmästarens hjälp, han lånade 
bland annat ut sin arbetsbil och tog emot våra brev. Vidare ordnade skolan fram nyckelband som vi 
delade ut till utställarna med tillhörande information. Även mappar med skolans tryck fick vi, i dessa 
fick utställarna lite mer detaljerad information och även en kopia av årets enkät. 
 
Annonsering riktad åt företag/utställare 

 Sjöfartstidningen 
½ -sida i Sjöfartstidningen nummer 1, 2012. 

Utgiven den 28 januari.  

Storlek 178 x 112 mm 

 

 Sjöfartstidningen 

½-sida i Sjöfartstidningen nummer 2, 2012 

Utgiven den 25 februari. 

Storlek: 178 x 112 mm 
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 Skipsrevyen.no 
Bannerannons på skipsrevyen.no startsida och 99 % av hemsidans undersidor. 
Storlek 345x120 pixlar. 
Bildtyp: GIF-bild med 4st bilder som växlar med 3 sekunders intervall på tre av bilderna och 
med 4 sekunders intervall på en av bilderna eftersom den bilden har betydligt mer text än de 
andra tre. Genom ett musklick på bannerannonsen länkas man vidare till careerevent.se 

 Sjölog katalog 

En sida i sjölogs mässkatalog. 
Formatet är liggande A5 

 Sjölog 
Monter inklusive ”Career Event 2012” flyers, pennor och 4 st. rollups. 

 Careerevent.se 
 
Annonsering riktad åt studenter/besökare 

 Affischering 
A3 format 
Utplacerade på Linneuniversitets institutioner och bibliotek i Kalmar. 

 Sjöfartshögskolans tv-monter 
Annons med upplysning om Career Event 2012 

 Barometern, Östran, Oskarshamns tidningen 
- Annons lördagen den 24 mars i Barometern och Oskarshamns tidning 

Storlek: 80x155mm 
- Bannerannons på barometern.se, ostran.se och oskarshamnstidningen.se 

Storlek: 200x300 pixlar 
Bildtyp: GIF-bild med 3st rullande bilder med 3 sekunders intervall. 

 Careerevent.se 

 Inbjudan till sjömansskolor 
 
Hotell 
För att skapa ett mer attraktiv evenemang för våra kunder vill vi kunna erbjuda bra hotellpriser under 
branschdagarna. Best western hotell och Frimurarehotellet kunde erbjuda samma priser som de har 
för Linnéstudenterna. Slottshotellet erbjöd även de en rabatt på sina priser under dagarna. Dessa tre 
hotell har under tiden fram till mässan varit rekommenderade hotell på careerevent.se. Adress, 
telefonnummer och en karta har varit listat tillsammans med rekommendation. 
 
Tryckprodukter 
Pennor 
500st pennor av en billigare variant trycktes hos Nöjab i Kalmar. Pennorna var vita med ”Career 
Event 12” logo i blått i mitten på pennan. Pennorna delades ut på Sjölog och Career Event.  
 
A3-affischer 
Totalt trycktes 80st affischer i A3-format hos Lenanders Grafiska i Kalmar. 40 av dessa hade ett motiv 
riktat mot studenter och resterande 40 hade ett motiv riktat till allmänna besökare. Av de 40 med 
motiv för allmänheten var 20st laminerade och därmed vädertåliga för placering utomhus. 
 
Roll-ups 
Projektgruppen övertog 6 st. roll-ups från 2011-års projektgrupp. Nya dukar togs fram och beställdes 
för tryck hos X-Import och Produktion AB i Trelleborg. Måtten är standardmått på 850x2000mm. 
Överfall för beskäring lades till ett par centimeter på alla sidor. Totalt trycktes 7st nya dukar uppdelat 
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på 3 olika motiv. Montering av de nya dukarna i kassetterna gjordes av projektgruppen själva för att 
spara på fraktkostnaden av kassetterna. 
 
Visitkort 

Visitkort trycktes upp hos Lenanders grafiska i Kalmar. Totalt trycktes 600st, där 100st till vardera 
gruppmedlem.  Visitkorten trycktes hos Lenanders grafiska i Kalmar. 
 

