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Abstrakt	  	  

Syftet med detta arbete var att ta reda på hur många studenter i avgångsklasserna vid 

Sjöfartshögskolan som fick en anställning via Career Event 2012 och studenternas uppfattningar 

om mässans funktion som en plattform för yrkesmässiga kontakter med företagen inför framtiden. 

I sökandet efter tidigare arbeten hittades ingen liknande undersökning. Däremot hittades ett arbete 

som under rekryteringsmässorna Career Event och Sjölog 2011, undersökte rederiernas framtida 

behov av arbetskraft. Arbetet Career Event – Jobb i sikte försöker komplettera den bilden genom 

att här presentera hur det faktiska utfallet blev året 2012. Arbetet genomfördes i form av en 

kvantitativ enkät där respondenterna fick svara anonymt på de frågor som ställdes. De flesta 

respondenterna uppfattade det som lätt att få kontakt med utställarna, medan en majoritet menade 

att det inte var rätt ställe att söka jobb på. Av de avgångsstudenter som besökte mässan, blev 15 % 

erbjudna ett jobb. 
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Abstract	  	  

The purpose for this research paper was to determine the number of graduates from Kalmar 

Maritime Academy achieving an employment through the Career Event of 2012, and also to find 

out how the students perceived the impact of the exhibition as a platform for making future 

professional contacts with the companies. In search for prior examinations no similar study was to 

be found. However, one study made during the recruiting events of Career Event and "Sjölog 

2011" examined the future need of the Companies for recruiting employees. The research "Career 

Event - Jobs Ahead?" is an attempt to complement this study by presenting the actual outcome of 

graduate recruitments of the year 2012. This research is based on a quantitative questionnaire 

where the respondents answered the questions anonymously. The majority of the respondents in 

this study did not experience any difficulties in getting in touch with the exhibitors; others were 

more sceptical to the idea of applying for a job during an event like this. Of all the students 

attending the event 15% were offered an employment. 

 

Keywords: Job, networking, shipping, questionnaire, recruitment, job fair, Career 

Event 
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Definitioner	  och	  förkortningar	  
	  
CE Career Event 

Crowd and Crisis     Utbildning i krishantering av större folkmassor ombord på t.ex. passagerarfartyg 

DI Utbildning till Driftingenjör 

Driftingenjör          Ingenjör som ansvarar för maskiner och system iland. 

Drifttekniker Tekniker som ansvarar för driften av maskiner och system iland. 

DT2 Avgångsklassen som utbildas till driftstekniker. 

ECDIS Electronic chart display and information system. Elektroniskt sjökortsystem för 

navigering ombord 

Fartygsbefäl    Kapten, styrman, maskinchef eller sjöingenjör.  

FB VII                    Fartygsbefäl klass 7 

FB VIII                  

Höggs upp 

Fartygsbefäl klass 8 

Att skrota ett fartyg 

I4    Avgångsklassen på det fyraåriga sjöingenjörsprogrammet 

Kapten     Däcksbefäl som har det övergripande ansvaret för hela fartyget och är rederiets 

representant ombord.                           

Kembehörighet       Särskild behörighet som krävs för att få jobba på kemikalietanker. 

Klass V                   Sjöbefälsexamen klass 5, behörighet som ger bäraren rätt att arbeta som 

Styrman/sjöingenjör  

K4 Avgångsklassen på det fyraåriga sjökaptensprogrammet. 

Maskinchef Maskinbefäl som har huvudansvaret för maskinrummet samt fartygets brandskydd 

Matros                    Befaren sjöman tillhörande däcksmanskapet 

MB VII                   Maskinbefäl klass 7 

MBVIII Maskinbefäl klass 8 

Motorman               Befaren sjöman tillhörande maskinmanskapet 

Nautiker                  Styrman/kapten 

Oljebehörighet        Särskild behörighet som krävs för att få jobba på oljetanker 

Praktik                    Fartygsförlagd utbildning. Sjökaptensstudenterna måste få ihop 12 månader och 

maskinstudenterna 10, innan man kan få ut sin klass V. 

SI Avgångsklassen på det treåriga sjöingenjörsprogrammet. 

Sjöingenjör             Ombordanställd tillhörande maskinbefälen 

Sjötid                       Tjänstgöringstid ombord 

SK                           Avgångsklassen på det treåriga kaptensprogrammet 

Styrman                  Ombordanställd tillhörande däcksbefälen 
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1 Inledning	  

I denna studie kommer författarna att undersöka hur avgångsstudenterna vid 

Sjöfartshögskolan i Kalmar uppfattade Career Event (CE) 2012 som mötesplats för kontakt- 

och jobbskapande. Ett av mässans mål är att knyta kontakter mellan avgångsstudenterna och 

de deltagande företagen med förhoppningsvis en anställning som resultat.  

