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SUMMARY 

After receiving a Bachelor of Science in Marine Engineering and collecting all the certificates 

necessary, the student stands ready to work as an engine officer onboard ships. Questions arise for 

the individual when he/she stands there, ready to initiate a new phase in his life. Questions such as: 

where would I want to work?, when do I get a job? and how do I get a job? 

The purpose of this study is to try and show you how graduated students from Kalmar Maritime 

Academy from previous years have fared in entering the work market.  

The method used in this study was in the form of a questionnaire sent to former students who 

graduated from Kalmar Maritime Academy during the years of 2009,2010 and 2011. They were given 

the option to answer an online questionnaire or to answer a postal questionnaire which was sent to 

their registered addresses.  

The study involved a total of 36 people, where 20 of them chose to participate. 

Results from the study show that of the 20 people who chose to participate, all of them were able to 

find work at sea. 14 individuals were employed in Swedish shipping companies and 6 were employed 

by foreign shipping companies. The majority of those participating had applied for their work and 

received a job offer. Some people had managed to get a job through a contact from their cadet 

apprenticeship.  

The time to get the first job for the participants were, for most of them, short. 13 out of the 20 

participants got their first job after just one or two weeks.  
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SAMMANFATTNING 

Efter att ha fått en Sjöingenjörsexamen och samlat ihop alla certifikat som behövs står studenten 

färdig att arbeta som vakthavande maskinbefäl på fartyg. Frågor som individen ställer sig själv när 

han/hon står där, redo att påbörja en ny fas i sitt liv är frågor såsom: Var skulle jag vilja jobba?, När 

får jag ett jobb? och Hur skaffar jag mig ett jobb? 

Syftet med denna studie är att försöka skapa en bild av hur det har sett ut de senare åren för 

examinerade sjöingenjörer från Kalmar Sjöfartshögskola att komma ut på arbetsmarknaden. 

Metoden som användes var i form av ett frågeformulär som skickades ut till tidigare studenter som 

tog examen från Kalmar under åren 2009, 2010 och 2011. De gavs möjligheten att svara på en 

webbenkät eller att svara på en postenkät som skickades till deras folkbokföringsadresser.  

Studien innefattade totalt 36 personer, varav 20 personer valde att delta. 

Resultat från studien visar att av de 20 personer som valde att delta hittade samtliga personer arbete 

till sjöss. 14 personer fick anställning i svenska rederier och 6 personer fick anställning för utländska 

rederier. Majoriteten av deltagarna hade på eget initiativ sökt sitt arbete och fått ett erbjudande om 

anställning. Några personer hade lyckats få arbete genom en kontaktperson från deras sjöpraktik. 

Tiden det tog att få den första anställningen var för de flesta av deltagarna kort.  13 av de 20 

personer som deltog fick sin anställning redan efter en till två veckor.    

 

 

Nyckelord: Sjöingenjörsprogrammet, Examen, Anställning  
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FÖRORD 

Denna undersökning grundar sig i en nyfikenhet till svaret på en fråga som de flesta som är 

klara med en utbildning frågar sig: Hur lång tid tar det att få jobb? 

Denna fråga har sedan utvecklats till följdfrågor som Var får man jobb och Hur får man jobb? 

Jag skulle vilja tacka min handledare Anders Nordborg för hans hjälp och vägledning under 

denna studiens genomförande. Jag vill även tacka Jesper Gustavsson och Victor Bohman för 

hjälp med korrekturläsning av arbetet. 

Slutligen vill jag tacka Ella Oskarsson som hjälpt mig att skaffa utdrag ur sjömansregistret. 

Dessa har hjälpt mig att samla information där annan metod inte har lyckats. 

  

 

 

 

 

Kalmar, april 2012  
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1.0 INTRODUKTION 

Varje höst anländer nya, kunskapssugna studenter till det fyraåriga sjöingenjörsprogrammet på 

Kalmar Sjöfartshögskola och vid vårterminens slut lämnar arbetssugna, nyexaminerade 

sjöingenjörer. Möjligheterna på arbetsmarknaden för en nyexaminerad sjöingenjör är bred; en 

del kommer att arbeta för svenska rederier i Sveriges närfart, vissa kommer att söka sig mot 

arbetsplatser långt från Sveriges fastland och somliga kommer att söka arbete på fast mark.  

Frågeställningen för den här studien kan förenklas med:  

Var hamnar examinerade sjöingenjörer från Kalmar och Hur lång tid tar det för dem att få 

jobb? 

 

1.1 PROBLEMFORMULERING 

Hur lång tid tar det för en examinerad sjöingenjör att få sin första anställning efter examen?  

Var hamnar han/hon och varför just där?  

Hur många tar anställning i land?  

Hur många får anställning på svenska fartyg? 

Detta är frågor som skall försöka besvaras i den här studien.  

 

1.2 SYFTE 

Syftet bakom fallstudien är att försöka skapa en bild av hur arbetssituationen såg ut för 

examinerade sjöingenjörer som tog examen 2009,2010 och 2011. Förhoppningen är att detta 

resultat sedan kan ligga som grund för ytterligare studier.   
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1.3 AVGRÄNSNINGAR 

Fallstudien kommer enbart att fokusera på sjöingenjörer som har tagit ut en examen. Orsaken 

är för att få en så lik utbildningsbakgrund mellan individerna som möjligt.     

Studien kommer även enbart att beröra sjöingenjörer som har tagit ut sin examen från Kalmar 

Sjöfartshögskola. Denna avgränsning beror till största del i en tidsbedömning. Genom att 

enbart titta på den institution där denna studie utförs underlättas arbetsbelastningen för 

författaren samt förenklar hela processen med att samla in data om personer. Det ger även 

deltagarna lika högskolebakgrund vilket eliminerar eventuella variabler som berör olika 

möjligheter att få  en anställning beroende på vilken skola personen har gått på.  

 

Studenter från den treåriga sjöingenjörsutbildningen kommer inte att inkluderas i  denna 

undersökning. Orsaken till detta beror på att personer som väljer att studera det treåriga 

sjöingenjörsprogrammet innehar en tidigare erfarenhet från arbetslivet till sjöss. 

Om dessa personer skulle inkluderas i undersökningen kan detta ge en missvisande bild av tid 

till första anställning samt vart studenten har fått anställning.  
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2.0 INFORMATION 

2.1 KRITERIER FÖR ATT EXAMINERAS SOM SJÖINGENJÖR 

För att kunna ta ut en "Bachelor of Science in Marine Engineering" (Sjöingenjörsexamen) krävs 

det att studenten har fullgjort samtliga kurser i det treåriga eller fyraåriga 

sjöingenjörsprogrammet om 180 högskolepoäng. Möjligheten att arbeta till sjöss är inte 

begränsad till de personer som tar ut en sjöingenjörsexamen. Det går att ta ut behörigheten 

för "Maskinbefäl klass V" utan examen eftersom vissa kurser från programmet inte ingår (se 

bilagor 9.3 och 9.4). Behörigheten kräver av studenter från det fyraåriga 

sjöingenjörsprogrammet att de även har fullgjort den handledda fartygs- och 

verkstadsförlagda utbildningen. (se bilaga 9.5) För studenter i det treåriga programmet krävs 

det att de har fullgjort godkänd praktik enligt behörighetsförordningen SFS 2011:1533, 19 §. 