Flyers 
Flyers var i första hand riktad åt företagare under Sjölogs mässa, för att locka till fler anmälningar till 
Career Event. Överblivna flyers från sjölog lämnades ut på sjöfartshögskolan lokaler för att informera 
studenterna. Formatet var Liggande A5 med tryck på båda sidorna. Framsidan pryddes av Career 
Event 12 logo, datum för dagarna och en bild på skolan. På baksidan återfanns information om 
dagarna, bilder och en QR-kod (genom en mobil-app länkas man till hemsidan).  Flyers trycktes hos 
Lenanders grafiska i Kalmar. 
 
Kläder 
Evenemangsvärdarna för Career Event 12 fick vars en pikétröja och namnbricka för representera 
Career Event. Totalt beställdes 47st pikétröjor av modellen Coronado/Coronita (herr/dam) i färg 
”Blue 27”. Pikétröjorna beställdes hos Kalmar textiltryckeri i Läckeby. De var i blå färg och pryddes 
med en broderad logotype och texten ”Evenemangsvärd” på ryggen. Bredden på brodyren var 19cm. 
 
Menysedel 
Menysedlar för banketten var cirkelformade med 18 cm i diameter. De var tryckta på båda sidorna, 
där framsidan pryddes av en egenkonstruerad barometer som istället för de olika väderförhållandena 
innehöll ”förrätt, huvudrätt och dessert”. Baksidan var en färgkod (grön/blå) för bordsplaceringen 
där grön gällde som bordsplats för utställare medan blå gällde som plats för värdar, lärare och gäster. 
250st menyer trycktes hos Lenanders varav 170 gröna och 80 blåa. 
 
Informationskort 
Alla utställarnas deltagare fick vars ett laminerat dubbelsidigt informationskort med ett nyckelband 
från Linnéuniversitetet. Dessvärre räckte det inte nyckelband åt alla deltagare och därför var det 
några av de icke-betalande utställarna som inte fick ett nyckelband tillsammans med sitt infokort. På 
informationskortet fanns det mest den informations som var av vikt, t.ex. monterplats, 
föreläsningstid och sal, internetanslutning, program, telefonnummer med mera. Korten gällde även 
som tillfälligt medlemskap i studentföreningen lambda och gällde därigenom som entré-kort till 
puben sjösjukan. Korten printades privat och laminator lånades från studentföreningen lambda. 
Nyckelbanden erhölls från Sjöfartshögskolan. 
 
Namnskyltar 
Samtliga evenemangsvärdar fick en namnskylt i plast, med sitt namn tillsammans med Career Event 
logotyp. 
 
Vattenflaskor 
Det var redan från början planerat att köpa vatten till värdar och utställare men eftersom det inte 
blev större prisskillnad på vanliga vattenflaskor och vattenflaskor med eget tryck på så valde vi det 
senare alternativet. Totalt beställdes 600 (0,5-litersflaskor) men dessvärre så kunde endast 550st 
levereras eftersom tryckeriets printer gick sönder. Företaget som tryckte och levererade 
vattenflaskorna heter Adwater. 
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Katalog 
I samband med Career Event 2012 publicerades en mässkatalog med information om mässan och alla 
dess deltagare. Katalogen hade ett liggande A5 format och var på 96 sidor inklusive omslaget. 
Omslaget var av ett 250 gr papper medan resterande sidor var av 115 gr. Eftersom det blev så många 
sidor i slutändan så gick det inte att binda katalogen med klammerhäftning som det ursprungligen 
var planerat. Det fick istället bli en limbunden sammansättning av katalogen vilket var något dyrare 
än klammerhäftning. 
 Varje utställare fick en sida i katalogen. Utställarna fick även köpa sig en extra sida för 500kr för 
ytterligare exponeringsutrymme där man själv fick utforma sidan. Den sidan som ingick var en styrd 
informationsmall för att ge besökarna en lätt överblick om varje utställare i katalogen.  Katalogen 
trycktes i 600 exemplar hos Lenanders. 
 