1.1 Introduktion	  

CE, eller Branschdagarna som var det tidigare namnet på mässan, startade för tretton år sedan. 

Syftet var att arrangera en mötesplats för avgångsstudenter från Sjöfartshögskolan och 

presumtiva arbetsgivare under lättsamma former. Mässan har utvecklats under åren, och hade 

år 2012 ca 60 utställande företag från huvudsakligen rederi- och energisektorn. De deltagande 

företagen har under tidigare år kommit mestadels från Sverige, men även från närliggande 

länder som Norge och Danmark. För att bredda utbudet har även myndigheter som 

skatteverket, marinen, kustbevakningen och arbetsförmedlingen bjudits in. Andra 

organisationer med sjöfartsanknytning såsom Sjöfartens Utbildningsinstitut (som organiserar 

fartygsförlagd praktik för sjöfartsstudenter), Sjömanskyrkan och Katarina Sjöfartsklubb har 

också deltagit. På tekniksidan har bl. a. företag som Lunds energi, Siemens, Marinfloc och 

DU-teknik deltagit.  

 

Med de senaste årens ekonomiska nedgångar märks det att den svenska arbetsmarknaden för 

nautiker blivit betydligt tuffare. Situationen för maskinbefäl ser däremot bättre ut 

(Arbetsförmedlingen, 2013). I arbetsförmedlingens rapport Var finns jobben 2013? 

(Arbetsförmedlingen, 2013), spår arbetsförmedlingen att bristen på just maskinbefäl kommer 

att vara mycket stor det närmsta året. Dessutom ser arbetsförmedlingen en trolig uppgång för 

bägge yrkesområdena under de kommande fem till tio åren p.g.a. stora pensionsavgångar.  

 

Mässan - eller ursprungligen marknaden som handels- och mötesplats har en mycket lång 

historia. Utvecklingen fram till i dag med mässor i Sverige som t.ex. Svenska mässan i 

Göteborg, eller Elmia i Jönköping, visar att den gamla handelsplatsen bytts ut mot en mer 

fackbetonad mässa, där företag med liknande inriktning möter varandra och nya tänkbara 
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kunder. Rena jobb- eller rekryteringsmässor liknande CE blev populära under slutet av 1900-

talet. Idag finns generella jobb- eller rekryteringsmässor i bl.a. Kalmar, Värnamo, Örebro, 

Eskilstuna och Västerås. För sjöfolk finns ytterligare en rekryteringsmässa, Sjölog, som 

anordnas av sjöfartsstudenterna på Chalmers i Göteborg.  

 

Undersökningen Sjöfartshögskolornas branschmässors betydelse för rederiernas rekrytering 

(Bergman et al. 2011) fokuserar på rederiernas rekrytering av arbetskraft. Denna 

undersökning utfördes både på CE i Kalmar och på Chalmers motsvarighet, Sjölog. Arbetet 

Career Event – jobb i sikte? syftar till att försöka komplettera den tidigare undersökningen, 

genom att belysa hur avgångsstudenterna VT 2012 i Kalmar uppfattade nyttan av CE 2012 

vad gäller kontaktskapande och en möjlig anställning. 

 

Eftersom författarna till Career Event – jobb i sikte? deltog som värdar under 2012 års mässa, 

fanns det goda möjligheter att studera hur verksamheten bedrevs hos de olika utställarna. En 

sak som flera i gruppen började fundera över var hur många som fick jobb under mässan. Den 

fråga som då började diskuteras inom gruppen, var om mässan lever upp till målet att skapa 

kontakter och anställningar för avgångsstudenter, eller om tiden förändrat målet till att bara 

vara två trevliga dagar med likasinnade kollegor och företag. Sker det idag några anställningar 

genom ett besök hos ett företag under mässan? 

1.2 Syfte/Frågeställning	  

Syftet med undersökningen var att ta reda på hur avgångsstudenterna vid Sjöfartshögskolan i 

Kalmar VT-2012, uppfattade CE 2012 som mötesplats för kontakt- och jobbskapande. 

Utnyttjade studenterna möjligheterna till företags/rederikontakter? 

Arbetets syfte konkretiseras i följande tre frågeställningar: 

• Hur uppfattade studenterna möjligheten att skapa yrkesmässiga kontakter för 

framtiden? 

• Hur många studenter fick jobb under CE?  

• Om studenterna inte fick jobb eller kontakter, gick det att se varför?	  
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2 Tidigare	  undersökningar	  

I detta avsnitt presenteras arbetsförmedlingens prognoser över arbetsmarknaden sedan 2008 

för att ge läsaren en uppfattning om hur den har utvecklats genom åren och därigenom ge en 

uppfattning om den rådande marknaden. Det kommer även presenteras intressanta delar från 

tidigare undersökningar i samband med Career Event och information om rekrytering. Detta 

efterföljs av ett avsnitt med data från en genomförd rekryteringsmässa i Eskilstuna och 

Västerås. Detta följs av en sammanfattning. 