Möjligheten att, efter uppnådda kriterier enligt behörighetsförordningen, erhålla en 

"Maskinbefäl klass II" är endast tillägnad personer som har avlagt  "Sjöingenjörsexamen".1 

 

2.2 CAREER EVENT 

Career event är ett återkommande evenemang på Kalmar Sjöfartshögskola där besökarna ges 

möjlighet att lyssna på föreläsningar och skapa kontakter med företag kopplade till 

sjöfartsnäringen och driftindustrin. Evengemanget är öppet för alla intresserade vilket ger 

möjlighet för förstaårselever, snart nyexaminerade och redan examinerade studenter att knyta 

kontakter med potentiella arbetsgivare.2 

 

2.3 FACEBOOK 

Företaget Facebook grundades 2004 av Mark Zuckerberg och Marc Andreessen. Facebook är 

en social nätverkstjänst där användare skapar en personlig profil och söker kontakt med andra 

användare. I slutet av mars 2012 fanns det 901 miljoner aktiva användare på deras 

nätverkstjänst.3 

                                                           
1
 (Regeringskansliet)  

2
 (Career Event, 2012) 

3
 (Facebook) 
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2.4 KLASSTORLEK OCH AVHOPP 

Tabell 1: Klasstorlek 

 

Tabell 1 visar att från avgångsklasserna 2009,2010 och 2011 har antalet registrerade till 

programmet under det första året varierat. Avgångsklass från 2009 var 49 personer 

registrerade på programmet första året medan 2010 var det 39 och 2011 var det 55 personer. 

Tittar man på hur många som var registrerade det första året och  jämför detta med hur 

många som tog examen från samma klass observeras ett bortfall från samtliga klasser. 2009 

var det ett bortfall på 35 personer (≈71%) , 2010 var det 29 personer (≈74%) och 2011 var det 

43 personer (≈78%). Bortfallet verkar vara procentuellt likvärdig mellan klasserna som 

undersökningen avser. En studie utförd på sjöingenjörsklassen som examinerades 2011 

indikerade att anledningen till det stora bortfallet berodde till stor del på svårigheter för 

studenter att överkomma de krav som krävs för att avancera i klasserna. En annan anledning 

var att studenterna tyckte att bilden som de hade innan studiernas start inte stämde med 

verkligheten.4  

 

  

                                                           
4
 (Jönsson, 2011) 
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3.0 METOD 

Metoden för insamling av primärdata kommer att utföras i form av ett frågeformulär.  

Frågeformuläret kommer att skickas ut till examinerade sjöingenjörer från år 2009,2010 och 

2011 från Kalmar Sjöfartshögskola. Frågorna som besvaras ska försöka visa på vart de 

nyexaminerade sjöingenjörerna har fått arbete, anledning till varför de hamnat just där samt 

hur lång tid det tog för dem att få en anställning efter examen.  

Orsaken till varför studien utförs i form av en enkätundersökning och inte med hjälp av 

intervjuer beror på att frågorna som ställs till personerna inte syftar i att samla in individernas 

åsikter och uppfattning kring deras första anställning utan att samla information om hur det 

gick till när de fick sin första anställning efter examen.  

 

3.1 UNDERSÖKNINGENS OMFATTNING 

 

Figur 1: Populationen består av tre avgångsklasser där personer med examen är urvalsramen  

Sjöfartshögskolan i Kalmar lagrar klasslistor från tidigare år vilka går att erhållas från deras 

expedition. Studenterna i de klasser som studien avser kommer att vara populationen för 

denna undersökning. I dessa klasslistor går det att finna personuppgifter, namn samt vilka 

personer som har tagit ut en examen. Med hjälp av denna information går det sedan att göra 

ett urval av vilka personer som faller inom studiens avgränsningar. Personerna i de klasser som 

studien avser som har tagit ut en sjöingenjörsexamen kommer att vara urvalsramen för denna 

studie. 
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Tabell 2: Population 

 

3.1.1 POPULATION 

Undersökningen kommer att innefatta klasser från det fyraåriga sjöingenjörsprogrammet som 

gick sitt fjärde år 2009,2010 och 2011 på Kalmar Sjöfartshögskola. Undersökningen tittar 

enbart på det fyraåriga programmet och inte det treåriga programmet på grund av den 

tidigare arbetslivserfarenhet inom sjöfart som personer i det treåriga programmet har. Tabell 2 

ovan visar att populationen innefattas av totalt 86 personer. 

3.1.2 URVALSRAM 

Från de tre årsklasserna kommer undersökningen enbart att innefatta personer som har tagit 

ut sin sjöingenjörsexamen; detta för att skapa så lika förhållande inför en potentiell anställning 

för alla som deltar i studien. Tabell 2 ovan visar att urvalsramen innefattas av totalt 36 

personer, resterande 50 personer av populationen har inte tagit ut en examen och kommer 

därför inte att tillfrågas att deltaga i denna undersökning. 

Få individer i urvalsramen skapar problem när data skall analyseras. Varje individs svar ger en 

stor påverkan på det totala resultatet. Om en individ väljer att inte deltaga kommer det att 

påverka den totala studiens trovärdighet. Detta måste tas i beaktande när man analyserar 

resultatet.  

36

50

POPULATION

URVALSRAM UTAN EXAMEN
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3.2 DATAINSAMLING 

Med hjälp av personuppgifter går det att ta olika vägar för att skaffa den kontaktinformation 

som behövs. I denna studie läggs fokus på den sociala nätverkstjänsten Facebook. 

Om en respondent saknat Facebookprofil eller inte svarat på webbenkäten har sökverktyg 

används från tre olika företag för att finna kontaktuppgifter om personen: Upplysning.se, 

Hitta.se och Eniro.se. Med hjälp av personuppgifter och namn går det att få tag på 

mantalsskrivningsadressen genom Upplysning.se och därefter få ytterligare kontaktuppgifter 

via Hitta.se och Eniro.se. Samma frågeformulär skickas sedan som en postenkät med 

medföljande följebrev och frankerat, addresserat svarskuvert. (se bilagor 9.1 och 9.2)  

 

3.3 BEARBETNING OCH ANALYS 

Webbformuläret har skapats med hjälp av formulärverktyg Google Forms. 

Forms är ett webbverktyg där man kan skapa elektroniska frågeformulär som man sedan kan 

skicka till personer i form av en länk, inbäddad på en hemsida eller skickad med ett email. När 

någon har svarat på frågorna sparas informationen och i form av ett kalkylark med Google 

Spreadsheet.5 

 Webbformuläret skickas som en länk i ett följebrev till individerna som studien avser. Om 

webbformuläret inte lyckades nå fram till individen skickades frågeformuläret som en 

postenkät. 