Hemsida 
Hemsidan för projektet togs över från 2011-års projektgrupp. Arbetet med hemsidan började den 29 
september 2011. Då ersattes all information från Career Event 2011, inklusive byte till logotype för 
Career Event 2012. 
Hemsidan har en central rollen för Career Event. Här görs alla företags- och 
studentvärdsanmälningarna. All information återfinns här. Anmälda företag har kontinuerligt listats 
på en av undersidorna och så även den slutgiltiga listan på anmälningar. Nytt för i år är att det har 
lagts till en engelskspråkig flik på hemsidan för att utländska rederier/företag ska få ett alternativ till 
svenskan. 
 
SJÖLOG 
Den 22-23 februari arrangerades SJÖLOG på Lindholmens science park i Göteborg. Karin, Jonas, Erik 
W, Erik O, och Robert representerade Career Event 2012 under dagarna. Anders hade ingen 
möjlighet att närvara på grund av obligatoriska lektioner i Kalmar. 
För att hålla ned utgifterna under SJÖLOG valde vi att övernatta i Karins sommarstuga norr om 
Göteborg. 
SJÖLOG var uppdelat på en seminariedag, med föreläsningar, en paneldebatt, och en mässdag.  

Seminariedagen: 
Onsdagen den 22 februari inledde SJÖLOG med seminariedagen med temat ”Vad innebär svensk 
sjöfart i framtiden?”. 
SJÖLOG presentare i öppningsfasen att seminariet kunde streamas live på deras hemsida. För att ge 
studenterna på KMA möjligheten att se och lyssna på föreläsningarna och debatten, så arbetade vi 
under förmiddagen att möjligheten till att visa streamningen i en av KMA’s föreläsningssalar. Efter e-
postkonversation med Maria Boström-Cars löste hon problemet och vi fick senare svar att seminariet 
sändes i sal 135. 
Clas Berglund, styrelseledamot Sveriges Redareförening, inledde förmiddagen med att tala om 
svensk sjöfarts moderna historia. Mikael Huss, ombud Sjöbefälsföreningen, fortsatte med samma 
tema. 
Efter lunchen fortsatte programmet med tre nya föreläsare som föreläste med temat ”Varför svensk 
sjöfart?”. Först ut var Berit Blomqvist, VD Sveriges Skeppsmäklarförening. Efter Berit gick ordet till 
Christoffer Gramming, sjörättsjurist advokatfirman Lindahl. Sista föreläsaren som gav sin syn på 
temat var Johan Franson, fd ordförande i IMO Council. 
På programmet fanns även Teo Härén (utsedd till ”Årets Talare2006/2007” av Eventakademin). Teo 
hade i uppgift att tala om ”Globalisering – en värld i radikal förändring”, var sjätte föreläsare för 
dagen men som tyvärr hade fått lämna återbud pga. sjukdom. 
 
Sist på seminariedagens program var paneldebatten som diskuterade ”innebörden av svensk sjöfart i 
framtiden”. Deltagarna i paneldebatten var följande: 
Klas Brännström, prefekt Inst. för Sjöfart och Marin teknik 
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Christopher Pålsson, IHS Fairplay 
Jonas Vedsmand, marknadsdirektör Sjöfartsverket 
Kjell-Åke Hvitfeldt, Senior VP Volvo Logistics 
Ulrika Nermark, Styrelseordförande Laurin Maritime 
Carl-Johan Hagman, Koncernchef Stena Rederi 
Debatten styrdes av moderatorn Lars Green, och en motpanel till debattpanelen bestod av två 
studenter. Publiken hade möjlighet att ställa frågor via SMS till motpanelen som framförde dem till 
panelen. Debatten föreföll sig inte som en ”tv-debatt” där debattörerna riktade kritik mot varandra. 
Här var det en lugn debatt varje debattör fick flera minuter på sig att prata utan att bli avbruten. Den 
kritik som var gemensamt från alla paneldeltagarna var först och främst riktad åt regeringen och 
politiken. 
 