2.1 Arbetsförmedlingens	  prognoser	  

Arbetsförmedlingens (Sverige) prognoser över arbetsmarknadsutsikterna för sjöfart visar 

sedan december 2008 en nedåtgående trend. I decemberprognosen 2008 (Arbetsförmedlingen, 

2008) var framtidstron stark men utflaggningar och arbetslöshet, ur ett kortsiktigt perspektiv, 

väntades. Det nämndes dock att kommande pensionsavgångar skulle ha en positiv effekt på 

arbetsmarknaden och att behovet av personal skulle öka långsiktigt.  I 2009 års prognos 

(Arbetsförmedlingen, 2009) nämndes också att det skapades fler fartyg än vad det höggs upp 

så nettotillskottet förblev positivt och arbetsmöjligheterna skulle inte minska. 

I prognosen för 2012 beskrevs utflaggningen som stor och att det skulle bli brist på 

praktikplatser (Arbetsförmedlingen, 2012).  

I Information om sjöfart 2011 och 2012 (Arbetsförmedlingen, 2011) uppgavs det att 

arbetslösheten skulle öka. Den beräknades att stiga från 2,6 % 2011, till 22 % år 2013. Det 

tillades dock; ”Osäkerheten i siffrorna är hög eftersom de baseras på en mindre del av 

sjöfartsföretagen.”.  

 

I den senaste rapporten Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2012 (Arbetsförmedlingen, 2013) 

angavs det att det kommer att råda brist på maskinbefäl ur ett kortsiktigt perspektiv och, ur ett 

långsiktigt perspektiv, brist på kompetent personal i och med de pågående 

pensionsavgångarna. I Var finns jobben? (Arbetsförmedlingen, 2013)  nämndes maskinbefäl 

som ett av de yrken som det skulle råda störst brist på under 2013.  
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På arbetsförmedlingens hemsida finns en funktion som heter Yrkeskompassen 

(Arbetsförmedlingen, 2013). Den presenterar prognoser för enskilda yrken genom en 

sökfunktion, i nuläget och på en fem till tioårsperiod. Maskinbefäl har generellt sett en god 

arbetsmarknad som väntas att öka bland annat genom kommande pensionsavgångar. Det 

nämns även att maskinbefäl har en stor fördel för att deras utbildning är så pass bred och kan 

användas iland på t.ex. kraftverk och värmeverk. 

 

I yrkesprognosen för fartygsbefäl, enligt Yrkeskompassen, nämns det att ”Arbetsmarknaden 

för fartygsbefäl har blivit kärvare i takt med nedgången i ekonomin.” men att ”Det finns ändå 

en viss brist på erfarna fartygsbefäl och fartygsbefäl som har olje- och/eller kem-

behörigheter.” (Arbetsförmedlingen, 2013). 

 

För drifttekniker och driftingenjörer ser nuläget och framtiden ljus ut. Deras utbildning är 

bred och innefattar tjänster som alltid kommer att behövas. Yrkeskompassens prognoser för 

yrkena är genomgående positiva, det finns flera prognoser, en för varje sektion 

(Arbetsförmedlingen, 2013). När det gäller yrken som elingenjör och eltekniker som kan 

innehas av en utbildad drifttekniker/ingenjör, beräknas stor efterfrågan då energisektorn 

planerar stora investeringar för framtiden. Det gäller främst erfarna ingenjörer/tekniker så de 

nyexaminerade kan behöva ta en anställning med lägre kvalificering för att skaffa sig den 

erfarenhet som krävs (Arbetsförmedlingen, 2013). Detta styrker arbetsförmedlingen med 

Arbetskraftsbarometern 12 som utges av Statistiska centralbyrån varje år 

(Arbetsförmedlingen, 2013). 

2.2 Tidigare	  undersökningar	  i	  samband	  med	  Career	  Event	  

I den kvantitativa undersökningsdelen i Sjöfartshögskolornas branschmässors betydelse för 

rederiernas rekrytering (Bergman et al. 2011) presenteras resultat om att merparten av de 

svenska rederierna som deltog vid SJÖLOG 2011 trodde på ett konstant rekryteringsbehov 

med en viss antydan till ökat. Rederierna med delvis svensk flagg trodde på ett konstant eller 

ökat rekryteringsbehov framöver. Deras kvalitativa undersökning visar på en minskning av 

rekrytering. Den visar att utflaggning och lågkonjunktur i kombination påverkar rekrytering 

av juniorbefäl på så sätt att de istället väljer att rekrytera lågkostnadspersonal av annan 

nationalitet som går under anställningsavtal som gör dem billigare i förhållande till svensk 
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personal. Deras resultat bekräftas av Sjöfartsverkets rapport Handlingsplan för ökad 

rekrytering av personal till sjöfartssektorn.  