Bearbetning och sammanställning av data kommer att utföras med hjälp av programmet Excel 

från företaget Microsoft. Anledningen till detta beror på att det ges möjlighet att svara 

antingen genom webbformulär eller den utskickade postenkäten. Därmed fanns det ingen 

anledning att använda Googles egna sammanställningsverktyg eftersom programmet Excel ger 

samma funktioner men med större valmöjligheter.  

 

  

                                                           
5
 (Google) 
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3.4 FORMULÄRETS UPPBYGGNAD 

Enkäten består totalt av åtta frågor. Beroende på vad respondenten svarar på vissa frågor får 

han/hon följdfrågor som baseras på det tidigare svaret.  

 

Figur 2: Grafisk beskrivning av formulärets uppbyggnad 

Den första frågan som personen skall ta ställning till är "Var er första anställning efter examen 

på land eller ombord på ett fartyg?". Efter den första frågan får personen en följdfråga 

beroende på vad respondenten har svarat. Har personen svarat land kommer en fråga där 

personen ska välja ett av fyra alternativ som handlar om varför han/hon började arbeta iland. 

Alternativen är: om personen valde att arbeta iland på grund av ointresse att arbeta till sjöss, 

livssituation, fick ett arbetserbjudande iland eller att det inte fanns något arbete till sjöss. När 

respondenten valt en anledning till varför han/hon tog anställning iland kommer en fråga om 

han/hon kan tänka sig att arbeta ombord på fartyg i framtiden. 

Har personen valt "ombord på fartyg" på första frågan kommer en följdfråga om anställningen 

var på ett svenskt rederi eller på ett utländskt rederi. Beroende på vad man valt på denna fråga 

kommer en följdfråga om vilken anledning som förelåg varför han/hon valde att arbeta på 

svenskt, alternativt utländskt rederi. Alternativen som personen kan välja är att han/hon valde 

själv att ansöka dit, han/hon fick ett erbjudande eller att det inte fanns någon möjlighet att 

arbeta på ett svenskt eller utländskt rederi.  

Sedan får personen fylla i inom vilken tidsram det tog för honom/henne att få sin första 

anställning. Det finns sju val som är mellan "0 - 2 veckor" upp till "12 - fler månader". 

Avslutningsvis får personen välja hur han/hon fick sin första anställning. Alternativen är: 

kontaktperson från praktiken, hjälp från anhörig eller att han/hon sökte arbete. 
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Totalt får varje person svara på fem frågor. Enkäten består enbart av färdiga svarsalternativ 

som respondenten får ta ställning till; detta för att förenkla sammanställning av resultatet. Om 

personen själv skulle få beskriva anledningen till varför de fick sin första anställning just där på 

den arbetsplatsen finns risken att svaren kommer skiljas åt nämnvärt och därmed blir det svårt 

att göra en sammanställning av resultatet.  

Ett problem som uppstår när man använder sig av färdiga svarsalternativ är om den anledning 

personen har inte innefattas i ett av de alternativ som finns. Ett exempel blev uppenbart i det 

aktuella frågeformuläret när en person skulle fylla i hur han/hon fick sin första anställning. 

Personen fick sin anställning genom Career Event, en tillställning som sker på våren på Kalmar 

Sjöfartshögskola där representanter från olika rederier är närvarande. Alternativen som fanns 

att tillgå uppfyllde inte personens anledning utan han/hon var tvungen att skriva sitt eget 

alternativ. Detta avvikande svar skapade svårigheter när resultatet skulle sammanställas och 

analyseras. I detta fall ansåg författaren att hur personen fick sin anställning kunde även 

beskrivas som att personen hade sökt en anställning under Career Event. Därmed inkluderades 

detta svar inom alternativet "sökte arbete". 

 I slutet av frågeformuläret ges möjlighet att kommentera eller tillföra åsikter. Detta ger 

deltagarna möjlighet att med egna ord kommentera både själva undersökningen och tillföra 

egna reflektioner kring ämnet. 
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3.5 ETIK 

Vetenskapsrådet har identifierat och förklarat fyra krav som man bör granska innan man 

påbörjar en enkätundersökning. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 

3.5.1 INFORMATIONSKRAVET 

 

"Forskaren skall informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om deras 

uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande. De skall därvid 

upplysas om att deltagandet är frivilligt och om att de har rätt att avbryta sin 

medverkan. Informationen skall omfatta alla de inslag i den aktuella undersökningen 

som rimligen kan tänkas påverka deras villighet att delta."
 6

 

 

I det medföljande följebrevet beskrivs vad studien handlar om. Dessvärre saknas förtydligande 

att deltagarnas medverkande är frivillig och att de när som helst kan avbryta sin medverkan. 

 

3.5.2 SAMTYCKESKRAVET 

 

"Forskaren skall inhämta uppgiftlämnares och undersökningsdeltagares samtycke."
 7

 

 

Genom att svara på enkäten samtycker personen till att medverka i studien. När en person inte 

har svarat på varken webbenkät eller postenkät anses detta som att personen har valt att inte 

deltaga i undersökningen. 

  

                                                           
6
 (Vetenskapsrådet, 2002) 

7
 (Vetenskapsrådet, 2002) 
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3.5.3 KONFIDENTIALITETSKRAVET 

 

"All personal i forskningsprojekt som omfattar användning av etiskt känsliga uppgifter 

om enskilda, identifierbara personer bör underteckna en förbindelse om tystnadsplikt 

beträffande sådana uppgifter."
 8

 

 

Enkäten är skapad så att det är frivilligt att skriva sitt namn på enkäten som skickas in. I 

medföljande följebrev står det att:  

 

 "Denna enkät kan ni skicka in anonym eller med namn. Om ni väljer att skriva in namn 

 kommer det endast att användas för att kunna se vilka som har svarat på enkäten, i 

 rapporten kommer all information att vara anonymt."
9
 

 

3.5.4 NYTTJANDEKRAVET 

 

"Uppgifter om enskilda, insamlade för forskningsändamål, får inte användas eller 

utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften."
 10

 

 

All information som samlas kommer endast att användas och sammanställas för denna studie, 

den kommer inte att användas i kommersiellt syfte.   

 

  

                                                           
8
 (Vetenskapsrådet, 2002) 

9
 9.1 Följebrev 

10
 (Vetenskapsrådet, 2002) 
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3.6 VALIDITET OCH RELIABILITET 

 

"Vid en enkätundersökning uppstår alltid frågan, huruvida de erhållna resultaten är 

korrekta, dvs. om de med tillräcklig säkerhet mäter någon viss variabel."
11

 

 

Vid fastställande av urvalsramen har det lagts stor fokus på att varje individ som deltar i 

undersökningen skall ha lika utbildningsförhållande inför en potentiell anställning till sjöss. 