Mässdagen: 
Klockan 0800 öppnade mässlokalen och gav mässutställarna en timme på sig att förbereda sin 
monter innan mässan öppnade för besökare klockan 0900. Klockan 0900 stod vår monter färdig i en 
avskiljd del, längst in i lokalen. Vår monter bestod av 3 roll-ups, där två hade ”motiv 1” och en med 
”motiv 2” (se bilaga för motivdesign). Två runda bord ingick tillsammans med två stolar. Vi hade 
flyers, godis och pennor som vi delade ut i vår monter. 
Den del av lokalen som Career Event fått tilldelat bestod av Chalmers studentkår ”Sjösektionen”, SUI 
och sjömanskyrkan. SUI tillsammans med Sjösektionen höjde besökarantalet i denna del av lokalen 
eftersom många studenter behövde prata med dessa. Dessvärre besökte inte många 
utställarrepresentanter denna avdelning. 
En negativ synpunkt på Career Events placering var att företagsvärdarna hade ett förråd bakom vår 
monter. Det därför mycket trafik genom vår monter under hela dagen. 
Sammantaget för Career Events placering så har vi stort överseende med våra negativa synpunkter 
eftersom vi dels inte har betalat för delta, och dessutom så ser vi ingen anledning att stå och trängas 
mellan alla rederier som har för avsikt att rekrytera. 
Förutom mässan så fanns det även ett simulatorrally som man kunde anmäla sig till. Simulatorerna 
fanns på promenadavstånd i en annan byggnad. 
Lunch ingick i lunchrestaurangen i Lindholmens Science Park. 
Under mässdagen arbetade vi roterande i projektgruppen med prata med de utställande företagen 
på mässan. Vi pratade både med företag som redan var anmälda till Career Event och företag som 
inte hade anmält sig. De företag som redan anmält sig tog vi kontakt med för att följa upp 
anmälningen, tacka för anmälningen och hälsa de välkomna. De företag som inte hade anmält sig 
informerade vi om Career Event och möjligheten att träffa fler och duktiga studenter i Kalmar. Efter 
mässan hade vi fått ett muntligt besked från 5 företag som tyckte det var intressant och som skulle 
anmäla sig. 
 
 
 
Arbetsförmedlingen föreläsning 
 
Som uppföljning av tidigare års examensarbete framgick det att det fanns ett behov för elever att få 
tips i hur man framgångsrikt söker arbete. Då fattades ett beslut om att försöka få hit en 
representant från AMS-Sjöfart. Dagen vi valde ut var en vecka innan 2012 års Careerevent, 
anledningen var att vi ville att informationen skulle vara färsk vid själva mässan. Alla sistaårselever 
bjöds in och tiden sattes mellan 1500-1700, då vi hoppades att fler skulle välja att närvara då. 
Uppslutningen var inte riktigt så god som vi hade hoppats, min personliga bedömning uppskattade 
aulan fylld till ca en tredjedel. De som närvarade var i alla fall mycket nöjda av de jag hann fråga. Vi 
hoppas att detta kan bli en tradition och det gjorde även AMS representant. 
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Värdar 

Simulator värdar 

Navigations simulator 

Personer ur avgångsklasserna K4 och SK med godvana och kunskap om simulatorn. En värd i 
varje simulator.   

 Under rallyt simulatorrallyt och vara behjälplig med simulator utrustningen.  

 Visa upp simulatorn för besökare 

 Informera utställare om när de ska vara uppe i simulatorn för att köra.  

 Samla upp utställare och gemensamt gå upp till simulatorn. Samlingsplats: trapphuset 

upp till simulatorn.   

Viktigt att tänka på 

 Ingen mat 

 Ingen dryck 

 Artig och trevlig 

 Hjälpsamhet 

 Passa tider 

Maskin simulatorn 

Personer ur avgångsklasserna I4 och SI med god vana och kunskap på den operationella 
simulatorn och instruktörsrummet. Personer med god vana på big-view simulatorn. fyra 
personer behövs, två i operationella och två i big-view.  

 Köra simulatorerna under dagen. Förslag på operationer är uppstart från cold ship 

och felsökning. 

 Visa hur simulatorn fungerar och låta besökare prova. Förslag på att lägga in fel och 

visa hur det ser ut i simulatorn. 

 Visa upp hur big-view simulatorn ser ut och fungerar.  

Viktigt att tänka på 

 Ingen mat  

 Ingen dryck 

 Låt besökarna prova 

 Var informativ och visa 

 Artighet 

 Hjälpsam 

 Passa tider 

Evenemangsvärdar 
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Elever från Sjöfartshögskolan i Kalmar. I första hand avgångselever då dessa snart ska ut i 
arbetslivet. Då man lätt kan skapa en personlig kontakt med utställare, kan detta vara till 
hjälp för en eventuell anställning. 

