
 

 

 

 

 

 

Sjökaptensprogrammet 
Självständigt arbete 

 

En framtid som sjo befa l 

Sjöbefälsstudenters syn på arbetet  

 
Viktor Thyr Berggren, André Svensson 
2013-04-29 
Program: Sjökaptensprogrammet 
Ämne: Självständigt arbete 
Nivå: 15hp 
Kurskod: SA300S 



I 

 

Förord 

Historiskt sett har sjömansyrket varit något som många provat på, somliga under en kortare 

period medan andra har stannat livet ut. Frågan är om sjömännen, redan när de började tills 

sjöss, hade en plan för sitt framtida arbete. Under vår studietid har vi kommit i kontakt med 

många olika studenter, som alla har sina mål med studierna. Vi upplevde att många av 

studenterna inte hade planerat att satsa helhjärtat på en karriär till sjöss, vilket förvånade 

oss. Därför började vi diskutera ämnet sinsemellan och ställde oss frågan om vår känsla bara 

var grundad på rykten, eller om det låg något bakom den. Vi gjorde efterforskning för att se 

vad som fanns skrivet i ämnet, men hittade ingen studie som behandlade 

sjöbefälsstudenters mål och visioner. Däremot fann vi studier som följt upp hur tidigare 

studenter placerat sig i arbetslivet och hur de såg på sin situation. Efter diskussioner med 

ledningen på Sjöfartshögskolan kom vi fram till att det, ur många olika perspektiv, hade varit 

intressant att jämföra studenternas visioner och framtidsplaner med den statistik som finns 

från redan aktiva sjömän. Vilka är hindren för en lång och framgångsrik karriär till sjöss, 

varför har redarna ibland svårt att behålla sina seniorbefäl och varför går en så stor andel 

sjömän iland efter kort tid? 
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Linne universitetet  

Sjo fartsho gskolan i Kalmar 

Utbildningsprogram: Sjökaptensprogrammet 

Arbetets omfattning: Självständigt arbete om 15hp 

Titel: En framtid som sjöbefäl 

Författare: Viktor Thyr Berggren, André Svensson 
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Sammanfattning 

Syftet med studien är att belysa sjöbefälsstudenternas syn på och visioner för sin framtida 

karriär. Resultaten ska kunna användas av högskolor, redare och fackföreningar för att 

utveckla sina respektive verksamheter i önskad riktning och tillsammans verka för en 

välfungerande arbetsmarknad inom sjöfarten i framtiden. För att ta reda på detta 

genomfördes intervjuer med avgångselever vid sjöbefälsutbildningarna i Sverige. Studien 

visar att det reducerade svenskregistrerade tonnaget oroar studenterna, men att 

majoriteten tror sig finna ett arbete efter examen. Studenterna avser att arbeta till sjöss i 

åtminstone 8 – 10 år och lön anses inte vara ensamt avgörande vid val av arbetsplats, utan 

många andra faktorer påverkar. Idag är offshore, tank och Ro-Ro/Ro-Pax de mest attraktiva 

segmenten och studenterna känner sig kvalificerade för arbetet, men de anser att det finns 

delar av utbildningen som bör utvecklas. Utifrån resultatet presenteras rekommendationer 

till högskolor, redare, fackförbund för att utveckla respektive verksamheter. 

Rekommendationer till befäl presenteras också.  
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Abstract  

The purpose of this study is to highlight the maritime students' views on and visions for their 

future career. The results will be used by maritime academies, ship owners and unions to 

develop their activities in the desired direction and work together for a well-functioning 

labour market in shipping in the future. To determine the students’ views and visions, 

interviews were conducted with graduating students at the maritime academies in Sweden. 

The results show that the reduced Swedish merchant fleet worries students, but that the 

majority is positive about finding a job after graduation. The students intend to work at sea 

for at least 8 - 10 years and the salary is not considered to be the most important factor 

when selecting a workplace, many other factors affect. Today the offshore, tank and Ro-

Ro/Ro-Pax market are the most attractive segments and the students feel themselves 

qualified for the job, but they still believe there are parts of the education that should be 

developed. Based on the results, recommendations are presented to the maritime 

academies, ship owners and unions to develop their respective business. Recommendations 

to officers are also presented.   

Keywords:   
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Definitioner och förkortningar 

Avlösningssystem Arbetsschema för ombordanställda gällande 
arbete och ledighet.   

 

Bulk  Segment med fartyg som lastar torra produkter i 
lösvikt, så som spannmål, malm m.m. 

 

Crowd and crisis management (CCM) Utbildning i krishantering av stora folkmassor. 

 

Dynamic positioning (DP) Tekniskt system för att hålla ett fartyg i en 
bestämd position. 

 

Däcksbefäl Befäl inom den nautiska avdelningen. 

 

Fartygsförlagd utbildning Styrd praktik ombord i fartyg för 
sjöbefälsstudenter. 

 

Gastankcertifikat Certifikat som ger behörighet att arbeta ombord 
på gastankfartyg.  

 

Kontrakt Ett anställningsavtal för en förutbestämd tid 
ombord. 

 

Kylcertifikat Certifikat som ger behörighet att hantera 
kylanläggningar. 

 

Offshore Segment med fartyg som arbetar inom 
oljeutvinningsindustrin. 

 

Ro-Pax  Segment med fartyg som transporterar rullande 
laster, lastbilar m.m., och passagerare. (Roll on-
Passenger). 

 

Ro-Ro Segment med fartyg som tranporterar rullande 
laster, så som lastbilar, trailers m.m. (Roll On-Roll 
Off). 
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Segment Samling med fartyg som utför liknande arbete. 

 

Sjöbefäl Inkluderar både maskin- och fartygsbefäl. 

 

STCW-95 Internationell utbildningsstandard 

 

STCW-Manilla Internationell utbildningsstandard 

 

Tank Segment med fartyg som fraktar flytande laster i 
bulk, t.ex. olja eller kemikalier. 

 

Tonnage Fartygsbestånd 

 

Törn Längd på arbetspass till sjöss. 

 

Utflaggning Omregistrering av fartyg till utlandet. 

 

VHF-certifikat Certifikat som ger rätt att använda en VHF-
radioanläggning.  

 

  



VI 

 

Innehållsförteckning 

1. Introduktion............................................................................................................................ 1 

1.1 Bakgrund ........................................................................................................................... 1 

1.2  Studiens syfte ................................................................................................................... 3 

1.3  Frågeställning ................................................................................................................... 3 

2. Teori ........................................................................................................................................ 4 

3.  Metod .................................................................................................................................... 9 

3.1  Vår studie ......................................................................................................................... 9 

3.2  Kvalitativ studie ............................................................................................................... 9 

3.3  Urval och avgränsningar ................................................................................................ 10 

3.4  Genomförande ............................................................................................................... 10 

3.4.1 Intervjuer.................................................................................................................. 10 

3.4.2  Analys ...................................................................................................................... 11 

3.5 Etik .................................................................................................................................. 11 

3.6 Metoddiskussion ............................................................................................................. 12 

4. Resultat ................................................................................................................................. 13 

4.1  Arbete och framtida karriär ........................................................................................... 13 

4.1.1  Kortsiktigt ................................................................................................................ 13 

4.1.2 Långsiktigt ................................................................................................................ 14 

4.1.3  Segment .................................................................................................................. 15 

4.1.4  Efterfrågan på arbetskraft....................................................................................... 16 

4.2  Arbetsförhållande .......................................................................................................... 17 

4.2.1  Arbetsuppgifter ....................................................................................................... 18 

4.2.2  Kommunikation och avlösningssystem ................................................................... 19 



VII 

 

4.2.3  Flaggstaten – ett tecken på kvalité ......................................................................... 19 

4.3  Kompetens ..................................................................................................................... 20 

4.3.1  Utbildning ................................................................................................................ 20 

4.3.2  Praktisk erfarenhet.................................................................................................. 22 

4.4 Svar på frågeställning ..................................................................................................... 23 

5. Diskussion ............................................................................................................................. 25 

5.2 Arbete och framtida karriär ............................................................................................ 25 

5.3  Attraktiv arbetsplats ...................................................................................................... 27 

5.4  Kompetens ..................................................................................................................... 29 

6. Rekommendationer.............................................................................................................. 32 

6.1 Rederier .......................................................................................................................... 32 

6.2 Fackförbund .................................................................................................................... 33 

6.3 Sjöbefälsutbildningarna .................................................................................................. 33 

6.4 Framtida sjöbefäl ............................................................................................................ 34 

7. Fortsatt forskning ................................................................................................................. 35 

Käll- och litteraturförteckning .................................................................................................. 36 

Publicerade källor ................................................................................................................. 36 

Böcker ............................................................................................................................... 36 

Tidskrifter .......................................................................................................................... 36 

Internetbaserade källor .................................................................................................... 36 

Övriga ................................................................................................................................ 37 

Bilaga 1 ..................................................................................................................................... 38 



1 

 

1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Sjöfarten är en bransch under ständig förändring och utveckling. Den är en av de mest 

internationella arbetsmarknaderna i världen1. Tillsynes små förändringar i regelverk och 

konkurrensförutsättningar kan påverka näringen mycket kraftigt. Stora handelsflottor kan på 

mycket kort tid minska i storlek och förutsättningarna för arbetstagarna förändras. Under en 

period kan ett segment vara mycket lukrativt, för att några år senare vara utsatt för kraftig 

konkurrens, på grund av till exempel överbyggnation av fartyg eller minskad efterfrågan på 

transporter av en specifik vara. Ett exempel på förändring av konkurrensförutsättningar på 

grund av nya regelverk är utfasningen av enkelskrovstankfartyg, vilket diskuteras i bland 

annat Phase out of tanker tonnage – does it really matter to the market2.  