Samtliga deltagare i denna undersökning har tagit ut en sjöingenjörsexamen från 

Sjöfartshögskolan i Kalmar. Variabler som kön, ålder och etnicitet har vid analysering av data 

eller utformande av frågor inte tagits i beaktande. Dessa variabler kan påverka möjligheterna 

för anställning men med ett så litet deltagande i undersökningen blir det svårt att utföra någon 

form av analys av resultatet om det även skall tas hänsyn till dessa variabler. Deltagarna har 

därför ansetts ha lika förhållande i avseende till variabler såsom kön, ålder och etnicitet.   

Vid frågornas utformning har idén varit att försöka skapa frågor som är lätta att förstå och som 

inte går att misstolka. Syftet bakom varje fråga är inte att samla åsikter deltagare har om sin 

första anställning utan att samla information om hur det gick till och hur lång tid det tog att få 

anställning.  

Det gavs desvärre rum för misstolkning när deltagarna skulle svara på frågan "Hur lång tid tog 

det att få din första anställning?" Frågan beskriver inte tydligt att denna tidsbedömning skall 

ske med deras examen som referenspunkt. Här finns därmed risk att deltagarna har gjort olika 

tolkningar av var han/hon skall referera tiden till sin första anställning från.  

  

   

 

 

 

 

 

                                                           
11

 (Ejlertsson, 2005) s.99 
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4.0 RESULTAT 

4.1 SVARSMETOD 

Den första svarsmetoden var att svara på webbenkäten 

som skickades ut genom Facebook. På grund av en låg 

svarsfrekvens beslöts det att även skapa en postenkät som 

skickades ut till personernas folkbokföringsadresser. 

Av de 20 personer som svarade var det 11 personer som svarade via webbenkäten och åtta 

personer som valde att använda sig av postenkäten. En person kontaktade författaren via mail 

då han fått hem postenkäten men inte var tillgänglig att svara på den. Då skickades 

webbenkäten ut via mail till personen så att den kunde besvaras.  

 

4.2 INTERNT BORTFALL 

I det elektroniska webbformuläret via Google Spreadsheet gavs ingen möjlighet att bortse från 

att svara på frågorna. Anledningen till detta beror på det låga antalet frågor i webbenkäten, 

samt det lilla urval personer som tillfrågas att medverka i fallstudien. En obesvarad fråga kan 

därmed ge stor påverkan på resultatet. En annan anledning är att det minimerar risken för att 

deltagaren skulle missa att kryssa i sitt svar på en fråga. För de personer som har svarat via 

postenkäten fanns ingen möjlighet att göra frågorna obligatoriska.   

I denna undersökning blev det inget internt bortfall utan alla frågor som ställdes blev 

besvarade från samtliga personer som valde att delta i undersökningen. 

 

SVARSMETOD ANTAL % 
Webbenkät 11 55 
Postenkät 8 40 
Övrigt 1 5 

Totalt 20 100 
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4.3 EXTERNT BORTFALL 

Tabell 3: Externt bortfall 

 

Det externa bortfallet i denna undersökning blev dessvärre ganska omfattande. Tabell 3 ovan 

visar att 20 personer svarade på enkäten av totalt 36 tillfrågade.  

En anledning till den låga svarsfrekvensen kan vara att enkäten ej har kommit fram. Personer 

som innefattas av undersökningen kan vara ute till sjöss under längre perioder där 

uppkoppling till internet kan vara bristfällig och tillgång till post är nästintill omöjlig vilket kan 

medföra att under perioden då enkäterna skickades ut var han/hon ej tillgänglig. 

Ytterligare en anledning kan vara att indviden helt enkelt valde att inte deltaga i 

undersökningen. 
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 4.4 SAMMANSTÄLLNING AV ENKÄTSVAR 

Enkätens första fråga handlade om personen fick anställning på fartyg eller på land. Resultatet 

blev att samtliga som svarade fick sin första anställning på fartyg.  

Eftersom ingen person tog anställning på land var det ingen som svarade på följdfrågorna som 

medföljde detta alternativ. 

Tabell 4: Fråga: Var er anställning på svenskt rederi eller ett utländskt? 

 

Andra frågan som ställdes var om individen fick anställning för ett svenskt eller utländskt 

rederi. Resultatet, vilket tabell 4 visar, blev att 14 personer fick anställning för ett svenskt 

rederi och 6 personer för ett utländskt rederi. 

Personer som fick anställning för svenska rederier fick en följdfråga som handlade om vilken 

anledning som låg som grund till varför de tog anställning för ett svenskt rederi. Resultatet blev 

att 13 personer fick ett erbjudande om arbete från ett svenskt rederi medan en person själv 

valde att söka anställning för ett svenskt rederi.  

Samma fråga ställdes till personer som fick anställning för ett utländskt rederi. Resultatet blev 

att 4 personer fick erbjudande om arbete medan 2 personer själv valde att söka anställning för 

ett utländskt rederi. 
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Tabell 5: Fråga: Hur lång tid tog det att få din första anställning? 

 

Alla deltagare fick kryssa i ett flervalsalternativ angående hur lång tid det tog att få sin första 

anställning efter examen. Tabell 5 ovan visar att för 13 personer tog det upp till två veckor att 

få anställning. För 5 personer tog det två veckor, upp till en månad att få anställning. För en 

person tog det en till två månader och för en person tog det två till fyra månader att få sin 

första anställning. 

Tabell 6: Fråga: Hur fick du din första anställning? 

 

Slutligen fick deltagarna besvara hur de fick sin första anställning. Tabell 6 ovan visar att 8 

personer fick anställning via en kontaktperson från praktiken. 12 personer hade sökt arbete 

och därigenom fått anställning. Ingen hade fått hjälp av anhörig för att få sin första anställning.  
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4.5 SAMMANSTÄLLNING AV ENKÄTSVAR, 2009 

Svarsfrekvensen från enkätsvaren från 2009 blev att 7 personer av 14 tillfrågade valde att 

deltaga. 

På frågan om de fick anställning för ett svenskt eller utländskt rederi svarade fyra personer att 

de fick anställning för ett svenskt rederi och tre personer att de fick anställning för ett 

utländskt rederi. Personerna som fick anställning för ett svenskt rederi fick samtliga 

erbjudande om anställning. Detta gällde även för de personer som tog anställning för ett 

utländskt rederi.  

Fem av personerna fick sin första anställning inom två veckor. För två personer tog det mellan 

två till fyra veckor att få anställning.  

Fem av personerna fick sin anställning genom att de hade sökt arbetet. Två personer fick sin 

anställning genom en kontaktperson från praktiken. 

 

4.6 SAMMANSTÄLLNING AV ENKÄTSVAR, 2010 

Svarsfrekvensen från enkätsvaren från 2010 blev att 7 personer av 10 tillfrågade valde att 

deltaga.  