 Hjälpa utställare med allt de kan tänkas behöva hjälp med. 

 Passa utställarnas monter när de inte är på plats 

 Förse utställare med förfriskningar 

 Hjälpa besökare och utställare att hitta rätt i Sjöfartshögskolans lokaler 

 Vara Projektgruppen behjälplig för diverse uppdrag 

 Hålla lokalerna fina. Det ska inte få ligga skräp så som lösa papper, broschyrer muggar 

på golvet. 

Viktigt att tänka på 

 Vara i tid. 

 Vara på rätt plats 

 Hålla koll på sitt område 

 Hålla koll över dina personliga utställare 

 Inte vara i vägen för besökare. Besökaren ska inte behöva vänta på att värdar ska 

prata klart med utställaren, eller störa utställare som pratar med en besökare. 

 Samtala med utställare när det är lugnt och lite folk i lokalen. 

 Ansvarsfullhet 

Huvudvärd 

Personer ur den nya projektgruppen för Career Event 2013. Deras uppgift är att ha ett 
huvudansvar för evenemangsvärdarna och över deras tilldelade område.  

 Samordna sina tilldelade värdar 

 Vara ett stöd för evenemangsvärdarna 

 Till se att det finns tillräckligt med värdar i lokalen. Rätt antal personer, på rätt plats 

och rätt tid. 

 Lösa uppkomna problem under mässan. I annat fall kontakta Projektgruppen för 

hjälp. 

 Skapa kontakter med utställarna.  

Garderoben:  
Två personer ihop i garderoben som tar hand om utställarnas ytterkläder och väskor. 

 Lämna aldrig garderoben obevakad. Minst en person i garderoben hela tiden. 

 Var försiktig med kläder och väskor. 

 

En informationskväll anordnades för värdarna och den nya projektgruppen den 14 mars på 
Sjösjukan. Här informerades värdarna om deras uppgifter och ansvar under mässan. 
Värdarna fick även prova ut tröjor som bars under mässan. 
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Informationen som förmedlades till värdarna bestod av vilka utställare som kommer på 
mässan. Detta för att ge dem en chans att läsa på om de företag som kommer.  

Vi lyfte även fram vikten av att vara ansvarfull under mässan. Att det är värdarna som gör att 
mässan blir lyckad. En proffsig värd lyfter mässan och vår konkranskraft gentemot andra 
arbetsmarknadsmässor.   

 
Branschdagarna 
Årets Career Event började den 27/3 men att projektgruppen mötte alla värdar i skolan på kvällen för 
att ställa i ordning lokalerna. Det mesta flöt på som planerat och arbetet gick fort. De ända problem 
vi stötte var att i vissa salar var det lite ont om plats. Men med mindre justeringar på montrarnas 
placeringar i lokalerna så löste sig detta. 
 
Dag1 
28/3 Skolan öppnade 08:00 och redan vid 09:00 började utställare dyka upp för att ställa i ordning 
sina montrar.  
11:45 invigdes Career Event 2012 av Per Sjöberger från redarföreningen. Aulan b135 var fullsatt av 
både utställare och elever från skolan. Under dagen så fick ett flertal utställare hålla en 
föreläsning/företagspresentation.  Dessa var överlag välbesökta till vår glädje. 
Efter invigningen rullade dagen på bra. Det dök inte upp några oväntade problem. Dock märkte vi att 
vi hade missat att planera in ett schema för oss själva, för att bemanna vår informationsdisk. Men 
detta löste vi enkelt mellan oss själva. Första dagen rundades av med ett litet mingel på baksidan av 
skolan. Där bjöds på enklare mat i form att bagett och förfriskningar. 
 
Dag 2 
Mässan öppnade kl 09:00 och det var lite svagt med folk under den första timman. Men vid 10:00 
strömmade det till folk. Vi hade även besök av sjömanskolan i Karlskrona och Praktiska gymnasiet i 
Kalmar. Även andra dagen så förläste ett flertal utställare och även dag två var förläsningarna 
välbesökta. 
  