För att under hela arbetslivet, som sjöman, vara attraktiv på arbetsmarknaden måste 

individen ständigt vara villig att utvecklas, vidareutbildas och beredd på att byta sektor inom 

sjöfarten, allt efter hur marknaden ser ut för tillfället. Men dagens och framtidens sjömän 

ställer samtidigt större krav på arbetsgivarna vad gäller arbetsförutsättningar och förmåner i 

takt med att dessa globalt sett ständigt förbättras.  Det gör att också arbetsgivarna måste 

anstränga sig för att behålla sin personal när marknaden förändras.  

När rederierna anställer ny personal och investerar i vidareutbildning är de självklart 

intresserade av att den anställde ska stanna hos dem och så småningom bli uppmönstrad till 

                                                 

1
 ILO, (2012), International Labour Organization. Seafarers.  

http://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/seafarers/lang--

en/index.htm, Hämtad: 2013-04-19 

2
 BIMCO Market Analysis, (2009),  Phase out of tanker tonnage – does it really matter to the market,  

https://www.bimco.org/Reports/Market_Analysis/2009/1009_Phase_out_of_tanker_tonnage.aspx, 

Hämtad: 2012-05-07  

http://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/seafarers/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/seafarers/lang--en/index.htm
https://www.bimco.org/Reports/Market_Analysis/2009/1009_Phase_out_of_tanker_tonnage.aspx
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högre befattning. Det sämsta scenariot för en redare är när duktiga juniorbefäl säger upp sig 

och söker andra tjänster hos konkurrenterna när de fått ut en högre behörighet. För att 

undvika detta och istället skapa en välfungerande organisation som bygger på långsiktighet i 

rekryteringsprocessen och ett gott samförstånd mellan redare och anställda, kan det vara av 

stor vikt att de olika parterna är väl medvetna om den andres förväntningar och visioner. För 

att en arbetsplats ska fungera väl krävs det att personalen har rätt kompetens och 

arbetsförhållanden som de accepterar.  
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1.2  Studiens syfte 

Syftet med denna studie är att belysa sjöbefälsstudenternas syn på och visioner för sin 

framtida karriär. Fokus kommer att ligga på hur studenterna upplever sina förutsättningar 

att nå sina mål, med tanke på arbetsmarknadsläge, arbetsförhållande och kompetens. 

Resultaten ska kunna användas av högskolor, redare och fackföreningar för att utveckla sina 

respektive verksamheter i önskad riktning och tillsammans verka för en välfungerande 

arbetsmarknad inom sjöfarten i framtiden.   

1.3  Frågeställning 

Utifrån syftet har vi utarbetat följande frågeställning. 

 Vad avser studenterna arbeta med efter examen? 

 Vilka faktorer anser studenterna påverkar deras val av arbetsplats? 

 Hur upplever studenterna sina möjligheter att få önskat arbete med tanke på 

kompetens och arbetsmarknad?  
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2. Teori 

Vi har inte funnit någon tidigare genomförd studie som behandlat sjöbefälsstudenters 

framtidsplaner, men det finns studier som har anknytning till vår studie och som är högst 

relevant i en analys av vårt resultat. De studier vi funnit är i form av examensarbeten som 

utförts vid Sjöfartshögskolan i Kalmar och Yrkehögskolan Novia i Åbo, samt ytterligare en 

studie utförd vid Sjöfartshögskolan i Kalmar.    

Ett examensarbete gjort vid Sjöfartshögskolan i Kalmar år 2005,Vart leder K-programmet 3, 

har undersökt hur stor andel av de studenter som tidigare tagit examen som fortfarande 

arbetar kvar ombord efter ett antal år. Andelen av 1998-års avgångsklass som arbetade 

ombord, 7 år efter examen var 57 %4. Författarna anser att det är ett problem för 

sjöfartsnäringen och framför allt för rederierna att många sjöbefäl går iland efter en relativt 

kort tid, eftersom det leder till att det blir brist på kompetent seniorbefäl. Arbetet nämner 

ingenting om hur detta ska kunna motverkas, om trenden ser ut att fortsätta eller huruvida 

befälen som gått i land relativt tidigt hade planerat att arbeta till sjöss under ett begränsat 

antal år eller ej. Examensarbetet fann dock att 80 % av de som vid studiens tillfälle inte 

arbetade till sjöss från 1998-års avgångsklass på det fyraåriga sjökaptensprogrammet i 

Kalmar hade gjort ett medvetet val att inte arbeta till sjöss. Den vanligaste orsaken till att gå 

iland var familjeskäl5. 90 % respektive 89 % av studenterna från avgångsåren 1998 och 2003 

hade någon gång arbetat som sjöbefäl6.  

                                                 

4
 Hermansson, Karl, Zöögling, Karl, (2005), Vart leder K-programmet?, Sjöfartshögskolan i Kalmar, Kalmar 

4
 Hermansson, Karl, Zöögling, Karl, (2005), Vart leder K-programmet? Sjöfartshögskolan i Kalmar, Kalmar,  

sid. 20. 

5
 Hermansson, Karl, Zöögling, Karl, (2005), Vart leder K-programmet?, Sjöfartshögskolan i Kalmar, Kalmar,  

sid. 26. 

6
 Hermansson, Karl, Zöögling, Karl, (2005), Vart leder K-programmet?, Sjöfartshögskolan i Kalmar, Kalmar,  

 sid. 17. 
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Examensarbetet Utexaminerade sjökapteners placering i arbetslivet 7, som är gjort år 2009 

vid Yrkeshögskolan Novia i Åbo, undersökte hur sjökaptener har placerat sig i arbetslivet. 

Undersökningen är baserad på 118 intervjuobjekt som tagit sin sjökaptensexamen under 

2000-talet. Undersökningen visar att av andelen som valt att gå iland, hade 40% gjort det på 

grund av att de funnit ett mer intressant arbete och 34% på grund av familjeskäl8. När 

respondenterna blev tillfrågade hur de värderar sina löner ansåg 71% att de hade en normal 

eller bra lön9. Av de som fortfarande arbetade ombord, trivdes 91% så bra att de inte ville 

byta arbetsplats. Samma siffra för de som arbetade iland var 93%10.   

Examensarbetet Karriärval för sjöbefälsstudenter i Kalmar 11 från år 2008 tar upp frågan om 

varför studenterna vid de treåriga respektive fyraåriga sjökaptensprogrammen valde att 

utbilda sig till sjöbefäl. Det framgår att det finns relativt stora skillnader mellan vilka motiv 

som studenterna på det treåriga programmet och studenterna på det fyraåriga programmet 

angav som viktiga för deras beslut att börja studera. Författarna kommer fram till att detta 

beror på skillnaden i yrkeserfarenhet mellan de olika programmen och antar att studenterna 

på det treåriga programmet är betydligt mycket mera insatta i sjöfartsnäringen. Även om 

skillnaden på många håll är stor, påvisas det ändå tydligt att det personliga intresset och det 

                                                 

7
 Wikström, Carl-Johan, (2009), Utexaminerade sjökapteners placering I arbetslivet, Yrkeshögskolan Novia, 

Åbo 

8
 Wikström, Carl-Johan, (2009), Utexaminerade sjökapteners placering I arbetslivet, Yrkeshögskolan Novia, 

Åbo, sid. 31. 

9
Wikström, Carl-Johan , (2009), Utexaminerade sjökapteners placering I arbetslivet, Yrkeshögskolan Novia, 

Åbo, sid. 26.  

10
 Wikström, Carl-Johan, (2009), Utexaminerade sjökapteners placering I arbetslivet, Yrkeshögskolan Novia, 

Åbo, sid. 34. 

11
Gervind, Andreas, Sjöström, Jesper, (2008), Karriär val för sjöbefälsstudenter i Kalmar, Sjöfartshögskolan i 

Kalmar, Kalmar  
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omväxlande arbetet med nya utmaningar har vägt tungt vid beslutet att börja studera hos 

båda kategorierna12.  

Ett reportage i Sjöfartstidningen 13 år 2012 tar upp frågan om hur arbetsmöjligheterna för 

nyutexaminerade sjöbefälsstudenter ser ut och kartläggs vid Sjöfartshögskolorna i Kalmar 

och Mariehamn på Åland. Reportaget visar att högskolan på Åland efter examen tar kontakt 

med sina utexaminerade sjöbefäl från de tre utbildnings programmen Sjöfart(Sjökapten), 

Maskinteknik (Maskinbefäl) och Elektroteknik med fartygsautomation, för att kartlägga hur 

de placerat sig i arbetslivet. Bland annat kartläggs hur många som arbetar till sjöss, ombord 

eller landbaserat, inom vilken sektor av sjöfartsnäringen, arbetsgivare, utlandsflaggat eller 

inhemskt med mera. Uppgifterna använder sedan högskolan för att intressera rederier för 

sina elever genom att marknadsföra eleverna för dem. Vi har fått tillgång till detta material 

från högskolan på Åland, men det var ännu inte statistiskt sammanställt och vi har därför valt 

att inte använda det i studien.  Reportaget tar även upp att varken Sjöfartshögskolan i 

Kalmar eller sjöbefälsutbildningen vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg följer upp sina 

utexaminerade studenters placering i arbetslivet utan endast har information om 

arbetslöshet bland sjöbefäl i Sverige från Arbetsförmedlingen Sjöfart.  

I rapporten Information om sjöfart 2011 och 2012 14, som Arbetsförmedlingen Sjöfart har 

givit ut, beskrivs arbetssituationen för svenska sjöbefäl och hur det svenska fartygsregistret 

har minskat under de senaste åren samt att det tenderar att fortsätta i samma riktning. Det 

betonas att den ökade utflaggningen påverkar anställningsmöjligheten för svenskt sjöbefäl 

på svenska fartyg negativt. Enligt författaren bidrar det minskade svenskregistrerade 

tonnaget till att framförallt yngre sjöbefäl får det svårare att ta sig in på arbetsmarknaden. 