På frågan om de fick anställning för ett svenskt eller utländskt rederi svarade sex personer att 

de fick anställning för ett svenskt rederi och en person att de fick anställning för ett utländskt 

rederi. Samtliga personer som fick anställning för ett svenskt rederi fick erbjudande om arbete. 

Detta gällde även för personerna som tog anställning för ett utländskt rederi.  

Fem av personerna fick sin första anställning inom två veckor, två personer fick sin anställning 

mellan två till fyra veckor.  

Fyra personer fick sin anställning genom att de hade sökt arbetet. Tre personer fick sin 

anställning genom en kontaktperson från praktiken.  
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4.7 SAMMANSTÄLLNING AV ENKÄTSVAR, 2011 

Svarsfrekvensen från enkätsvaren från 2011 blev att 6 personer av 12 tillfrågade valde att 

deltaga.  

På frågan om de fick anställning för ett svenskt eller utländskt rederi svarade fyra personer att 

de fick anställning för ett svenskt rederi och två personer att de fick anställning för ett 

utländskt rederi. På frågan om vilken anledning de tog anställning för ett svenskt rederi var det 

tre personer som fick ett erbjudande om arbete medan en person själv valde att arbeta för ett 

svenskt rederi. För två personer som tog anställning för utländska rederier valde båda själva 

att ansöka dit.  

Tre personer fick sin första anställning inom två veckor och en person fick sin anställning 

mellan två till fyra veckor. För en person tog det en till två månader och slutligen för en person 

tog det mellan två till fyra månader att få sin första anställning. 

Tre personer fick sin första anställning genom att de hade sökt arbetet och tre personer fick sin 

första anställning genom en kontaktperson från praktiken.  

 

4.8 KOMMENTARER 

I slutet av enkäten fick deltagarna möjlighet att kommentera undersökningen. Några valde att 

beskriva mer detaljerat hur de fick sin första anställning, andra beskrev sin syn på 

arbetsmarknaden. Följande kommentarer gavs av deltagarna: 

 

"Det var bra med en kortare restpraktik, då kunde man fräscha upp sina kunskaper samt skaffa en 
referens som var up-to date." 
 

"Jag blev erbjuden tjänst på Wallenius Under Middagen när det var Career Event." 
 
"Hej. Började med ett svenskt rederi och lärde mig jobbet som 2:e, tog sen väskan och åkte utomlands. 
Jobbar nu för ett norskt rederi. Det första jobbet är det svåraste. Sen är det bara att lära sig att tacka nej 
till alla jobberbjudanden. Bristen på maskinbefäl är stor. Speciellt på norsk sektor. Välkommen till en 
värd av möjligheter och ett yrke du aldrig kommer att kunna allt om. :)" 
 
"Arbetsmarknaden var långt ifrån så god som det utgavs från skolans håll. Alla ville ha folk med 
erfarenhet och hur du ska få erfarenhet utan en anställning är för mig en gåta." 
 
"Fick första jobbet på branschdagarna under sista terminen" 
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4.9 RESULTATETS TROVÄRDIGHET 

Resultatets trovärdighet kan tyvärr anses bristfällig. Det går inte att generalisera hur det har 

sett ut för examinerade sjöingenjörer de senare åren genom denna studie. Detta beror på det 

fåtaliga antal personer i urvalsgruppen som endast är på 36 personer. För att skapa en 

generalisering behövs en större urvalsgrupp för att reducera svarens påverkan på det totala 

resultatet från varje individ.   

Den låga svarsfrekvensen på 20 som svarade av 36 tillfrågade medför även den att det är svårt 

att skapa någon generell bild av hur det har sett ut för dessa tre klasser att komma ut på 

arbetsmarknaden.  
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5.0 TIDIGARE UNDERSÖKNING 

En undersökning som utfördes 2009 på Kalmar Sjöfartshögskola av Oskar Hoflund, Rikard 

Dahlén och Robin Iversen handlade om "Vart leder Sjöingenjörsprogrammet?".  

Deras arbete omfattade examinerade studenter från det treåriga och fyraåriga 

sjöingenjörsprogrammets avgångsklasser från åren 1996, 1998 och 2000. Frågorna som de 

berörda skulle ta ställning till var:  

 

"...deras arbetssituation i nuläget, deras inställning eller attityd till sina eventuella 

fackliga organisationer samt deras inställning till att vidareutbilda sig." 
12

 

 

Deras studie innefattade totalt 127 personer, av vilka 76 personer examinerades från det 

fyraåriga programmet.   

Två frågor som kan vara intressanta att jämföra med denna studie är om studenter från det 

fyraåriga programmet jobbade till sjöss och om de i så fall arbetade under svensk eller utländsk 

flagg.  

Tabell 7: Fråga: Jobbar du till sjöss? 

 

På frågan "Jobbar du till sjöss?" framgår det, vilket tabell 7 visar, att i klassen från 1996 var det 

8 personer som arbetade till sjöss och 11 personer som arbeta på land. I klassen från 1998 var 

det 10 personer som arbetade till sjöss och 16 personer som arbetade på land. I klassen från 

2000 arbetade 16 personer till sjöss medan 15 personer arbetade på land. 

                                                           
12

 (Hoflund, Dahlén, & Iversen, 2009) 
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Tabell 8: Fråga: Du som seglar till sjöss seglar du för svensk eller utländsk flagg? 

 

På frågan Du som seglar till sjöss seglar du för svensk eller utländsk flagg? framgår det, vilket 

tabell 8 visar, att i klassen från 1996 arbetade 6 personer på svenskflaggade fartyg och 2 för 

annan flagg. I klassen från 1998 arbetade 6 personer under svensktflaggat fartyg medan 4 

arbetade under annan flagg. I klassen från 2000 arbetade 9 personer på svenskflaggade fartyg 

medan 7 personer arbetade för annan flagg. 

Det blir dessvärre svårt att sätta deras resultat i direkt jämförelse med resultatet från denna 

studie. Detta beror på att i deras studie ställer de frågan om de arbetar till sjöss vid studiens 

utförande. Denna studie undersöker den examinerade sjöingenjörens första anställning till 

sjöss eller iland.  
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6.0 DISKUSSION OCH ANALYS 

Resultatet från fallstudien målar upp en positiv bild om möjligheterna att efter examen tidigt 

få anställning till sjöss. Andelen respondenter som seglar för svenska rederier var större än de 

som seglar för utländska rederier. Anledningen respondenterna gav varför majoriteten seglade 

för svenska rederier var överhängande på grund av att de hade blivit erbjudna en anställning. 

En synpunkt som måste tas hänsyn till när man tittar på resultatet från frågan "Hur lång tid tog 

det att få din första anställning"  är hur många deltagare som kan ha misstolkat frågan och inte 

hade sin examensdag som referenspunkt. 

Analyserar man resultaten från undersökningen syns det inte vilken anställningsform 

deltagarnas första anställning hade. En intressant reflektion är hur många av respondenterna 

som fick en fast anställning på sin första arbetsplats efter examen.  