Bankett 
Årets bankett var placerad i Kalmarsalens glasveranda med utsikt över Kalmarsund. Ca 200 gäster 
närvarade av utställare värdar och några speciellt utvalda gäster som tack för alla hjälp som har ställt 
upp med för projektgruppen under året. 
Maten kom från Änglamat som gjorde ett fantastiskt jobb med både mat och servering. 

Till förrätt serverades en Krämig auberginesoppa med rostad vitlök och hummer. Som följdes 
av Stekt entrecote med potatis och chévreost bakelse, portvinssky, filodegsinbakade 
primörer och rabarberchutney. Som efterrätt serverades Flädersorbet med jordgubbsspegel, 
italiensk maräng och färsk fruktkompott. 
Underhållningen till banketten bestod av flera personen. Till förminglet satt Olof Nilsson och 
spela piano. Under själva banketten så bjöds det på stand-up från Kalmar stand-up med 
Fredrik Palmqvist och som huvudnummer Erik Löwenthal. Även Jesper Neij som trubadur 
hade anlitats för att spela under kvällen. 
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Att tänka på till Career Event 2013 

 Var ute i god tid med att bjuda in förtagen. Lika så att börja ringa runt till dem. 

 Datumet, i år var eventet lagt lite tidigare än normalt. Se till att det inte ligger för nära 

Sjölog. Även Åland har en likande mässa. 

 Extra namnskyltar till de värdar som glömmer sina hemma 

 Simulatorrallyt kan behöva en något svårare bana. I år var det lite för jämt. 

 Uppslutning av värdar när allt ska städas undan. Försök komma på hur ni ska få alla 

att stanna kvar. 

 Var ute i god tid med allt så som kläder, tryckeri, tvätt mm. Allt tar mycket mer tid än 

vad man tror. Speciellt att få tag på rätt personer på alla företag. 

 Låt förefallodatumet på fakturorna ligga på ca 14 dagar efter utfärdandet, så slipper 

man oroas att få in pengar i tid. 

  



12 
 

Bilagor 

 
Sjöfartstidningen, nummer 1, 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sjöfartstidningen, nummer 2, 2012 

 
 
Sjölog katalog 
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Annons Barometern / Oskarshamns Tidningen 

 
 
Bannerannons i skipsrevyen 

 
 Bild 1, 3 sek Bild 2, 4 sek Bild 3, 3 sek Bild 4, 3 sek 

 
Bannerannons i Barometern 

         
             Bild 1, 3 sek                              Bild 2, 3 sek                                 Bild 3, 3 sek 
 
 
Flyers 

       
 Framsida    Baksida 
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Affischer 

 
 Motiv ”studenter”              Motiv ”allmänhet” 
 
Roll-ups 

 
 Motiv 1: 3st Motiv 2: 1st      Motiv 3: 3st 
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Pennor 

 
 
 
Visitkort 

 
 
Värdtröjor 

 
 
Namnskyltar 
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Infokort 

 
              Framsida                         Baksida 

 
Vattenflaskor 

 
 
Menysedlar 

 
                      Framsida     Baksida med färgkod för bordsplacering 
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Inbjudna företag (alfabetisk ordning) 

A.P. Moller - Maersk A/S 

Ahlmarks  

Alfa Laval 

Atlantic Offshore 

AtlasCopco 

Belships 

Bergen tanker 

Bergshav Management 

Blidösudnsbolaget 

Boa Deep C 

Boliden 

Borgestad ASA 

Bourbon 

Broström 

Bureau Veritas 

BW gas 

BW Offshore 

Clipper Group A/S 

Color line AS 

Continental Ship Management 

Corral Line 

crew-chart 

Deep Sea supply 

Dekon 

DFDS 

Dof 

Donsötank 

DSD Shipping 

Du teknik ab 

Dyvi 

Eidesvik Offshore 

Ekerölinjen  

Ektank 

Finnlines 

Fjord Line Denmark A/S 

Fjordline 

Floatel 

Forsmark 

Fred.Olsen & Co 

Försvarsmakten (Tredje sjöstridsflottiljen) 

 

 

 
GAC 

GC Rieber 

Green Reefers 

Grieg Star Shipping 

Gulf Marine Management (Deutschland) 