                                                 

12
Gervind, Andreas, Sjöström, Jesper, (2008), Karriär val för sjöbefälsstudenter i Kalmar, Sjöfartshögskolan i 

Kalmar, Kalmar, sid. 14. 

13
 Sjöström, Pär-Henrik, Davidsson, Fredrik, (2012), Sjöfartstidningen, Nummer 2, sid. 35-39. 

14
 Jonsson, Carina Z , (2010), INFORMATION om SJÖFART 2011 och 2012 
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Sjöfartens Bok15, som ges ut av Sjöfarts Tidningen, visar i en artikel att den svenskflaggade 

handelsflottan har minskat med 90 fartyg på fem år. Det är framförallt den svenskflaggade 

Produkttank/Kem-flottan som reducerats med nästan en tredjedel under perioden och år 

2011 var den svenskflaggade handelsflottan mindre än 0,1 procent av världshandelsflottan. 

Den minskade svenskflaggade handelsflottan anses framförallt bero på utflaggning tillföljd av 

ekonomiska och politiska skäl.  

Studien Wasted Time and Flag State Worries: Impediments for Recruitment and Retention of 

Swedish Seafarers16 har analyserat undersökningsmaterial från 1309 stycken svenska 

sjömän, vilket erhållits genom en enkätundersökning. Studien fokuserar på att finna vad som 

hindrar sjömännen från att känna engagemang och vilja att fortsätta arbeta för samma 

arbetsgivare och inom samma yrke. Grunden till studien är de kvardröjande problemen med 

att rekrytera och behålla kompetent personal inom den svenska sjöfartsnäringen. Resultaten 

visar att investerad tid i samma fartyg och i samma befattning tillsammans med vilken flagg 

fartyg för är två huvudfaktorer som påverkar graden av engagemang. Framför allt visar den 

yngsta kategorin av sjömän, med en ålder på mellan 19 och 30 år, ett minskat engagemang 

för sitt yrke i takt med att de tillbringar mer tid ombord i samma fartyg och i samma 

befattning. Det förklaras delvis av bristen på varierande arbetsuppgifter och av att de 

möjligen har en romantiserad bild av sjömanlivet. Den äldsta kategorin, med en ålder 

överstigande 55 år, visar ett kraftigt minskat engagemang i sitt yrke om de arbetar under 

utländsk flagg jämfört med svensk flagg. Det har att göra med den försämring av sociala 

förmåner som ett flaggskifte ofta innebär. En annan viktig upptäckt är att utflaggning 

påverkar sjömännens engagemang för sin arbetsgivare negativt oavsett åldersgrupp. 

Författarna rekommenderar, baserat på dessa upptäckter, arbetsgivarna att ge yngre 

anställda karriärcoaching och rotation mellan fartyg både inom det egna rederiet och 

möjligen genom samarbete med andra rederier. De rekommenderar också arbetsgivarna att 

upprätthålla en känsla av kontakt med hemlandet på sina utflaggade fartyg och att noggrant 

                                                 

15
 SJÖFARTSTIDNINGEN, (2012), Sjöfartens bok, sid. 136-140 

16
 Hult ,Carl, Snöberg, Jan, (2013), Wasted Time and Flag State Worries: Impediments for Recruitment and 

Retention of Swedish Seafarers, Sjöfartshögskolan i Kalmar, Linnéuniversitetet, Kalmar  
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tänka igenom sammansättningen av sina besättningar så att de anställda upplever att de har 

ett socialt utbyte av tiden ombord.   
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3.  Metod 

3.1  Vår studie  

Eftersom att det saknas tidigare studier som specifik behandlar sjöbefälsstudenters 

framtidsplaner finns det inget förväntat resultat. Vår studie är därför ett åtagande att samla 

in och redovisa fakta för att öka kunskapen och förståelsen inom området. 

3.2  Kvalitativ studie 

Vi har valt att använda en kvalitativ metod för studien, i form av intervjuer av studenter vid 

de två svenska lärosätena som utbildar sjöbefäl. En kvalitativ undersökning syftar till att ge 

ökad förståelse och kunskap om det som undersöks från ett bredare perspektiv utifrån olika 

synsätt på samma problem. En stor flexibilitet uppnås, om undersökaren är öppen för nya 

infallsvinklar och idéer, eftersom metoden lämnar utrymme för intressanta och djupare 

diskussioner, allt utifrån intervjuobjektets perspektiv.  En nackdel är att det kan vara svårt att 

jämföra information från olika intervjupersoner, eftersom omständigheterna kan göra att 

frågan upplevs på olika sätt, vid olika tillfällen och av olika individer.17 Exempel på sådana 

faktorer är vilket tonläge som används och vilken det föregående ämnet var. Det är viktigt 

att ställa frågorna i en neutral ton och utan underliggande värdering, men eftersom målet 

med intervjuerna är att få många olika svar och ett brett perspektiv är det inte lika känsligt 

som om svaren ska användas statistiskt. Kvalitativa metoder kännetecknas bland annat av 

att siffror och statistik inte används. Metoden tillämpar istället subjektiva formuleringar, 

skrivna eller uttalade. Utsagor sker verbalt, medan instrumentet består av det traditionella 

”ordet”.18  

                                                 

17
 Malhotra, Naresh K., (1996), Marketing research-an applied orientation, Prentice Hall, New Jersey, andra 

upplagan, s. 164 

18
 Backman, Jarl, Rapporter och uppsatser, (1998), Studentlitteratur, Lund, sid. 31 
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3.3  Urval och avgränsningar 

Vi ville genomföra en så omfattande studie som möjligt och valde att utföra intervjuer med 

24 sjöbefälsstudenter från avgångsklasserna, eftersom vi ansåg att vi av praktiska skäl inte 

kunde hantera ett större antal. De visade sig att resultat började bli mättat redan efter de tio 

första intervjuerna, men eftersom att det fanns möjlighet, så utfördes samtliga intervjuer 

planenligt. Intervjuerna är jämt fördelade över studenter vid sjökaptensprogrammen och 

sjöingenjörsprogrammen vid Sjöfartshögskolan i Kalmar och sjöbefälsutbildningen vid 

Chalmers tekniska högskola i Göteborg, som tillsammans utgör Sveriges två 

sjöbefälsutbildningar. Intervjuerna genomfördes med respondenter från både de fyraåriga 

utbildningsprogrammen med fartygsförlagd utbildning och från de treåriga 

utbildningsprogrammen utan fartygsförlagd utbildning, för att få ett så brett spektrum av 

erfarenheter och infallsvinklar som möjligt. 

3.4  Genomförande 

3.4.1 Intervjuer 

Alla intervjuer genomfördes under våren och försommaren år 2012. Respondenterna valdes 

slumpmässigt ut från klasslistorna och kontaktades per telefon, för att komma överens om 

ett intervjutillfälle. Om någon hade förhinder eller avböjde att medverka, valdes en ny 

respondent, från samma klass, slumpmässigt ut. 

Intervjuerna var semistrukturerade och genomfördes efter en intervjumall (bilaga 1). Mallen 

användes som ett stöd för intervjuerna och det lämnades stora utrymmen för 

respondenternas egna åsikter inom de olika ämnena.  En semistrukturerad intervju innebär 

att det finns chans att ställa följdfrågor beroende på vad den intervjuade svarar, detta för att 

få ett mer gediget svar.19 Anledningen till att en mall med många raka frågor användes var 

att det var viktigt att säkerställa att alla respondenter fick en möjlighet att resonera kring 

samtliga områden och att ingen del skulle förbises.  

                                                 

19
 Aspers, Patrik, (2011),  Etnografiska metoder, Liber, Malmö, 
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Intervjuerna ägde rum i konferensrum på Lindholmen Campus i Göteborg, Scandic Hotel 

Opalen Göteborg och på Sjöfartshögskolan i Kalmar. Båda författarna deltog under samtliga 

intervjuer, då den ena var intervjuledare medan den andre förde protokoll. I några 

situationer ställde också protokollföraren frågor för att hitta andra infallsvinklar. Efter 

godkännande spelades samtliga intervjuer dessutom in, i syfte att ge möjlighet att i 

efterhand lyssna och reda ut otydligheter. Intervjuerna varade mellan 25 och 45 minuter.  

3.4.2  Analys  

När alla intervjuer var utförda avlyssnades ljudinspelningarna av båda författarna enskilt ett 

flertal gånger och den mest relevanta informationen skrevs ut enligt en mall med 

stödpunkter. Detta dokument kompletterade protokollen från intervjuerna och användes 

sedan för att kunna kategorisera intervjuerna efter vilka svar som erhölls. Efter att 

materialet avlyssnats och lästs igenom ytterligare ett antal gånger föreföll det naturligt att 

göra en tematisering utav resultatet där varje tema berör en delfråga i frågeställningen. De 

teman som arbetades fram var Arbete och framtida karriär, Arbetsförhållande och 

Kompetens. För tolkning av resultatet användes i förstahand intervjuprotokollen och 

ljudinspelningarna.   