Andelen respondenter som har fått anställning genom en kontaktperson han/hon skaffat sig 

genom praktiken visar hur viktigt det är att knyta kontakter under den praktiska delen av 

utbildningen. Ett alternativ till den normala utbildningsplanen som en person i enkäten 

påpekade var att skaffa sig en mindre restpraktik för att skaffa sig en uppdaterad referens. 

Eventuellt finns då även en möjlighet att efter restpraktiken är slut övergå till en anställning på 

en och samma fartyg.  
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7.0 SLUTSATS 

Syftet med denna fallstudie var att försöka skapa en bild av hur arbetssituationen såg ur för 

examinerade sjöingenjörer som tog examen 2009,2010 och 2011. Frågor som skulle besvaras 

var om personen tog anställning till sjöss eller på land, hur lång tid det tog att få anställning 

och om man tog anställning till sjöss var det för ett svenskt eller utländskt rederi.  

Resultatet från enkäten visar att samtliga som svarade arbetar ombord på fartyg. Jämförs 

detta med resultatet från studien 2009 visar deras resultat på en större andel som arbetade på 

land än till sjöss. Hoflund, Dahlén och Iversens studie fokuserade på grupper som hade varit 

yrkesverksamma ett antal år vilket medför att det inte går att göra en direkt jämförelse av 

deras resultat och resultatet från denna undersökning. 13 

Majoriteten av de som svarade på enkäten arbetade på svenska fartyg. Orsaken till varför 

personer tog en anställning var överhängande på grund av att de blev erbjuden en tjänst. 

Några personer hade själv gjort valet att söka arbete för ett svenskt eller utländskt rederi. Det 

visar på att för de som svarade på enkäten så var de själva tvungna att ta kontakt med rederier 

eller bemanningsföretag för att söka en anställning. Något som är intressant med resultatet 

från frågan "Hur fick du din anställning" är hur många som fick arbete genom en kontakt från 

praktiken. Detta visar på hur viktig praktiken är för studenterna och att skaffa sig referenser 

och kontakter från praktiken kan medföra en potentiell anställning i framtiden. 

Resultatet från frågan "Hur lång tid tog det att få din första anställning?" målade upp en 

väldigt positiv bild över möjligheterna att få anställning tidigt efter examen. Majoriteten av de 

som svarat på enkäten fick anställning redan efter två veckor. Detta visar att arbetsmarknaden 

till sjöss har förmågan att ge den nyexaminerade sjöingenjören som söker ett arbete till sjöss 

ett arbete med kort varsel.   

 

  

                                                           
13

 (Hoflund, Dahlén, & Iversen, 2009) 
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7.1 FÖRSLAG TILL FORTSATTA STUDIER 

Möjligheten att arbeta som vaktahavande maskinist är inte begränsad till personer som har 

tagit ut en sjöingenjörsexamen. Det finns möjlighet att ta ut en maskinbefäl klass V när vissa 

kurser är avklarade (se bilaga 9.3).  

Under 2009 var det 16 personer som var registrerade i klassen det fjärde året som inte tog ut 

en examen, 2010 var det 18 personer och 2011 var det även där 18 personer. 

En intressant studie skulle kunna vara att undersöka hur många av dessa personer som har 

tagit ut en maskinbefäl klass V och arbetar på denna behörighet. Hur lång tid tog det för dem 

att få anställning? Har de några tankar på att gå tillbaka till skolan och fullgöra en examen? 

Varför fullgjorde de inte sin examen under sin studietid i Kalmar?  

En annan undersökning som kan vara intressant att genomföra är kopplad till själva studierna 

på Sjöfartshögskolan. Matematik är ett ämne som genomsyrar många kurser på 

Sjöingenjörsprogrammet. Ett förkunskapskrav just nu för att bli antagen på programmet är att 

studenten innehar godkända resultat i Matematik B. En intressant studie kan vara att 

undersöka hur baskunskaperna i matematik ser ut för studenterna innan påbörjat program. 

Finns det något samband mellan kunskaper i matematik och avhopp i klasserna de första åren? 

Har de som tar ut en examen högre baskunskaper än vad som krävs för att bli antagen på 

programmet?  

Denna studie undersöker studenter som examinerades från det fyraåriga programmet. En 

undersökning som kan vara intressant att jämföra med denna studie är en likartad studie men 

för det treåriga programmet. Blir det någon skillnad i resultat? Varför då? 

En ytterligare intressant undersökning är en likartad studie som denna, med samma urvalsram 

och samma avgångsklasser, men efter några år när deltagarna har varit verksamma i 

yrkesslivet. Hur många har valt att gå iland? Hur många har avancerat till förste fartygsingenjör 

och finns det någon som seglar som teknisk chef? Seglar lika många för svenska rederier som 

framgick av denna studie eller har några personer sökt arbete på fartyg med utländska redare? 
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9.0 BILAGOR 

9.1 FÖLJEBREV 

Hejsan! 

Jag heter Victor Gustavsson och läser fyraåriga Sjöingenjörsprogrammet i Kalmar. 

Jag håller för tillfället på med en undersökning som studerar hur den nyexaminerade 

sjöingenjörens första anställning har sett ut.  

Jag tänkte därför fråga er om jag skulle kunna få låna ett par minuter av er tid för att svara på 

några frågor? 

Jag skickar med detta mailet med en länk till ett kort frågeformulär som jag hoppas ni kan 

besvara. Frågorna kommer att handla om er första anställning efter att ni tog examen. 

 

LÄNK TILL ENKÄT: Frågeformulär: Nyexaminerade Sjöingenjörer 2011 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?hl=sv&formkey=dFFHcml1R3AzNUMwNEJuYk

0xQVNLM2c6MQ#gid=0 

 

Denna enkät kan ni skicka in anonym eller med namn. Om ni väljer att skriva in namn kommer 

det endast att användas för att kunna se vilka som har svarat på enkäten, i rapporten kommer 

all information att vara anonymt. 

Om ni skickar in enkäten anonymt hade det underlättat mycket för mig om ni meddelar mig, 

via facebook eller mail, att ni har svarat på enkäten så att jag kan bocka av hur många som har 

svarat. 

 

Har ni några frågor angående undersökningen eller frågeformuläret så tveka inte att kontakta 

mig på: frans_jaeger@hotmail.com                                                  

Har ni facebook kan ni finna mig på: 

https://www.facebook.com/VictorFisk 

Jag tackar så mycket på förhand! 

Med vänlig hälsning 

Victor Gustavsson 

  

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?hl=sv&formkey=dFFHcml1R3AzNUMwNEJuYk0xQVNLM2c6MQ#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?hl=sv&formkey=dFFHcml1R3AzNUMwNEJuYk0xQVNLM2c6MQ#gid=0
https://www.facebook.com/VictorFisk
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9.2 MALL TILL FRÅGEFORMULÄR 

 

FRÅGEFORMULÄR 

 

NAMN: 

__________________________________________________ 

 

Kryssa i det alternativ som passar er: 

Var er första anställning efter examen på land eller ombord på ett fartyg? 