 

För den verksamhet som bedrivs till sjöss har frågan om platser för ombordutbildning/praktik 

och fartygens flagg, svensk eller utländsk, kommit att framstå som de allra mest kritiska 

frågorna, och närmast avgörande för delar av rekryteringsbehovet. En minskande svensk 

handelsflotta försvårar dramatiskt för utbildningssektorn, men kommer, under rådande 

förutsättningar, också att betyda att efterfrågan på såväl svenskt manskap som befäl kommer att 

minska. Det faktum att Sverige har den längsta kuststräckan inom EU skapar i sig ett naturligt 

behov av kunskap inom sjöfartssektorn.. (Bergman et al. 2011) 

 

Vidare i undersökningen Sjöfartshögskolornas branschmässors betydelse för rederiernas 

rekrytering (Bergman et al. 2011) presenteras följande;  

 

I dagens läge så finns det problem med att avgångsstudenter allt för sällan fullgjort sin praktik. 

Sjöfartshögskolorna har de senaste åren utökat antalet utbildningsplatser samtidigt som det finns 

en tydlig trend I Sverige att många redare flaggar ut sina fartyg. (Bergman et al. 2011) 

 

I undersökningen Examensarbete – Career Event 2010 (Bengtsson et al. 2010) har fyra av 

sjutton deltagande rederier svarat att de kommer ha ett stort behov av sjökaptener de närmsta 

fem åren, och sex rederier kommer att ha ett stort behov av sjöingenjörer. Majoriteten uppger 

att de kommer att ha ett visst behov. Undersökningen presenterar positiva siffror när de frågar 

vad rederierna tror om deras rekryteringsbehov på en två respektive tioårsperiod. Nio företag 

tror på en ökning och sex tror att det kommer att vara konstant de närmsta två åren. På en 

tioårsperiod tror sju att det kommer att öka och fem att det förblir konstant. Övriga har svarat 

att de inte vet. 

 

Av de 17 deltagande rederierna i undersökningen Examensarbete – Career Event 2010 

(Bengtsson et al. 2010) svarar tretton stycken att de har anställt någon vid deras tidigare 

deltagande, och två svarar att de inte vet. Rederierna blev tillfrågade vad de uppskattade hos 

studenterna på Sjöfartshögskolan i Kalmar. Det mest framträdande visade sig vara 

studenternas allmänna inställning, företagen beskrev studenterna med ord som ”ambitiösa”, 

”positiva” och ”intresserade”. Två företag anmärkte på det positiva med de treåriga 

programmen med studenter som har matros- respektive motormansbehörighet. (Bengtsson et 
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al. 2010). Vad rederierna saknade var bland annat kurser från skolan såsom Crowd and Crisis 

och 5-dagars ECDIS. Vidare i Examensarbete – Career Event 2010 (Bengtsson et al. 2010) 

resultat konstateras det att det krävs specialkompetens eller erfarenhet för att marknaden ska 

ses som medelgod i nuläget och på en fem och tioårsperiod. Det kan i sin tur leda till att det är 

svårt för nyexaminerade att komma ut på sitt första jobb (Bengtsson et al. 2010). 

2.3 Rekrytering	  	  

När det gäller rekrytering för företag finns det många olika sätt att gå tillväga. De kan t.ex. 

leta internt inom företaget, annonsering via tidning och internet, anlita ett rekryteringsföretag, 

utnyttja ”word-of-mouth” eller delta på en jobbmässa. Jobbmässor är ett sätt att få tag i främst 

nyexaminerade akademiker (Lundén, 2000) vilket stämmer överens med Career Events profil.  

Det finns kravprofiler för en anställning som innehåller både formella och informella kriterier. 

Formella kriterier innefattar erfarenhet och utbildning medan informella speglar personlighet 

och det yttre. Även om erfarenhet och specialkompetens är attraktivt i många avseenden och 

svårt att finna hos nyexaminerade så finns det andra avgörande faktorer såsom personkemi 

och social kompetens (Bolander, 2002) (Knocke et al. 2003). 