3.5 Etik 

Det är under all typ av forskning viktigt att göra etiska överväganden och vid intervjuer är det 

särskilt viktigt att ta hänsyn till respondenternas konfidentielliteten. Vidare ska forskaren 

försöka förutse vilka följder som intervjupersonerna kan utsättas för efter att 

undersökningen är klar.20  

Enligt Vetenskapsrådet finns det fyra stycken forskningsetiska principer som en forskare 

måste ta hänsyn till under sin forskning. Dessa utgörs av informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentiellitetskravet och nyttjandekravet.21  

                                                 

20
 Kvale, Brinkmann, (2009), Den kvalitativa forskningsintervjun, Studentlitteratur, Lund   

21
 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer, 

 http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf, Hämtad 2013-04-17 

  

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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För att uppfylla informationskravet informerades samtliga respondenter vid första 

telefonkotakten om studiens syfte och om hur intervjurena skulle genomföras. Det 

klargjordes tydligt att allt deltagande var frivilligt och att de när som helst kunde välja att 

avstå, både innan och under intervjuerna. Eftersom att respondenterna informerats om att 

de själva hade makten att styra över graden av deras medverkande tas det även hänsyn till 

samtyckeskravet. Då alla deltagare var över 18 år behövdes enbart deras eget samtycke. 

Genom att i arbetet inte nämna namn eller annan information som skulle kunna användas 

för att identifiera någon av respondenterna och att arbetsmaterialet ej kommer att 

offentliggöras ges respondenterna så stor konfidentiellitet som möjligt. För att uppfylla 

nyttjandekravet tydliggjordes det att det inspelade materialet enbart skulle användas för 

denna studie och att det inte kommer att lämnas ut till någon obehörig.  

3.6 Metoddiskussion 

Anledningen till att vi har valt intervjuer som undersökningsmetod är att syftet med studien 

är att ta fram och belysa vilka åsikter, attityder och värderingar22 som sjöbefälstudenter 

baserar sina framtidsplaner på, vilka är områden där en kvalitativ undersökning lämpar sig.  

Vi anser att information från en intervju, med innehållsrika och uttömmande svar, ger oss ett 

bättre underlag för tolkning och analys av studenternas syn på framtiden, än vad en 

kvantitativ undersökning med resultat i form av statistik skulle ge.  

Vid en kvalitativ undersökning ska normalt inte antalet intervjuer vara bestämt i förhand. 

Antalet ska istället styras av mättnaden. Vi valde ändå att planera för 24 stycken intervjuer, 

eftersom det skulle bli möjligt att analysera skillnaderna mellan de undersökta grupperna. Vi 

kom då fram till att tre respondenter per grupp var lämpligt för att erhålla tillräcklig validitet. 

Det visade sig att resultatet började bli mättat efter tio intervjuer, men på grund av ovan 

nämnd anledning genomfördes samtliga intervjuer.  

                                                 

22
 Vägledning för behovsdriven utveckling, Kvalitativa metoder, 

http://feedback.edelegationen.se/vlbehov/metoder/kvalitativa-metoder/, Hämtad 2012-05-01 

http://feedback.edelegationen.se/vlbehov/metoder/kvalitativa-metoder/
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Att båda författarna var närvarande vid samtliga intervjuer och att de sedan bearbetade 

materialet enskilt för att senare sammanställa det gemensamt bidrar till hög validitet.  

4. Resultat 

Vi har valt att dela in resultatkapitlet i de tre huvudteman som växt fram under analysen, 

Arbete och framtida karriär, Arbetsförhållande och Kompetens, som var och en presenterar 

svaren och informationen som berör respektive fråga i frågeställningen. 

4.1  Arbete och framtida karriär 

När det gäller studenternas yrkesmässiga framtidsmål, visade det sig att det inte bara är 

skillnader mellan individer, utan framförallt stora skillnader mellan de kortsiktiga och 

långsiktiga målen som respektive student anger. Därför har vi valt att skilja dessa mål åt och 

presentera resultaten var för sig. Arbetet på kort sikt definierar vi som från examen och fem 

år framåt, därefter kallar vi målen för långsiktiga. Vi har även tittat på vilka segment och 

fartygstyper som studenterna är intresserade av.  

4.1.1  Kortsiktigt  

Majoriteten vill absolut börja arbeta ombord som maskin- respektive fartygsbefäl. 

Anledningarna som anges till detta är entydiga oavsett lärosäte. Den klart vanligaste 

motiveringen till att studenterna vill arbeta ombord är ett stort personligt intresse för sjöfart 

och båtar. En annan faktor som studenterna beskriver som en fördel med arbete till sjöss är 

den långa och sammanhängande ledigheten. Den ger förutsättningar för en aktiv fritid vad 

gäller resor och större projekt under ledigheten, även möjlighet till ett extra arbete betonas. 

Studenter på sjökaptensprogrammen tenderar att vara något mer bestämda i sitt val att 

satsa på ett arbete ombord jämfört med studenter på sjöingenjörsprogrammen, vilka är mer 

öppna för möjligheten att börja arbeta iland. En ytterligare aspekt som skiljer studenterna på 

respektive program åt, vid ett eventuellt arbete iland, är att det upplevs viktigare för 
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studenter på sjökaptensprogrammen att arbetet är sjöfartsrelaterat än det gör för 

studenterna på sjöingenjörsprogrammen. 

4.1.2 Långsiktigt 

Många studenter som vill börja arbeta ombord efter examen tänker stanna ombord så länge 

de trivs med jobbet och har således inga bestämda planer på att söka sig någon annanstans. 

De känner sig ganska säkra på att de kommer att fortsätta arbeta ombord i åtminstone 8-10 

år. Många vill stanna länge, men en mycket vanlig anledning till att studenterna är osäkra på 

att fortsätta arbeta ombord som aktivt sjöbefäl längre än tio år är familjesituationen. Det 

finns annars inga invändningar mot arbetssituationen ombord som gör att man inte vill 

stanna.  

”Det finns ingen orsak mer än familj som gör att jag skulle vilja gå iland.” 

Bland de studenter som ämnar segla oceanfart, är det vanligt att man i ett senare tillfälle i 

livet, med tanke på en framtida familjesituation, har tänkt söka sig till närfart, ofta i form av 

Ro/Ro och färjetrafik.  

Studenter som redan har familj har varit tydliga med sina mål, de upplever inga problem 

med att arbeta ombord och vill gärna stanna fram till pensionen. Ofta betonar dessa 

studenter vikten av att den respektive inte har några problem med situationen. 

”Upp till sexveckorstörnar är inget problem för min fru och vi trivs båda mycket 

bra med situationen.” 

På samma sätt som vid arbete på kort sikt är studenter på sjökaptensprogrammen mer 

bestämda och vill att ett eventuellt framtida arbete som inte är ombord ändå ska ha 

sjöfartsanknytning jämfört med studenter på sjöingenjörsprogrammen, som är mer öppna 

för andra branscher. Däremot vill sjöingenjörsstudenterna inte, i den mån de tänker stanna 

inom branschen, arbeta med arbetsuppgifter som avviker från de typiska för ett maskinrum. 
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Det är något som studenter på de nautiska programmen är betydligt mer öppna för, arbeten 

som t.ex. mäklare, lärare eller inom lobbyverksamhet, politik, ekonomi och logistik är 

attraktiva. Landbaserade arbeten som lockar sjöingenjörer på långsikt är i stort sett samma 

som för dem som väljer att gå iland direkt efter examen, t.ex. på driftavdelningen inom 

processindustrier, kraftverksanläggningar och fjärrvärmeverk.  

”Något tekniskt utmanande och komplett iland.”  

Det finns också studenter som redan nu har en plan för att i framtiden specialisera sig och på 

så vis trygga framtiden. Ett exempel är att arbeta ca 10 år ombord och skaffa sig erfarenhet 

och samtidigt studera vidare inom instrumentteknik och till kompassjusterare, som enligt 

dennes framtidsanalys kommer att bli ett bristyrke.   

4.1.3  Segment 

Vilka segment inom sjöfartsnäringen som är attraktiva skiljer sig mycket lite på kort och 

långsikt. De flesta studenterna känner att de till en början är nöjda med, och kommer att 

känna stimulans, oavsett vilken typ av sjöfart första anställningen är inom. På lite längre sikt 

har studenterna sina personliga mål och visioner om vilket det perfekta arbetet skulle vara. 

Nästan alla segment tas upp, men bulk upplevs som oattraktivt. De mest attraktiva 

segmenten är offshore, Ro-Ro/Ro-Pax och tank. Olika former av specialfartyg nämns också. 

Gemensamt för studenterna vid valet av segment är att man använder tre huvudområden 

som grund för beslutet, lön, törnlängd och stimulans i arbetet. Alla är överens om att 

stimulansen och intresset för arbetet är helt avgörande på lång sikt. Vid ett djupare 

resonemang om fördelar och nackdelar med de olika segmenten har det framkommit att 

bilden är mycket komplex och att det är många faktorer, även på det privata planet, som 

påverkar vilken typ av arbete som är attraktivt för individen. 

När studenterna väljer offshore så är det främst lönen och de regelbundna av- och 

påmönstringarna som lockar. Även tillgången på arbete gör att det upplevs som attraktivt att 

specialisera sig inom offshore. Ro-ro och Ro-Pax anses vara attraktivt tack vare den sociala 
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situationen ombord och möjligheten till korta och regelbundna törnar. Tank är ett segment 

som anses vara mycket professionellt, och arbetet känns stimulerande. Studenterna ogillar 

däremot de oregelbundna törnarna. Ett problem som många upplever är att det inte finns 

möjlighet att prova på olika segment innan man måste specialisera sig för att få ett jobb. 

Både tankmarknaden och offshorebranschen är ganska slutna och det upplevs som svårt att 

få ut de första certifikaten och behörigheterna.  

”Tank är väldigt proffsigt.” 

Hälften har redan innan utbildningsstarten en tanke om var de vill arbeta, men under 

utbildningstiden vidgas vyerna och några hittar nya intressanta områden. Gemensamt för 

studenter på de treåriga programmen är att de är mycket mer medvetna och bestämda i sitt 

val jämfört med studenter på de fyraåriga programmen. Upplevelsen och trivseln under 

praktikperioderna speglar valet av segment. Ett dåligt förstaintryck gör att studenten 

felaktigt kan få en negativ bild av hela segmentet.  