Gulf offshore 

Göteborg Energi AB 

Göteborgs Hamn 

Havila 

Hurtigruta ASA 

Höeg Autoline 

Höegh LNG 

Island Offshore 

Ivaran Container 

J.J. Ugland Companies 

JO Tankers 

Kalmar Energi AB 

KaMeWa Rolls Royce 

Knutsen 

Kommunen parktillstånd 

Kopervik Group 

KSU 

Kustbevakningen 

Larvik Shipping 

Lauritzen Offshore Services A/S 

LKAB 

Lloyd's Register  

Lorentzens Skibs 

Man B&W 

Marinfloc 

Marinvest 

mitt nr 

Mowinckels Rederi 

NCL 

Norbulk 

Nordic Tankers A/S 

North Sea Shipping 

Northern offshore service 

Nynas 

Ocean Rig 

Odfjell ASA 

Odfjell Maritime Services AS 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Lloyd%27s_Register
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OKG 

Olympic 

Oskarshamn Hamn AB 

OSM crew 

Ostersjo Rederi 

Polarcus 

Preem 

Pricilla Crew Manning 

Rederiet Stenersen 

Rem 

Ringhals 

Rollsroyce pk 

Royal Arctic Line A/S 

Saga Forest Carriers 

SAM electronics 

Scandinavian training centre 

Scania 

Scanunit AB 

SeaBird Exploration 

Seadrill Management 

Seatrans 

SIEM Offshore 

Siemens 

Simon Mokster Shipping 

Sirius Shipping 

Sjöbefälsförbundet 

Sjövärnskåren 

SKB  

Skipsrevyen 

Solstad 

Solvang 

Spar Shipping 

Srab shipping AB 

STAR CRUISES AB 

STOC 

STOC Tankers 

Stockholms hamnar 

Stolt 

Strömma 

Styrsöbolaget 

 

 Swedia 

Swedish Bulk 

Sveriges Hamnar 

Sveriges Skeppsmäklareförening 

Svitzer Sverige AB  

Tarbit Shipping 

TeeKay petroleum 

Teekay shipping 

Thunbolaget 

TORM A/S 

Torsö rederi 

Torvald Klaveness 

Trafikverket färjerederiet 

Trico supply AS 

Tromsoffshore 

Tschudi Shipping 

TT line 

Tärntank 

UECC 

Uksnoy 

Uni-Tankers A/S 

Utsira 

Waxholmsbolaget 

Veritas tankers 

Veritas tankers 

Westco AB 

Westfrakt AB 

Viken Ship 

Viking Line 

Wilhelmsen Ship Management 

Wisby Ship Management AB 

Volstad 

Volvo Penta 

Farstad 

Geoff 

Wärtsilä 

Älvtank HB 
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Anmälda företag (alfabetisk ordning) 

1. Arbetsförmedlingen Sjöfart 
2. Bourbon Offshore Norway 
3. Bureau Veritas 
4. Destination Gotland 
5. Det norske Veritas 
6. DFDS Seaways 
7. DU Teknik AB 
8. Emerson Process Management AB 
9. Finnlines Ship Management AB 
10. Floatel International AB 
11. Furetank Rederi / Nolsö Shipping 
12. Havila Shipping 
13. JOB2SEA 
14. Kalmar Energi Värme AB 
15. Karlshamn Kraft 
16. KSU - Kärnkraftsäkerhet och 

Utbildning AB 
17. Kustbevakningen 
18. Laurin Maritime AB 
19. Linnéstudenterna 
20. Lloyd’s Register 
21. Lunds Energi (Kraftringen 

produktion) 
22. Marinfloc AB 
23. ME Solutions AB 
24. MMT 
25. OKG AB 
26. Oresund DryDocks AB 
27. Rederi AB Donsötank 
28. Rederi AB TransAtlantic 
29. Scandinavian Safety Training Centre 

AB 
30. Scandlines AB 
31. Siemens AB 
32. Sirius Shipping 
33. Sjöbefälsföreningen 
34. Sjöfartens Utbildnings Institut 
35. Sjöfartshögskolan, 

Linnéuniversitetet 
36. Sjöfartsverket 
37. Sjölog 
38. Sjömanskyrkan 
39. Skatteverket 
40. Star Cruises AB 
41. Stena Line Scandinavia AB 
42. Stena Marine Management AB 