I avhandlingen Anställningsbilder och rekryteringsbeslut (Bolander, 2002) nämns att 

rekrytering inte handlar om att välja ut den objektivt bästa sökanden utan att ”… låta formell 

kompetens spela mindre roll och personlighet större roll…”. Detta för att erfarenhet och 

kompetens kan byggas upp men att personkemi inte går att ändra på. I flertalet 

undersökningar talas det också om att ”passa in” som kan innebära att den arbetssökande 

harsaker gemensamt, såsom livssituation, med rekryteraren, företagets organisation och 

övriga medarbetare (Bolander, 2002) (Knocke et al. 2003) (McQuaig et al. 1991). En 

arbetssökandes stil, intressen och sociala situation kan avgöra om personen blir rekryterad 

eller inte. Bolander (2002) skriver att krav på kandidatens så kallade offentliga yttre ska 

stämma överens med sociala kriterier som signalerar framgång. Holgersson (1998) menar på 

att det är viktigare att kandidaten når upp till en generell kompetensnivå än att alla specifika 

detaljer stämmer överens med kravprofilen.  

McQuaig (1991) skriver att skolgång och betyg kan påverka rekrytering då detta kan ge 

information om brist på ambition och dålig arbetsdisciplin, ”En person med normal begåvning 

kan som regel hinna med både en hel del fritidsaktiviteter och goda studieresultat”. De 

tillägger dock att det finns personer som kan klara höga betyg i akademiska ämnen men som 
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ändå saknar kreativitet, initiativ och beslutsförmåga. Sammanfattningsvis konstaterar de att 

sökandes intelligens, ambition, inställning, mognad och temperament är viktigare än höga 

utbildningsmeriter. (McQuaig et al. 1991) 

Rekrytering sker många gånger internt i en organisation för att ge de anställda en känsla av 

möjlighet till avancemang och för att den anställda redan är kartlagd och inarbetad i 

organisationen (Englund, 1999). Praktik ger insikt i vilka normer som finns i företaget och 

därmed vilka attribut som premieras, (Bolander, 2002) vilket kan liknas med en anställds 

position inom företaget, att personen redan är inarbetad i organisationen. När ett företag har 

bestämt sig för att rekrytera utomstående till en ny tjänst eller vikariat, utnyttjas många gånger 

”word of mouth”, som innebär att anställda rekommenderar vänner och bekanta, t.ex. 

praktikanter och tidigare medarbetare, som kandidater till en ny tjänst (Cooper, Robertson, & 

Tinline, 2003).  

2.4 Liknande	  mässor	  

I Eskilstuna och Västerås anordnas årligen en rekryteringsmässa som heter just 

Rekryteringsmässan.  Arrangören är DU-SYS som är en samverkan mellan Eskilstuna 

kommun, Västerås stad och arbetsförmedlingarna i Västerås och Eskilstuna. På 

Rekryteringsmässan deltar utställare inom alla möjliga yrkeskategorier och även unga 

företagare för att visa upp sina idéer. År 2012 var det sammanlagt 250 utställare (190 i 

Västerås och 60 i Eskilstuna) varav ca 70 % var rekryterande företag. Mässan hade 12000 

besökare (8500 i Västerås och 3500 i Eskilstuna) och 2000 lediga tjänster annonserades. I 

samband med mässan konstaterades det att 98 % av de rekryterande företagen hade minst en 

kandidat att gå vidare med. 98 % av utställarna var nöjda/mycket nöjda med arrangemanget 

och 97 % skulle delta kommande år om de fortfarande hade behov av rekrytering. Två 

månader efter mässan var 350 tjänster tillsatta (Lindström, 2013). 

2.5 Sammanfattning	  

Sammanfattningsvis visar tidigare undersökningar och arbetsförmedlingens rapporteringar att 

framtidens behov av rekrytering ser ljus ut, men att det främst är gynnsamt för maskinbefäl, 

drifttekniker och driftingenjörer. Att just svenska juniorbefäl är prioriteringen vid 

nyrekrytering är inte sannolik, då tidigare rapporter visar att svenska juniorbefäl har svårt att 

konkurrera med lågkostnadspersonal, utflaggningen fortsätter och ger brist på praktikplatser 

för nuvarande studerande. Att studenter vid Sjöfartshögskolan i Kalmar inte får alla de kurser 
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som rederierna vill ha påverkar också vilket påpekas i Examensarbete – Career event 2010 

(Bengtsson et al. 2010), särskilt när lågkostnadspersonal kanske har dessa efterfrågade kurser 

från början. Hoppet ligger i att rederier ändå väljer att delta vid Career Event och att de 

tidigare har rekryterat genom detta forum - det sociala mötet på plats har stor inverkan på 

rekryteringen som samtliga presenterade undersökningar inom rekrytering har påpekat.  

 

Resultatet av Rekryteringsmässan i Västerås och Eskilstuna är positivt och speglar den 

allmänna marknadsbilden, att det trots en rådande lågkonjunktur finns jobb för ”rätt” person. 

3 Metod	  

I detta kapitel kommer den använda metoden att beskrivas. Vidare kommer konstruktion av 

enkät presenteras och efterföljs av metodkritik. Avslutningsvis kommer urval och 

begränsningar, reliabiliteten samt validiteten att avhandlas. 