□ Land 

□ Ombord på Fartyg 

 
 
ENDAST OM NI VALDE "LAND" PÅ TIDIGARE FRÅGA: 
 
Välj det alternativ som passar er bäst: 

□ Jag valde själv att börja arbeta iland, att arbeta på fartyg var inget för mig. 
□ Min livssituation medförde att jag sökte arbete iland 
□ Jag fick erbjudande om / fann arbete iland och tog det. 
□ Det fanns inga arbete till sjöss så jag tog arbete iland. 

 
 
 
Kan ni tänka er att arbeta ombord på fartyg i framtiden? 

□ Ja 
□ Nej 
□ Jag arbetar på fartyg idag. 
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ENDAST OM NI VALDE "OMBORD PÅ FARTYG" PÅ TIDIGARE FRÅGA: 
 
Var er anställning på ett svenskt rederi eller ett utländskt? 

□ Svenskt Rederi 
□ Utländskt Rederi 

 
 
 
OM NI VALDE "SVENSKT REDERI" PÅ TIDIGARE FRÅGA: 
 
Välj det alternativ som passar er bäst: 

□ Jag valde själv att ansöka om arbete på svenskt rederi, att arbeta utomlands var 
inte intressant för mig. 

□ Jag fick ett erbjudande om arbete från ett svenskt rederi och tog det. 
□ Det fanns ingen möjlighet vid den tiden att arbeta på utländskt rederi så jag fick 

söka anställning på svenskt rederi. 
 
 
 
OM NI VALDE "UTLÄNDSKT REDERI" PÅ TIDIGARE FRÅGA: 
 
Välj det alternativ som passar er bäst: 

□ Jag valde själv att ansöka o arbete på utländskt rederi, att arbeta på svenskt 
rederi var inte intressant för mig. 

□ Jag fick ett erbjudande om arbete från ett utländskt rederi och tog det. 
□ Det fanns ingen möjlighet vid den tiden att arbeta på svenskt rederi så jag fick 

söka anställning på utländskt rederi. 
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Hur lång tid tog det att få din första anställning? 

□ 0 - 2 veckor 

□ 2 - 4 veckor 

□ 1 - 2 månader 

□ 2 - 4 månader 

□ 4 - 8 månader 

□ 8 - 12 månader 

□ 12 - fler månader 

 

Hur fick du din första anställning? 

□ Kontaktperson från praktiken 

□ Hjälp från anhörig 

□ Sökte arbete (skickade CV, kontaktade företag m.m.) 

 

TACK SÅ MYCKET! 

 

 

Kommentarer 

Har ni några kommentarer angående formuläret eller vill komplettera den med något 

kan ni skriva det här 

______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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9.3 KURSER FÖR BEHÖRIGHET: MASKINBEFÄL KLASS V 

Delkurs, studiestart före 2010 Delkurs, studiestart 2010 

 
Elteknik och Reglerteknik 
EL A Elteknik EL A Elteknik 

EL B Elmaskiner EL B Elmaskiner 

EL C Felsökning EL C Felsökning 

EL D Elkraft EL D Elkraft 

EL E Elektronik EL E Elektronik 

EL G Mätteknik EL G Mätteknik 

Maskinteknik 
MK A Skeppsteknik MK A Skeppsteknik 

MK B1 Ritteknik MK B Material & Ritteknik 

MK B2 Material & 
Maskinelement 

 

MK C Mekanik MK C Mekanik 

MK D Hållfasthetslära MK D Maskinelement & 
Hållfasthetslära 

MK E1 Hydrodynamik MK E1 Hydrodynamik 

MK E2 Pumpar MK E2 Pumpar 

MK E3 Ventilation MK E3 Ventilation 

MK F Värmeöverföring MK F Värmeöverföring 

MK G Oljor & Förbränning MK G Oljor & Förbränning 

MK H Termodynamik MK H Termodynamik 

MK I Ångprocesser & 
Anläggningar 

MK I Ångprocesser & 
Anläggningar 

MK J Förbränningsmotorer MK J Förbränningsmotorer 

MK K Gasturbiner MK K Gasturbiner 

MK L Kompressorer MK L Kompressorer 

MK M Kylteknik MK M Kylteknik 

MK P Pneumatik MK P Pneumatik 

MK Q Hydraulik MK Q Hydraulik 

MK S1 Systemkunskap MK S1 Systemkunskap 

MK S2 Driftteknik MK S2 Driftteknik 

MK T1.1 Teknisk engelska MK T1.1 Teknisk engelska 

Säkerhets- och Miljöteknik 
SM A Hälso- och Sjukvård SM A Hälso- och Sjukvård 

SM B Överlevnadsteknik & 
Räddningsutrustning 

SM B Överlevnadsteknik & 
Räddningsutrustning 

SM C1 Brandskydd SM C1 Brandskydd 

SM C2 Brandövning SM C2 Brandövning 

SM D Miljöteknik SM D Miljöteknik 

SM E Olje- och 
Kemikalietankfartyg 

SM E Olje- och 
Kemikalietankfartyg 

SM F Sjö- och 
Försäkringsrätt 

SM F Sjö- och 
Försäkringsrätt 
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9.4 KURSER SOM EJ INGÅR I BEHÖRIGHET: MASKINBEFÄL KLASS V 

Elteknik & Reglerteknik 
EL F Elektronik II 

EL H Reglerteknik 

EL I Reglerteori 

EL J Styrdatorer 

EL MC Tillämpad Matematik 

EL MD Tillämpad Matematik 

EL ME Tillämpad Matematik 

Maskinteknik 
MK N Framdrift 

MK R Underhållsteknik 

MK S3 Felsökning och Driftoptimering 

MK T1.2 Teknisk Engelska 

MK T2 Teknisk Engelska 

Säkerhets- och Miljöteknik 
SM G1 Ledarskap 

SM G2 Arbetsrätt 

SM G3 Fartygsadministration 

SM H Sjöfartsekonomi 

Självständigt Arbete 
SA Metod 1 

SA Metod 2 

SA Examensarbete 

Grundläggande Miljö- och Säkerhetskurs 
GS A Sjöfart 

GS B Tankfartyg och Säkerhet 

GS C Miljö, Säkerhet och 
Livräddningsutrustning 

GS D Hälso- och Sjukvård 

GS E Brandskydd och Brandbeskämpning 

 

9.5 FARTYGS- OCH VERKSTADSFÖRLAGD UTBILDNING 
 

Fartygs- och Verkstadsförlagd Utbildning 
FF 1 Fartygsförlagd Utbildning 

KV 1 Kvalificerad Verkstad 

FF 2 Fartygsförlagd Utbildning 

KV 2 Kvalificerad Verkstad 

KEL Kvalificerad Elverkstad 
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9.6 TABELL - ENKÄTSVAR TOTALT 

 

 
Var er anställning efter examen på land eller ombord på ett fartyg? 