4.1.4  Efterfrågan på arbetskraft 

Respondenterna uttrycker en blandad syn på arbetsmarknaden. De känner oro över den 

aktuella ”finanskrisen”. Den ökade utflaggningen av svenska fartyg och rederikontor som 

flyttas utomlands oroar också. Flera av studenterna berättar att när de började studera till 

sjöbefäl, så var det en arbetsmarknad som skrek efter arbetskraft. Några studenter är därför 

besvikna på att situationen idag är en helt annan. Nu krävs det en mycket större 

ansträngning för att hitta ett arbete. Studenterna betonar att det är extra svårt att få 

befattningar som juniorbefäl, eftersom arbetskraft från andra länder medför lägre 

personalkostnader. Rederierna vill i mycket större utsträckning anställa skandinaviskt 

seniorbefäl jämfört med juniorbefäl. Totalt sett är dock andelen besvikna studenter med 

negativ syn på framtiden i klar minoritet. Överlag påtalar respondenterna istället att de inte 

ser det som enkelt att skaffa sig ett arbete, men att de heller inte är oroliga över att de inte 

skall ha funnit ett arbete inom 6 månader efter examen. Flera studenter betonar vikten av 
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att själva anstränga sig för att få ett önskat arbete. De menar att om man aktivt söker arbete, 

så kommer man att lyckas.  

Vad det gäller möjligheten till ett specifikt önskat arbete ser studenterna det som mycket 

svårare. Det anses dock i de flesta fall mest bero på avsaknad av sjötid, certifikat eller 

erfarenhet och inte enbart på efterfrågan.  

”Rederierna stod och plockade folk direkt från skolan.”   

”De vill ha kompetent folk, men inte generera några egna.” 

”De som anstränger sig får arbete.” 

Även om efterfrågan på arbetskraft på svenskflaggade fartyg minskar, tror många att 

efterfrågan på den internationella arbetsmarknaden kommer att öka. Att arbeta på 

utlandsflaggade fartyg ser studenterna som en möjlig framtid. Det är i första hand inom 

offshoreindustrin och kryssningsbranschen som studenterna är mest positiva till att arbeta 

på utlandsflaggat tonnage. Inom färjetrafik och Ro-Ro/Ro-Pax ser däremot studenterna det 

som svårare att finna arbete internationellt. Studenter som tänker söka sig till ett arbete 

inom tankflottan tror att det finns små möjligheter att finna arbete på svenska fartyg och det 

verkar mycket lättare på utlandsflaggade fartyg.   

4.2  Arbetsförhållande 

Vi har valt att fokusera på vad studenterna värdesätter vid val av en arbetsplats, där de vill 

arbeta under en längre period. Detta för att studenterna uppgav att när det gäller kortare 

vikariat så är det lönen som i hög grad avgör. Ska studenterna däremot stanna länge på en 

arbetsplats anses övriga arbetsförhållanden och förmåner vara viktigare.  

 ”Lönen är inte viktigast.”  
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De tillfrågade studenterna uppger att storleken på lön på den framtida arbetsplatsen är av 

betydelse, men att den absolut inte ensamt styr deras framtida val av arbetsplats. 

Gemensamt tar studenterna istället upp andra omständigheter som de upplever som 

viktigare. Framförallt arbetsmiljön ombord disskuteras gärna. Att segla med en bra 

besättning och känna en bra gemenskap ombord är för alla tillfrågade den viktigaste faktorn 

vid valet av arbetsplats. Även bekvämligheter och bra säkerhet ombord är viktigt. Man ser 

gärna att det finns möjlighet till fritidsaktiviteter, exempelvis gym och dagrum. Studenterna 

alla överens om att bra och varierad kost är av stor vikt för välbefinnandet. Att arbetsgivaren 

visar omtanke om besättningen är också mycket viktigt. De tillfrågade berättar att det första 

som sjömän diskuterar mellan varandra vid val av arbetsplats är hur de blir behandlade och 

bemöttanda av arbetsgivaren. Att känna sig uppskattad och vara en tillgång för rederiet är 

viktigt, inte bara på grund av karriärsmöjligheter utan även för att känna att man är en viktig 

del av besättningen och företaget.  

4.2.1  Arbetsuppgifter 

Att ha givande och utmanande arbetsuppgifter, där individen får utvecklas, ses som positivt. 

Flera sjökaptensstudenter betonar att varierande arbetsuppgifter är viktigt för 

välbefinnandet, något som inte tas upp på samma sätt av sjöingenjörsstudenter.  

Vad studenterna anser som utvecklande arbetsuppgifter är mycket personligt och avhängigt 

vilken sektor som de är intresserade av att arbeta inom. De som önskar att arbeta inom Ro-

Ro/Ro-Pax uppger att det framförallt är den varierande arbetsmiljön och arbetstempot som 

gör att de vill arbeta inom just den sektorn. De tar gärna upp lastplaneringen ombord på 

dessa fartyg som särskilt givande, eftersom att det alltid går att utvecklas inom detta 

område. Många värdesätter också rutinerna för lastning och lossning av fartyget, där 

styrmännen får tillfälle att lämna bryggan. Studenter som vill arbeta inom tanksektorn 

uppger även de att det mest utvecklande med arbetet ombord på tankfartyg är 

egenansvaret vid lastnings- och lossningsoperationerna. De menar att det är en av de 

främsta orsakerna till att de vill arbeta på tankfartyg. Studenter som vill arbeta inom 

offshoreindustrin tar också de upp utmaningen med krävande arbetsuppgifter och 
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arbetstider, om än i en mindre omfattning. Istället så förespråkar man än mer de 

avlösningssystem och möjlighet till ledighet som finns inom offshoreindustrin.  

”Det är faktiskt otroligt roligt att få komma ner från bryggan en stund och vinka 

lastbilar på bildäck. Att försöka pussla in dem där de får plats och få det att 

fungera är en skön känsla. Jag älskar faktiskt att vinka lastbilar när jag tänker 

efter!”    

4.2.2  Kommunikation och avlösningssystem  

Att kunna hålla kontakten med anhöriga och att ha en stabil familjesituation hemma ses som 

en stor svårighet för sjömän. Många studenter uppger att den enda orsaken till att de skulle 

sluta till sjöss är på grund av en ohållbar familjesituation. Tillgång till internet ombord ses 

därför som mycket viktigt. Flera studenter uttrycker specifikt att de inte skulle kunna arbeta 

på en arbetsplats där det inte finns möjlighet till internetkommunikation, användande av 

sociala medier och email. Den främsta orsaken är att det idag är mycket viktigt att kunna 

hålla bra kontakt med en partner på hemmaplan. Möjlighet till telefonkontakt anses också 

som viktigt. 

Flera tillfrågade uppger att ett av huvudskälen till att de väljer att arbeta till sjöss är 

möjligheten till den långa ledigheten som följer arbetet. Vid val av arbetsplats är därför 

typen av avlösningssystem och törnlängden en avgörande faktor för många. Vad som anses 

vara en bra törnlängd varierar, men de flesta vill i dagsläget arbeta mellan fyra och sex 

veckor. Det finns även studenter som hellre vill arbeta i intervall om 10-12 veckor. De längre 

törnarna förespråkas i första hand av studenter utan partner eller studenter med vuxna 

barn.  

4.2.3  Flaggstaten – ett tecken på kvalité 

Den ökade utflaggningen av svenska fartyg är något som oroar studenterna, eftersom man 

känner att det svenska inflytandet på sjöarbetsmarknaden minskar. Återkommande i 

intervjuerna är att studenterna överlag inte ser några problem med att i dag arbeta under 
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utländskflagg, men att man samtidigt helst skulle vilja arbeta under svensk flagg eller 

åtminstone för ett svenskkontrollerat rederi. Flera studenter anger även att 

anställningstrygghet, goda möjligheter till bra försäkringar och pension påverkar deras val av 

arbetsplats. Många framhäver att en bidragande orsak till att man väljer att arbeta under 

svenskflagg är de sociala förmåner som man får tillgång till. Studenterna upplever det som 

besvärligt att arbeta under utländsk flagg, då man själv får lösa frågor som rör pension och 

sjukförsäkringar. Flera studenter betonar sjöfackförbundets arbete med hjälp till tillförlitliga 

försäkringar och trygga villkor. Många tillfrågade uppger att det är informationen från 

fackförbunden som gör att man överhuvudtaget skulle våga arbeta under utländsk flagg. 

Flera av de tillfrågade studenterna är mycket intresserade av att arbeta under norsk flagg. 

Att man väljer att arbeta under norsk flagg är förknippat med den högre lön som erbjuds för 

anställda på norska fartyg i samband med att man erbjuds norska pensionsförmåner och bra 

möjligheter till att kunna betala ”gemensam” skatt för Norge och Sverige enligt nordiska 

överenskommelser.  

4.3  Kompetens 

Överlag är studenterna nöjda med utbildningen och känner att den varit givande. Även de 

som tänker sig en karriär iland direkt efter examen anser att utbildningen varit relevant och 

att de är nöjda med sitt val.  

Som alltid när det gäller utvärdering av en utbildning finns det synpunkter som grundas på 

personliga relationer. De åsikterna kommer vi inte att ägna någon uppmärksamhet, utan 

istället presentera de mer genomgående och objektiva åsikter som kommit fram i 

intervjuerna.  

4.3.1  Utbildning 

Studenterna anser att utbildningen förberett dem väl, på det teoretiska planet, inför ett 

kommande arbete. Kurserna har varit innehållsrika och studenterna har givits möjlighet att 

tillgodogöra sig mycket kunskap. När frågan om innehållet i utbildningen ställs, är det sällan 

som studenterna anser att någon delkurs inte är nödvändig eller bra kunskap. Däremot finns 
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det delar som man upplever saknas och i relation till det tycker därför studenterna att det 

läggs väl mycket fokus på vissa kurser.  