3.1 Kvantitativ	  metod	  

Den kvantitativa metoden är att föredra då det krävs ett resultat som kan mätas. Denna metod 

lämpar sig enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (2006) bäst för att sammanställa numeriska 

siffror statistiskt och sedan ange procentandelar, median- och genomsnittsvärden.  

Undersökningens frågeställning kunde mycket väl ha använts i en kvalitativ studie där 

respondenterna intervjuats istället. Då populationen som skulle tillfrågas var nästan 180 

personer, blev en kvalitativ metod med intervjuer inte rimlig i förhållande till den tid som 

fanns tillgänglig för arbetet. Möjligheten att kombinera enkäten och intervjun finns också, s.k. 

metodtriangulering (Stukát 2005). Även här blir denna kombination för tidskrävande i 

förhållande till tidsramen.  

 

Det vanligaste och enklaste sättet att nå ut till ett större antal respondenter, är att formulera en 

enkät som sedan skickas eller delas ut till hela, eller delar av den population som 

undersökningen avser. En kvantitativ undersökning kan genomföras genom intervjuer, men 

Eliasson säger att en kvantitativ metod är bra för att kunna säga något om stora grupper 

(2008). Då undersökningen syftar till att beskriva hur många av respondenterna som fick jobb, 

hur många som tyckte eller inte tyckte att CE 2012 var en bra plats att skapa yrkesmässiga 

kontakter för framtiden, blev en enkätundersökning ett självklart val. 
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3.2 Enkätundersökningens	  genomförande	  

Undersökningen genomfördes i avgångsklasserna första veckan i maj 2012 på 

Sjöfartshögskolan i Kalmar. Målet var att få en så hög svarsfrekvens som möjligt.  Enkäten 

delades ut vid tillfällen med helklass med många deltagande studenter, men också vid några 

senare tentamenstillfällen samma vecka för att fånga upp de som inte närvarat vid de tidigare 

besökta lektionerna.  

 

För att få in den typ av information som söktes, användes ett enkätformulär som utformats 

med dels ja- eller nej-frågor, samt frågor med en femgradig intervallskala. Frågorna i enkäten 

utformades med frågeställningen som grund. I enkätens början ställdes sakfrågor om kön, 

ålder, besökare/värd under mässan samt klass. Sakfrågor är frågor som behandlar faktiska 

förhållanden. Frågorna som ställdes i andra delen av enkäten är attitydfrågor som behandlade 

just attityder och upplevelser.  

För att förstå hur studenterna uppfattade möjligheterna till kontakter med utställarna behövde 

vi veta om det var lätt eller svårt att få kontakt, om de uppfattade det som ett bra eller dåligt 

sätt att träffa arbetsgivare och om de fått eller inte fått yrkesmässiga kontakter för framtiden. 

Frågorna ställdes som ett påstående med en femgradig intervallskala. Svarsalternativen 

sträckte sig mellan variablerna instämmer helt och instämmer inte alls.  En femgradig 

intervallskala används ofta i enkätundersökningar, därför användes fem möjliga 

svarsalternativ för att svaranden känner igen formen på enkäten och kan lättare svara (Trost, 

2007). Trost (2007) varnar för alltför många frågor av den här typen i en enkät. Det tröttar 

snabbt ut respondenten och risken finns att personen kryssar i sina svar på måfå. Enkäten 

innehåller fem antal frågor av den här typen så denna risk anses vara minimal.  

Enligt Trost (2007) bör ingressen till en enkät vara så enkel som möjligt. Ingen möjlighet till 

missförstånd får finnas. Enkäten innehåller ingen inledning, det gav möjlighet att presentera 

enkäten muntligt och respondenterna kunde även ställa frågor.  

 

Påståendena som ställdes i enkäten för att kunna svara på den första frågeställningen var: 

• Det var lätt att få kontakt med utställarna på Career Event. 

• Jag har fått nyttiga kontakter för framtida anställningar. 

• Career Event är ett bra sätt att träffa framtida arbetsgivare. 

• Career Event är rätt ställe att söka jobb på för mig. 
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Till dessa frågor kunde respondenten svara genom att kryssa i svarsalternativ som sträckte sig 

mellan instämmer helt till instämmer inte alls.  

 

För att kunna svara på frågan om hur många studenter som blivit erbjudna anställning under 

CE 2012 ställdes frågan: 

 

• Har du blivit erbjuden jobb via Career Event? 

 

Svarsalternativen här var ja eller nej.  

 

För att kunna besvara den tredje frågeställningen Om studenterna inte fick jobb eller 

kontakter, går det att se varför? ställdes följande påståenden, det första med samma 

femgradiga intervallskala som vid de tidigare frågorna som svarsalternativ, och de sista två 

med ja eller nej alternativ: 

 

• Jag sökte jobb aktivt under Career Event. 