- Land 
20 Fartyg 

 
Var er anställning på svenskt rederi eller ett utländskt? 

14 Svenskt Rederi 
6 Utländskt rederi 

 
Om Svenskt Rederi:  
Välj det alternativ som passar er bäst: 

1 Jag valde själv att ansöka om arbete på svenskt rederi, att arbeta utomlands var inte 
intressant för mig. 

13 Jag fick ett erbjudande om arbete från ett svenskt rederi och tog det. 
- Det fanns ingen möjlighet vid den tiden att arbeta på utländskt rederi så jag fick söka 

anställning på svenskt rederi. 

 
Om Utländskt Rederi: 
Välj det alternativ som passar er bäst: 

2 Jag valde själv att ansöka om arbete på utländskt rederi, att arbeta på svenskt rederi var 
inte intressant för mig. 

4 Jag fick ett erbjudande om arbete från ett utländskt rederi och tog det. 
- Det fanns ingen möjlighet vid den tiden att arbeta på svenskt rederi så jag fick söka 

anställning på utländskt rederi. 

 
Hur lång tid tog det att få din första anställning? 

13 0 - 2 veckor 
5 2 - 4 veckor 
1 1 - 2 månader 
1 2 - 4 månader 
- 4 - 8 månader 
- 8 - 12 månader 
- 12 - fler månader 

  
Hur fick du din första anställning? 

8 Kontaktperson från praktiken 
- Hjälp från anhörig 

12 Sökte arbete (Skickade CV, kontaktade företag m.m.) 

 

SVARSFREKVENS 

20 SVARAT 
16 EJ SVARAT 

36 TOTALT 
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9.7 TABELL - ENKÄTSVAR 2009 

 

 
Var er anställning efter examen på land eller ombord på ett fartyg? 

- Land 
7 Fartyg 

 
Var er anställning på svenskt rederi eller ett utländskt? 

4 Svenskt Rederi 
3 Utländskt rederi 

 
Om Svenskt Rederi:  
Välj det alternativ som passar er bäst: 

- Jag valde själv att ansöka om arbete på svenskt rederi, att arbeta utomlands var inte 
intressant för mig. 

4 Jag fick ett erbjudande om arbete från ett svenskt rederi och tog det. 
- Det fanns ingen möjlighet vid den tiden att arbeta på utländskt rederi så jag fick söka 

anställning på svenskt rederi. 

 
Om Utländskt Rederi: 
Välj det alternativ som passar er bäst: 

- Jag valde själv att ansöka om arbete på utländskt rederi, att arbeta på svenskt rederi var 
inte intressant för mig. 

3 Jag fick ett erbjudande om arbete från ett utländskt rederi och tog det. 
- Det fanns ingen möjlighet vid den tiden att arbeta på svenskt rederi så jag fick söka 

anställning på utländskt rederi. 

 
Hur lång tid tog det att få din första anställning? 

5 0 - 2 veckor 
2 2 - 4 veckor 
- 1 - 2 månader 
- 2 - 4 månader 
- 4 - 8 månader 
- 8 - 12 månader 
- 12 - fler månader 

  
Hur fick du din första anställning? 

2 Kontaktperson från praktiken 
- Hjälp från anhörig 
5 Sökte arbete (Skickade CV, kontaktade företag m.m.) 

 

SVARSFREKVENS 

7 SVARAT 
7 EJ SVARAT 

14 TOTALT 



35 
 

9.8 TABELL - ENKÄTSVAR 2010 

 

 
Var er anställning efter examen på land eller ombord på ett fartyg? 

- Land 
7 Fartyg 

 
Var er anställning på svenskt rederi eller ett utländskt? 

6 Svenskt Rederi 
1 Utländskt rederi 

 
Om Svenskt Rederi:  
Välj det alternativ som passar er bäst: 

- Jag valde själv att ansöka om arbete på svenskt rederi, att arbeta utomlands var inte 
intressant för mig. 

6 Jag fick ett erbjudande om arbete från ett svenskt rederi och tog det. 
- Det fanns ingen möjlighet vid den tiden att arbeta på utländskt rederi så jag fick söka 

anställning på svenskt rederi. 

 
Om Utländskt Rederi: 
Välj det alternativ som passar er bäst: 

- Jag valde själv att ansöka om arbete på utländskt rederi, att arbeta på svenskt rederi var 
inte intressant för mig. 

1 Jag fick ett erbjudande om arbete från ett utländskt rederi och tog det. 
- Det fanns ingen möjlighet vid den tiden att arbeta på svenskt rederi så jag fick söka 

anställning på utländskt rederi. 

 
Hur lång tid tog det att få din första anställning? 

5 0 - 2 veckor 
2 2 - 4 veckor 
- 1 - 2 månader 
- 2 - 4 månader 
- 4 - 8 månader 
- 8 - 12 månader 
- 12 - fler månader 

  
Hur fick du din första anställning? 

3 Kontaktperson från praktiken 
- Hjälp från anhörig 
4 Sökte arbete (Skickade CV, kontaktade företag m.m.) 

 

SVARSFREKVENS 

3 SVARAT 
7 EJ SVARAT 

10 TOTALT 
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9.9 TABELL - ENKÄTSVAR 2011 

 

 
Var er anställning efter examen på land eller ombord på ett fartyg? 

- Land 
6 Fartyg 

 
Var er anställning på svenskt rederi eller ett utländskt? 

4 Svenskt Rederi 
2 Utländskt rederi 

 
Om Svenskt Rederi:  
Välj det alternativ som passar er bäst: 

1 Jag valde själv att ansöka om arbete på svenskt rederi, att arbeta utomlands var inte 
intressant för mig. 

3 Jag fick ett erbjudande om arbete från ett svenskt rederi och tog det. 
- Det fanns ingen möjlighet vid den tiden att arbeta på utländskt rederi så jag fick söka 

anställning på svenskt rederi. 

 
Om Utländskt Rederi: 
Välj det alternativ som passar er bäst: 

2 Jag valde själv att ansöka om arbete på utländskt rederi, att arbeta på svenskt rederi var 
inte intressant för mig. 

- Jag fick ett erbjudande om arbete från ett utländskt rederi och tog det. 
- Det fanns ingen möjlighet vid den tiden att arbeta på svenskt rederi så jag fick söka 

anställning på utländskt rederi. 

 
Hur lång tid tog det att få din första anställning? 

3 0 - 2 veckor 
1 2 - 4 veckor 
1 1 - 2 månader 
1 2 - 4 månader 
- 4 - 8 månader 
- 8 - 12 månader 
- 12 - fler månader 

  
Hur fick du din första anställning? 

3 Kontaktperson från praktiken 
- Hjälp från anhörig 
3 Sökte arbete (Skickade CV, kontaktade företag m.m.) 

 

SVARSFREKVENS 

6 SVARAT 
6 EJ SVARAT 

12 TOTALT 

 