Sjöingenjörsstudenter upplever att de saknar maskinteori och mer utrustningsspecifik 

utbildning. De känner inte att de klarar av att på egen hand lösa de problem som de kommer 

att ställas för i sitt första arbete och det behövs mer praktisk kunskap. Många poängterar att 

den teoretiska kunskapen om konstruktion och fysik inte är onödig, men eftersom att det 

saknas annan kunskap är det för mycket räknande och allmänfysik på schemat. Det som 

omnämns som önskvärt är mer utbildning som behandlar driften av separatorer och annan 

utrustning. I maskinrumssimulatorn vill studenterna ha mer analytiska moment och 

möjlighet till diskussioner med lärarna, inte bara lära sig att trycka på knappar.  

 ”Vi räknar bara matte. Vi ska inte bli konstruktörer utan bara maskinister.” 

Sjökaptensstudenter saknar framför allt fartygsmanövrering med skolfartyg. Mer 

manövrering i simulator är också önskat. Simulatormomenten av utbildningen är annars 

mycket uppskattade och anses som ett av de viktigaste momenten, men studenterna hade 

gärna sett mer sammansatta scenarion och längre övningar. Andra delar som studenterna 

upplever saknas är krishantering och personalledning. Några tycker att 

ledarskapsutbildningen borde utvecklas och inkludera kursen Crowd and Crisis Management, 

vilket idag är en fristående kurs för vidareutbildning. Mer tid i simulatorerna för 

tanklasthantering önskas också. En student som varit ute och arbetat en del under den sista 

terminen ansåg att det var i det sistnämnda som han upplevde sin största svaghet.  

 ”Jag har bara kört 20 minuter på fyra år.” 

 ”Rutinen saknades.”   

Både ingenjörsstudenter och sjökaptensstudenter skulle uppskatta utbildning, eller i varje 

fall information, angående skatteregler och försäkringssystem, med tanke på den ökade 
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utflaggningen. På detta område tycker många att det är svårt att hitta information på egen 

hand.  

För att öka anställningsbarheten önskar studenterna att valbara utbildningar för olika former 

av spetskompetens borde ingå i programmen. De som nämns är Crowd and Crisis 

Management, Dynamic Positioning, Kylcertifikat och Gasttankcertifikat. Studenterna har 

förståelse för den ekonomiska aspekten och kan tänka sig att själva finansiera dessa 

utbildningar, bara möjligheten ges. Även högre krav på studenterna, ökat studietempo och 

marknadsföring, från skolans sida, om att studenterna uppfyller mycket högre krav än STCW-

95/STCW-Manilla, har kommit på förslag som ett sätt att få konkurrensfördelar och bli mer 

attraktiva på en global arbetsmarknad.  

Ingenjörsstudenter vill gärna att deras utbildning ska innehålla enklare navigation och 

sjömanskap för att de ska få en bättre helhetsbild av allt arbete ombord på fartyget.  Även 

ett VHF-certifikat önskas då det upplevs som något som främjar säkerheten.  

 ”Jag vill ha bättre koll på allt som händer ombord.” 

”VHF-certifikat, det borde ingå i maskinutbildningen, tänk om man står där själv 

en dag och måste sända ett nödmeddelande?” 

4.3.2  Praktisk erfarenhet 

När det gäller praktiken ombord på fartyg är alla studenter överens om att den är mycket 

viktig eller helt avgörande för att uppnå tillräcklig kompetens för ett framtida arbete. Många 

studenter på de fyraåriga programmen tycker att praktiken kunde utökas med några 

månader. Även studenter på de treåriga programmen anser att deras tidigare erfarenhet av 

arbete ombord är helt avgörande för deras kompetens och många anser att en kortare 

praktik under utbildningen skulle göra stor nytta för dem, när det gäller att förbereda sig för 

en befälstjänst. Till skillnad från studenter på de fyraåriga programmen saknar sällan 

studenter på de treåriga programmen praktisk kunskap, eftersom de tidigare har arbetat 
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ombord, men däremot befälsrutiner, något som studenterna på de fyraåriga programmen 

har haft möjlighet att tillgodogöra sig under framför allt de senare praktikperioderna. 

4.4 Svar på frågeställning 

Nedan presenteras sammanfattat förtydligade svar på frågeställningen.  

Vad avser studenterna arbeta med efter examen? 

Den klara majoriteten vill börja arbeta som sjöbefäl. De segment som i dagsläget upplevs 

som mest attraktiva är offshore, tank och Ro-Ro/Ro-Pax. Studenterna som avser att börja 

arbeta till sjöss har ambitionen att stanna i åtminstone åtta till tio år, därefter är de osäkra 

på grund av en eventuell familjesituation. Det finns också studenter som planerar att söka 

sig till arbeten iland och det är företrädesvis sjöingenjörsstudenter som ser en möjlighet att 

arbeta inom processindustrin.  Det upplevs som viktigare för sjökaptensstudenter att ett 

framtida arbete iland har sjöfartsanknytning än för sjöingenjörsstudenter. 

Vilka faktorer anser studenterna påverkar deras val av arbetsplats? 

De faktorer som studenterna anser är mycket viktiga vid val av arbetsplats är stimulans i 

arbetet, hög trivsel ombord, arbetsmiljö och nära kontakt med arbetsgivaren. Lön och 

törnlängd är också av stor vikt, men inte ensamt avgörande. Bra och varierad kost samt 

träningsmöjligheter ombord är viktigt för både hälsa och välbefinnande. 

Hur upplever studenterna sina möjligheter att få önskat arbete med tanke på kompetens 

och arbetsmarknad?  

Studenterna är nöjda med utbildningen och anser att de har den kompetens som krävs för 

att utföra sitt framtida arbete, men det finns delar av utbildningen som de anser bör 

utvecklas. Sjöingenjörsstudenterna känner ett behov av mer kunskap om den praktiska 

driften av maskinrummet och flera av dem har dessutom nämnt att de hade haft nytta av en 

grundläggande nautisk utbildning, inkluderande VHF-certifikat. Sjökaptensstudenter anser 
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att de behöver mer fartygsmanövrering och studenterna på de treåriga programmen anser 

att de skulle ha nytta av en kortare period med praktik. Även om alla är medvetna om att 

den aktuella finanskrisen kraftigt har försämrat läget på arbetsmarknaden, så tror 

majoriteten att de kommer att finna ett arbete inom sex månader efter examen. 

Anledningen är den stora internationella arbetsmarknaden och att studenterna inte är 

främmande för att arbeta under utländsk flagg. De behöver dock hjälp med skatte-, 

pensions- och försäkringsfrågor för att känna sig trygga. Studenter, oavsett program, som 

avser att börja arbeta iland inom en nära framtid anser, trots det, att utbildningen varit 

mycket givande och relevant.   
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5. Diskussion 

Syftet med denna studie är att belysa sjöbefälsstudenternas syn på och visioner för sin 

framtida karriär. Fokus ligger på hur studenterna upplever sina förutsättningar att nå sina 

mål, med tanke på arbetsmarknadsläge, arbetsförhållande och kompetens. Nedan diskuteras 

intressanta aspekter på resultaten utifrån respektive tema och jämförs med resultaten från 

tidigare utförda studier, som behandlas i teorikapitlet. 

5.2 Arbete och framtida karriär 

Att den stora majoriteten av studenterna är säkra på att de kommer att stanna ombord i 

mellan fem och tio år är i linje med tidigare studier. Enligt Hermansson och Zöögling arbetar 

drygt hälften av de utexaminerade som befäl efter sju år23. Det innebär att det finns en stor 

andel som gått iland. Detta bekräftar den osäkerhet som vi uppfattat hos studenterna vad 

gäller om ett arbete på lång sikt kommer att vara som aktivt sjöbefäl. De vanligaste 

anledningarna till att studenterna senare tänker söka sig till ett landbaserat arbete är att de 

finner ett mer stimulerande arbete iland eller på grund av familjesituationen, vilket också 

överensstämmer väl med de resultat som Wikström fått i sin studie24. Även Hermansson och 

Zöögling har funnit att den vanligaste orsaken till att sjömännen frivilligt gått iland var av 

familjeskäl25. Vi tolkar detta som att studenterna redan nu, i slutet av studietiden, har god 

insikt i vilka situationer och val som de kan komma att ställas inför i framtiden. Vi finner att 

ett arbete till sjöss ställer större krav på livsstil och relationer än de flesta andra arbeten.  

                                                 

23
 Hermansson, Karl, Zöögling, Karl, (2005), Vart leder K-programmet?, Sjöfartshögskolan i Kalmar, Kalmar,  

sid. 20. 

24
 Wikström, Carl-Johan, (2009), Utexaminerade sjökapteners placering I arbetslivet, Yrkeshögskolan Novia, 

Åbo, sid. 31. 

25
 Hermansson, Karl, Zöögling, Karl, (2005), Vart leder K-programmet?, Sjöfartshögskolan i Kalmar, Kalmar,  

sid. 26. 
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Wikström kommer fram till att de flesta är mycket nöjda med sina arbetssituationer och få 

vill byta arbetsplats26. Detta sätt att resonera bekräftas av vår studie genom att studenterna 

inte vill byta arbetsplats utan en tydlig anledning.  