• Hade du din klass V fysiskt med dig under Career Event? 

• Är det troligt att du får ut din examen vid planerat examensdatum? 

 

Klass V är en behörighet som nautiker och sjöingenjörer kan söka ut från Transpoststyrelsen 

med godkända kursbevis. Sjöfartshögskolan har som kutym att dela ut detta bevis vid examen, 

som normalt ligger i månadsskiftet maj/juni. Möjlighet för de fyraåriga programmen finns, att 

om alla nödvändiga kurser är avklarade, söka ut sin klass V under vårterminen och ha den ute 

innan CE, som vanligtvis ligger i mitten av april. Samma möjlighet finns för de treåriga 

programmen, men då efter år två med tillräcklig sjötid. För att kanske kunna se en ytterligare 

anledning till varför studenten inte blivit erbjuden jobb, frågar vi också om denne får ut sin 

examen efter sista terminen. Här fanns ett antal olika anledningar att välja mellan, plus 

alternativet att skriva en egen anledning som INTE fanns som svarsalternativ. 

 

Om den sista frågan besvarats nekande fanns följande alternativ som anledning därtill: 

 

• Resttenta/tentor 

• Restpraktik 
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• Ej inlämnat/godkänt ex-arbete 

• Hoppat över någon/några kurser 

• Annan anledning, nämligen; 

 

För att kunna använda resultatet i ett datorbaserat statistikprogram (SPSS) för mer avancerade 

statistiska analyser, användes frågor med namngivna ändpunkter och siffror där emellan. 

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), som användes för att databehandla 

undersökningens resultat, är ett av de mest använda datorprogrammen för statistisk analys. 

3.3 Urval	  och	  avgränsningar	  

Urvalet för undersökningen var avgångsklasserna, SK, K4, SI, I4, DT2 samt DI vid 

Sjöfartshögskolan i Kalmar VT 2012.   

Enligt Rienecker och Jørgensen (2008) kan empiri avgränsas i tid, rum, personer och 

fenomen. Då arbetet syftar till att undersöka huruvida CE skapade möjligheter för 

avgångsstudenterna VT-2012 att få anställning eller kontakter under mässan, kommer arbetet 

inte att omfatta alla studenter vid Sjöfartshögskolan. Undersökningen omfattar inte 

avgångsstudenter vid kurserna FB VII, FBVIII, MBVII och MBVIII. 

3.4 Metodkritik	  

Ända sedan den kvantitativa analysen slog igenom på 1940-talet har metoden fått utstå hård 

kritik, skeptiker menar att svarsalternativen på enkäten sällan rymmer hela sanningen. 

Även om svarsalternativen på enkäten är väl utvalda och formulerade, är det ändå inte säkert 

att respondenten ger sanna svar. Om respondenten inte förstått frågan eller svarat så som de 

tror att enkätskaparen vill att de ska svara finns en risk för förvanskning av resultatet. 

Om en av enkätfrågorna rör något som redan har hänt, t.ex. Har du blivit erbjuden jobb via 

Career Event? är risken att tappa ett positivt svar på frågan större ju närmare CE frågan är 

ställd. 

Under processen med att bearbeta de besvarade enkäterna, har det uppdagats brister som 

påverkar resultatet av undersökningen. Även om enkäter som undersökningsform fått utstå 

viss kritik så var det ändå den typ av undersökning som lämpade sig bäst för att svara på 

frågeställningen till det här arbetet.  

En målgrupp som missades i undersökningen är de studenter som inte deltog på CE, men som 

är avgångsstudenter. Undersökningen riktar sig till avgångsstudenterna och deras uppfattning 
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om eventet. I enkäten finns en tydlig uppmaning för de som inte deltog på CE att lämna in den 

och inte svara på resterande frågor. I efterhand har det visat sig som en brist i undersökningen, 

att inte ta med de som inte deltog. Deras uppfattning hade bidragit ytterligare till 

undersökningen, varför de inte valde att delta. Studenter som inte medverkat under eventet 

kan också ha en uppfattning. 

 

En annan brist som uppdagats i enkäten är den sista frågans formulering. I den näst sista 

frågan Hade du din klass V fysiskt med dig under Career Event? Fanns svarsalternativen ja, 

och nej. Frågan som följer efter Är det troligt att du får ut din examen till planerat 

examensdatum? kan te sig som en följdfråga. Dock har examen ingen betydelse för 

behörigheten Klass V. Det är viktigt att hålla isär dessa två, och i det brister enkätens 

formulering. Det är idag möjligt att få ut sin Klass V utan att ha tagit examen. På samma sätt 

som det är möjligt att ta ut sin examen utan att ha klarat alla kriterier för att ta ut sin Klass V.  