43. Stif. Stockholms 
Sjöfartshotell/Katarina 
Sjöfartsklubb 

44. Studentföreningen Lambda 
45. Svensk Kärnbränslehantering AB 
46. Svensk Sjöfarts Tidning 
47. SVITZER (återbud) 
48. Södra 
49. TallinkSilja AB 
50. Tarbit Shipping AB 
51. Trafikverket Färjerederiet 
52. Transas Marine International 
53. Transportstyrelsen 
54. TT-LINE AB 
55. TTS Marine AB 
56. Tärntank Ship Management AB 
57. Utsira Servicesenter AS 
58. VIA Travel Marine AB 
59. Viking Supply Ships 
60. Wallenius Marine 
61. Wisby Tankers AB  

http://www.arbetsformedlingen.se/sjofart
http://www.bourbon-offshore.no/
http://www.bureauveritas.se/wps/wcm/connect/bv_se/Local
http://www.destinationgotland.se/
http://www.detnorskeveritas.se/
http://www.dfdsseaways.se/
http://www.du-teknik.se/
http://www2.emersonprocess.com/sv-se/Pages/Home.aspx
http://www.finnlines.com/
http://www.floatel.se/
http://www.furetank.se/?pg=1445640
http://www.nolsoshipping.eu/
http://www.havila.no/
http://www.job2sea.com/
http://www.kalmarenergi.se/
http://www.karlshamnkraft.se/
http://www.ksu.se/
http://www.ksu.se/
http://www.kustbevakningen.se/
http://www.laurinmaritime.com/
http://linnestudenterna.se/
http://www.lr.org/default.aspx
http://www.lundsenergi.se/
http://www.lundsenergi.se/
http://www.marinfloc.com/
http://www.mesab.eu/index.php
http://www.mmt.se/
http://www.okg.se/
http://www.oddab.eu/
http://www.donsotank.se/
http://www.rabt.se/
http://www.sstcab.se/
http://www.sstcab.se/
http://www.scandlines.se/
http://www.siemens.com/entry/se/sv/index.htm
http://www.sirius-rederi.com/ny/index_sirius.htm
http://www.sjobefalsforeningen.se/
http://www.sjofart.org/
http://lnu.se/institutioner/sjofartshogskolan
http://lnu.se/institutioner/sjofartshogskolan
http://www.sjofartsverket.se/
http://sjolog.se/
http://www.sjomanskyrkan.nu/
http://www.skatteverket.se/
http://www.starcruises.com/newweb/homepage.aspx
http://www.stenaline.com/
http://www.nmm-stena.com/
http://www.katarinasjofartsklubb.com/
http://www.katarinasjofartsklubb.com/
http://www.katarinasjofartsklubb.com/
http://www.lambdastudentforening.se/
http://www.skb.se/
http://www.sjofartstidningen.se/
http://www.svitzer.com/
http://www.sodra.com/
http://www.tallinksilja.se/
http://www.tarbit.se/
http://www.trafikverket.se/farja
http://www.transas.com/
http://www.transportstyrelsen.se/
http://www.ttline.com/sv/Skandinavien/
http://www.ttsgroup.com/
http://www.tarntank.com/
http://www.utsira.com/
http://www.viatravel.se/
http://www.vikingsupply.com/
http://www.walleniusmarine.com/
http://www.wisbytankers.se/
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Punktlista över händelser under året 
2011 
Första mötet: 30 mar 
Datum satt: 27 Apr 
Bokning av Kalmarsalen: 3 Maj 
Överlämnande från förra årets grupp: 4 maj 
Utskick av sommarhälsning: 21 Jun 
Övertagande av konto:  
Utskick av inbjudan: 23 Nov 
Utskick av julhälsning: 21 Dec 
 
Anmälda företag årsskiftet: 19 st. 
 
2012 
Införskaffande av mobiltelefoner:  
Matprovning av bankettmenyn: 25 Jan 
Bokning av pianist till banketten: 30 Jan? 
Mottagande av 4st rollups: 
Mottagande av visitkort & flyers: 
Sjölog: 22-23 Feb 
Värdträff 14 Mars 
Career Event 18-29 Mars 

 