Vi har kommit fram till att dagens pressade marknadsläge27 i första hand drabbar befäl som 

söker anställning i juniorbefattningar, då dessa befattningar är utsatta för stor konkurrens 

från låglöneländer, vilket också bekräftas av Arbetsförmedlingen Sjöfart28. Trots detta är 

studenterna överlag positivt inställda till arbetsmarknadsläget, eftersom att de anser sig 

attraktiva internationellt. Denna optimism beror enligt oss på att Nordiskt sjöbefäl har lätt 

att anpassa sig till nya situationer och är vana att arbeta självständigt29, vilket ger dem en 

konkurrensfördel. Det skall samtidigt klargöras att studenterna inte är villiga att arbeta 

under sämre villkor, än vid svensk flagg, utan är angelägna om att ha goda förmåner även vid 

arbete på utländskt tonnage.  

Det är intressant att det för sjökaptensstudenterna upplevs som viktigare att ett landbaserat 

arbete har sjöfartsanknytning än för sjöingenjörsstudenterna. Vi antar att detta beror på att 

ämnesområdena för en sjökapten har en mycket starkare sjöfartsanknytning än för en 

sjöingenjör, som har breda kunskaper inom driftteknik. Det gör i sin tur att den landbaserade 

arbetsmarknaden med stor sannolikhet är större för sjöingenjörer än för sjökaptener. Värt 

att notera är att sjöingenjörsstudenterna i stor utsträckning vill fortsätta att arbeta med 

driftnära arbeten, alltså arbetsuppgifter som liknar de i ett maskinrum, medan 

sjökaptensstudenterna i större utsträckning kan tänka sig arbetsuppgifter som skiljer sig från 

de ombord i fartygen. Många landbaserade arbeten som de ger som exempel innebär 

                                                 

26
 Wikström, Carl-Johan, (2009), Utexaminerade sjökapteners placering I arbetslivet, Yrkeshögskolan Novia, 

Åbo, sid. 34 

27
 SJÖFARTSTIDNINGEN,(2012), Sjöfartens bok, sid. 136-140 

28
 Jonsson, Carina Z, (2010), INFORMATION om SJÖFART 2011 och 2012, Arbetsförmedlingen Sjöfart 

29
 Sjöström, Pär-Henrik, Davidsson, Fredrik, (2012), Sjöfartstidningen, Nummer 2, sid. 36. 
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kontorsarbete, vilket förvisso inte nödvändigtvis ligger så långt i från många av ett 

däcksbefäls arbetsuppgifter ombord. 

5.3  Attraktiv arbetsplats 

Enligt Gervind och Sjöström var den vanligaste anledningen till att studenterna började 

studera till sjökapten det stora personliga intresset för arbetet30 och vi antar att det är det 

intresset som gör att studenterna vill ha stimulerande och utvecklande arbetsuppgifter. Det 

är dessutom de varierande arbetsuppgifterna som gör att studenterna väljer att söka sig till 

olika segment. Vad som exakt menas med varierande arbetsuppgifter skiljer sig bland de 

tillfrågade studenterna, men gemensamt för alla var att det medförde miljöombyte och nya 

utmaningar. Studenterna sa sig inte se några problem med att arbeta för en och samma 

arbetsgivare hela livet bara de hade omväxlande arbetsuppgifter, men samtidigt uppgav en 

majoritet att de hade för avsikt att prova på flera fartygstyper under sin karriär och att det 

kunde vara ett skäl till att byta arbetsgivare. Detta är något som stämmer väl överens med 

hur de redan aktiva sjömännen resonerar i Hults och Snöbergs studie31. Det är därför viktigt 

för arbetsgivare, som vill behålla sin personal under en längre tid, att försöka variera 

arbetsuppgifterna och skapa utmaningar för sina anställda. Studenterna tycker själva att ett 

bra sätt för arbetsgivaren att uppnå variation är att rotera personalen mellan olika fartyg och 

det är något som vi håller med om. Även detta är en slutsats som Hult och Snöberg32 

kommer fram till och rotation är enligt oss dessutom kompetenshöjande, eftersom 

sjömännen får möjlighet till kunskapsutbyte med andra medarbetare. Vi anser därför att en 

arbetsgivare som är en del av en större koncern, kan dra nytta av att låta sin personal rotera 

mellan olika fartygtyper inom koncernen.  

                                                 

30
 Gervind, Andreas, Sjöström, Jesper, (2008), Karriär val för sjöbefälsstudenter i Kalmar,  

Sjöfartshögskolan i Kalmar, Kalmar, sid. 14. 

31
 Hult, Carl, Snöberg, Jan, (2013), Wasted Time and Flag State Worries: Impediments for Recruitment and 

Retention of Swedish Seafarers, Sjöfartshögskolan i Kalmar, Linnéuniversitetet, Kalmar 

32
 Hult, Carl, Snöberg, Jan, (2013), Wasted Time and Flag State Worries: Impediments for Recruitment and 

Retention of Swedish Seafarers, Sjöfartshögskolan i Kalmar, Linnéuniversitetet, Kalmar 
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Eftersom att det största problemet med att arbete till sjöss upplevs vara svårigheter med 

kontakten med familj och vänner har vi kommit fram till att det i dagsläget inte räcker med 

kontakt via telefon, eftersom de sociala medierna är en viktig del av dagens samhälle och 

näst intill en förutsättning för att behålla en stor bekantskapskrets. Studenterna menar att 

den tekniska utvecklingen har gjort att deras vänner och bekanta ställer större krav på 

kontakt än vad de tidigare gjorde, när möjligheten till kommunikation var begränsad. Därför 

visar vår studie att arbetsplatser med möjligheter till bra kontakt med hemmet är klart mer 

attraktiva för framtida sjöbefäl än de utan. 

Vi kan se att de studenter som förespråkar en längre törnlängd ofta är studenter som redan 

har en hållbar familjesituation, med vuxna barn, eller som är ensamstående, medan de 

studenter som lever i en nybildad familj förespråkar korta törnar. Studenterna anger en bra 

törnlängd som mellan fyra och sex veckor eller mellan tio och tolv veckor, vilket vi antar bero 

på att de tillfrågade har prövat dessa avlösningssystem, eftersom de tillämpas av många 

rederier. Vilket avlösningssystem som skulle vara det mest lämpliga är svårt att säga 

eftersom det ofta beror på typ av fartyg, men eftersom en majoritet av studenterna ansåg 

att en törnlängd på mellan fyra och tolv veckor är det mest lämpliga antar vi att rederier som 

erbjuder dessa avlösningssystem är mera attraktiva än de som tillämpar längre törnar. Vi är 

övertygade om att en individualisering av törnlängderna skulle göra att ett rederi upplevs 

som mycket välvilligt och attraktivt av många sjömän. 

Överaskande är att studenterna inte anser storleken på lön som den viktigaste faktorn, 

vilken ofta, aningen slarvigt, brukar antas vara avgörande. Enligt Wikström anser majoriteten 

av alla sjöbefäl att de har en bra eller normal lön33 och vi drar slutsatsen att det är därför 

som sjöbefälen värderar andra faktorer högt. Här kan man dra en parallell till Maslows 

behovstrappa34, vilken i detta fall innebär att när lönen är tillräckligt hög upplevs andra 

faktorer som viktigare för välbefinnandet än att ytterligare höja lönen.    

                                                 

33
 Wikström, Carl-Johan, (2009), Utexaminerade sjökapteners placering I arbetslivet, Yrkeshögskolan Novia, 

Åbo, sid. 26.  

34
 Frank G. Goble, The Third Force: The Psychology of Abraham Maslow, 2004 



29 

 

En arbetsplats ombord är mera isolerad än en arbetsplats i land och enligt oss bidrar det till 

att arbetsmiljön och förhållandena ombord blir viktigare än lönen. Det är enligt Hult och 

Snöberg35 viktigt att arbetsgivarna skapar en lämpligt sammansatt besättning så att 

medlemmarna känner att de har ett socialt utbyte. Intressant är att studenterna tar upp att 

relationen till arbetsgivaren måste vara bra och att de vill känna sig som en tillgång, vilket 

leder till att rederier som för en bra personalpolitik är särskilt attraktiva. Att arbetsgivaren 

visar intresse och uppskattning både personligt mot arbetstagaren och gentemot fartyget är 

även det mycket värdefullt, enligt vår studie.    

Det är tydligt att möjligheten till umgänge och friskvård är viktigt eftersom studenterna 

anser sig må bättre och gör ett bättre arbete. Vilka aktiviteter som kan utföras, beror givetvis 

på fartygstyp, men det finns alltid möjlighet att skapa förutsättningar för ökat välbefinnande. 

Att ha en välmående besättning är något som också arbetsgivarna borde vara intresserad av, 

eftersom en sådan besättning presterar bättre i alla sammanhang. Möjlighet till friskvård 

uppfylls idag redan av flera rederier, men vi anser, utifrån vår studie, att det fortfarande 

finns en stor utvecklingspotential inom området. 

5.4  Kompetens 

Studenternas upplevelse av att de fått en relevant kompetens bekräftas av tidigare studier 

genom att den klara majoriteten har funnit ett arbete efter examen36 och vi tolkar det som 

att de har den kompetens som arbetsgivarna kräver. Här måste man dock ta i beaktande, 

framför allt vid jämförelse med andra utbildningar, att regelverken och behörighetskraven 

inom sjöfartssektorn är mycket tydliga, vilket innebär att det enda sättet att bli behörig att 

arbeta som sjöbefäl är att utbilda sig vid en sjöfartshögskola. Det är intressant att även de 

                                                 

35
 Hult, Carl, Snöberg, Jan, (2013), Wasted Time and Flag State Worries: Impediments for Recruitment and 

Retention of Swedish Seafarers, Sjöfartshögskolan i Kalmar, Linnéuniversitetet, Kalmar 

36
 Hermansson, Karl, Zöögling, Karl, (2005), Vart leder K-programmet?, Sjöfartshögskolan i Kalmar, Kalmar, 

sid. 17 
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studenter som tänker satsa på en karriär iland direkt efter examen eller inom en snar framtid 

anser att det varit en mycket bra utbildning som givit dem en bred kompetens.  

När studenterna gavs möjlighet att resonera kring vilka brister i egen kompetens de hade 

kom de flesta fram till att det var de praktiska momenten i det vardagliga arbetet som inte 

riktigt satt i ryggmärgen. Vi tolkar det som att det inte är den breda förståelsen som saknas 

utan de små detaljerna i vardagsarbetet. Vi har dessutom kommit fram till att studenter på 

de treåriga programmen utan praktik saknar det i större utsträckning än studenter på de 

fyraåriga programmen, vilka har givits möjlighet att i viss mån prova på befälsarbetet. Detta 

är enligt vår mening en konsekvens av hur utformningen av utbildningarna ser ut. Vi anser 

att detta skulle kunna förbättras genom att ge studenter på de treåriga programmen en 

chans att prova på befälsarbetet, genom att erbjuda en kortare praktik i slutet av 

utbildningen. När det kommer till andra arbetsuppgifter ombord, som avviker från de typiska 

för befälen, är rollerna omvända och det beror enligt oss på att studenterna på de treåriga 

programmen har mer erfarenhet. 

Eftersom studenterna upplever en brist på kunskap om skatte- och försäkringsregler, 

framför allt med tanke på att arbeta i andra länder, anser vi att en utbildning i dessa frågor 

bör erbjudas i någon form.  

Både sjökaptensstudenter och sjöingenjörsstudenter tycker att det hade varit bra med mer 

utbildning inom de andras område är intressant och det är ett tecken på att framtidens 

sjöbefäl är inställda på att samarbeta. Önskan om mer utbildning inom den andra 

driftavdelningens område gäller i något större utsträckning sjöingenjörsstudenterna och vi 

har kommit fram till att det är troligt att det beror på att de inte läser några nautiska ämnen i 

sin utbildning. I sjökaptensprogrammet ingår det däremot en liten del maskinkunskap som 

leder till en maskinbefälklass VIII-examen.  Det är inte svårt att se nyttan med större 

kunskaper om den andra driftavdelningen ombord. Vi anser att det skulle underlätta 

kommunikationen, öka förståelsen, förenkla samarbetet och framför allt höja säkerheten. 

Att många sjöingenjörsstudenter känner sig osäkra på att använda en radio i en nödsituation 
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är ett tecken på att det saknas grundläggande radioutbildning på sjöingenjörsprogrammet 

och det är enligt oss en tydlig säkerhetsbrist som bör åtgärdas.  

Att studenterna är intresserade av specialcertifikat och spetskompetens är föga förvånande, 

då det är självklart att alla vill skaffa sig så stora konkurrensfördelar som möjligt. Att många 

dessutom skulle kunna tänka sig att finansiera den typen av kompetenshöjande utbildning 

själva gör att vi anser att det bör kunna erbjudas.   
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6. Rekommendationer 

Utöver att besvara vår frågeställning vill vi att resultatet av vår studie ska kunna användas av 

arbetsmarknadens parter för att lättare uppfylla varandras visioner och förväntningar, och 

tillsammans arbeta för en välfungerande arbetsmarknad inom sjöfarten i framtiden. Utifrån 

resultatet har vi därför tagit fram ett antal rekommendationer.  Dessa ska inte uppfattas som 

kritik, utan ses som vägledning och motivation att fortsätta arbetet.   

 

6.1 Rederier 

Eftersom att det i vår studie har framkommit att de viktigaste faktorerna vid val av 

arbetsplats enligt studenterna är stimulans i arbetet, hög trivsel, bra arbetsmiljö, nära 

kontakt med arbetsgivaren och ett hälsosamt liv ombord, har vi dragit slutsatsen att rederier 

som erbjuder detta har lättare att rekrytera och behålla sin personal. Därför rekommenderar 

vi arbetsgivarna och personalavdelningarna att:  

- karriärcoacha befälen och skapa stimulerande arbetsuppgifter, t.ex. genom att låta 

personalen byta fartyg och fartygstyp inom rederiet/koncernen. Små rederier skulle 

kunna samarbeta och låna ut befäl till varandra.  

 

- hålla en nära kontakt med personalen, vilket gör att de blir mer lojala mot rederiet 

och får en känsla av tillhörighet och samarbete.  

 

- se till att det finns goda möjligheter till fritidssysselsättningar och gemenskap 

ombord genom dagrum, filmer, tv-spel etc.  

 

- skapa förutsättningar för ett hälsosamt liv ombord genom bra kosthållning och 

möjlighet till träning och motion.  
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6.2 Fackförbund 

Det har i vår studie framkommit att studenterna är öppna för att arbeta under utländsk 

flagg, men att de samtidigt känner en osäkerhet på grund av otydliga 

anställningsförhållanden och sociala förmåner. Det framkommer också att de värderar flera 

faktorer högt vid val av arbetsplats, inte enbart hög lön. För att vara attraktivt för 

medlemmar och en naturlig del av deras yrkesliv rekommenderar vi fackförbundet att verka 

mera aktivt för att: 

- hitta säkra och stabila förutsättningar för medlemmarna att kunna arbete under 

utländsk flagg. 

 

- trygga en pensionering i Sverige trots att sjömännen arbetat under utländsk flagg. 

 

- arbeta för bättre förhållanden och förmåner utöver lön.  

 

6.3 Sjöbefälsutbildningarna 

Vår studie har visat att studenterna anser att utbildningen kan utvecklas inom vissa 

områden. Det gäller framförallt praktisk operation av fartyg, möjlighet till spetskompetens 

och utökad kunskap inom den andra driftavdelningen. För att utbilda befäl med hög 

kompetens och vara ett naturligt förstahandsval för studenter rekommenderar vi därför 

sjöbefälsutbildningarna att: 

- vid utarbetandet av nya utbildningsplaner, se över behovet av mer 

fartygsmanövrering och praktisk drift av maskinrummet. 

 

- erbjuda en kortare praktik för studenter på de treåriga programmen, förslagsvis 

under sista sommarlovet eller direkt efter examen.  

 

- införa en grundläggande nautisk utbildning inkluderande VHF-certifikat för studenter 

på sjöingenjörsprogrammen.  
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- ge utbildning i skatte-, pensions- och försäkringsfrågor, med tanke på den ökade 

utflaggningen, eventuellt i samarbete med fackförbundet. 

 

- skapa förutsättningar för studenter att gå specialinriktade kurser under studietiden, 

så som DP, CCM, Kyla, Gastank etc.   

 

6.4 Framtida sjöbefäl 

Det är tydligt att det är många faktorer som tillsammans skapar trivsel på en arbetsplats och 

många av dessa faktorer är beroende av samspel mellan arbetstagare och arbetsgivare. För 

att få en framgångsrik karriär och trivas på arbetsplatsen rekommenderar vi därför studenter 

att: 

- inte stirra sig blinda på lönen, utan fokusera på vad som får dem att trivas på arbetet. 

 

- arbeta för att skapa en bra och trevlig miljö ombord. 

 

- även se problem och frågor ur arbetsgivarens perspektiv och samarbeta för att hitta 

en för båda parter lämplig lösning. 
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7. Fortsatt forskning 

Vi anser att det skulle vara intressant att följa upp vår studie med en likadan studie som 

behandlar förstaårsstudenter istället för att inrikta sig på avgångsstudenter. Vi tror att 

skillnaden mellan studenter på de treåriga programmen och studenter på de fyraåriga 

programmen är större under första året och det hade varit intressant att få det bekräftat 

eller dementerat. Vidare skulle det göra det möjligt att finna vilken påverkan skolan och 

praktiken har på studenternas visioner.  

Det hade varit ytterst intressant att, om några år, åter intervjua studenter från samma 

avgångsår som i vår studie och jämföra hur väl deras situation överensstämmer med deras 

tidigare mål. Då hade man också kunnat ta reda på om de fortfarande har samma visioner 

och syn på arbetet som tidigare, eller om de med åren har fått en annan inställning och gör 

andra värderingar.  
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Bilaga 1 

En framtid som sjöbefäl 

Intervjumall 

 

1. Planerar du att arbeta ombord? 

 Varför väljer du att göra det? 

 Vill du arbeta iland, fast inom sjöfartsnäringen? Vilka möjligheter till arbete iland tror 

du finns? 

 Är det viktigt med snabb uppmönstring och karriärmöjligheter? 

 Är du intresserad av ett landbaserat arbete? 

 

2. Hur länge tror du att du kommer att arbeta ombord och/eller inom sjöfartsnäringen? 

 

3. Inom vilket segment vill du arbeta? 

 Kan du se fördelar och nackdelar med olika segment? 

 Är du intresserad av att arbeta inom flera olika segment? 

 Har du alltid haft dessa tankar eller har de vuxit fram under skoltiden? 

 

4. Vill du arbeta med svensk sjöfart? 

 Svensk kontrollerad sjöfart? 

 Utländsk sjöfart? 
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5. Vad påverkar ditt val av arbetsplats? 

 Lönebild 

 Arbetskamrater 

 Pension 

 Försäkringar 

 Avlösningssystem 

 Arbetsuppgift 

 Sjösäkerhet 

 Arbetsförhållanden 

 Arbetsgivare 

 Flagg 

 

6. Hur upplever du möjligheten att få arbete? 

 Inom önskad sektor 

 Generellt 

 

7. Var tror du att du kommer att arbeta i framtiden? 

 

8. Känner du att du har den kompetens som krävs för att utföra ditt framtida arbete? 

 Teori 

 Praktik 

 Skola 

9. Är det någonting som du känner att utbildningen saknar som skulle vara till gagn för 

studenterna? 

 

 