3.5 Kvalitetsaspekter	  

Enligt Stukát (2005) kan kvalitén på en kvantitativ undersökning utvärderas utifrån tre 

aspekter: 

 

• Generalisering, kan resultatet anses vara allmängiltigt? 

• Reliabilitet, är det insamlade materialet hanterat på ett korrekt sätt? 

• Validitet, utifrån frågeställningen ger frågorna relevanta insikter? 

 

3.5.1 Generalisering	  

Om ett mindre, slumpmässigt urval av en större grupp görs kan resultatet ifrågasättas om det 

är generaliserbart. Stukát (2005) menar att urvalet kanske inte är representativt, 

undersökningsgruppen för liten eller bortfallet för stort I denna undersökning gavs enkäten till 

hela den sökta populationen, avgångsklasserna 2012 vid Sjöfartshögskolan i Kalmar. Därför 

behövs ingen generalisering, alla är tillfrågade. 

3.5.2 Reliabilitet	  	  

Reliabilitet betyder enligt nationalencyklopedin; ”tillförlitlighet, inom beteendevetenskaperna 

mått på hur starkt eller pålitligt uppmätta värden i t.ex. ett test eller experiment är”. En 

undersöknings trovärdighet kan alltså beskrivas som hur bra undersökningen mäter det som 
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undersöks. Gäller undersökningen att t.ex. ta reda på hur lång en stock är, kan ögonmåttet 

uppskatta längden. Reliabiliteten blir här ganska låg. Användes ett måttband blir resultatet 

bättre, och reliabiliteten också högre. Bäst blir det kanske att använda en modern lasermätare, 

som förmodligen ger ett så exakt mått som går att få - och då också den högsta reliabiliteten 

för mätningen. Ett annat sätt att öka reliabiliteten är att upprepa undersökningen, en s.k. test-

retestmetod (Stukát, 2005). Om resultaten från bägge tillfällena överensstämmer uppnås en 

perfekt reliabilitet. Att återupprepa undersökningen var inte möjligt, då den tid som fanns till 

förfogande inte medgav detta.  

 

Vad kan då påverka reliabiliteten? 

 

• Att inte utföra mätningen på exakt samma sätt varje gång 

• Att undersökningen inte går att upprepa 

• Att insamlad mätdata inte behandlats noggrant 

 

Detta har undvikits genom att undersökningen Career Event - jobb i sikte har använt en enkät 

som ger fördelen att alla respondenter fått exakt samma frågor oavsett mättillfälle. Frågorna 

finns kvar, så undersökningen går att upprepa – dock med andra avgångsklasser. När 

undersökningens insamlade mätdata behandlades, deltog tre av författarna för att minimera 

risken för manuella misstag.  

3.5.3 Validitet	  

Validitet definieras av Stukát (2005) som ”hur bra ett mätinstrument mäter det som man avser 

att mäta”. Detta innebär att en hög reliabilitet är nödvändig, men inte tillräcklig för att få hög 

validitet för undersökningen. För att få en så hög validitet som möjligt har enkäten utformats 

med fyra inledande bakgrundsfrågor, samt nio enkla och korta frågor/påståenden som direkt 

är relaterade till frågeställningen. Den första frågan i frågeställningen, Hur uppfattar 

studenterna möjligheten att skapa yrkesmässiga kontakter för framtiden? ställs i enkäten som 

påståendet Jag har fått nyttiga kontakter för framtida anställningar. Fem svar i en skala från 

positiv till negativ fanns som möjliga alternativ. 

Den andra frågan, Hur många studenter fick jobb under Career Event? formuleras i enkäten 

som Har du blivit erbjuden jobb via Career Event?. Några följdfrågor till dessa två frågor 

ställdes också för att försöka svara på den tredje och sista frågan i frågeställningen – Om 
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studenterna inte fick jobb eller kontakter, gick det att se varför?  Stukát (2005) skriver också 

att en möjlig orsak som kan ge en sämre validitet, är om respondenterna lämnat oärliga svar. I 

detta fall är detta knappast troligt eftersom enkäten besvarats anonymt, inte frågar efter 

känslig information eller respondenten kan ställas till svars för de svar han/hon lämnat. 

Validiteten kunde säkert blivit ännu högre om fler frågor ställts, eller ställts på ett annat sätt. 

3.6 Litteratursökning	  

I sökandet efter relevant litteratur och tidigare arbeten utnyttjades både internet och 

universitetsbiblioteket i Kalmar. Vid två tillfällen erhölls också sökhjälp av personalen på 

biblioteket.  

Sökord som användes var: mässa, rekrytering, jobbmässa, Career Event, Sjölog, recruitment, 

job fair, anställning, employment samt branschdagarna. Dessa var för sig och tillsammans, 

samt med olika trunkeringsalternativ. 

4 Resultat/analys	  

I enkätundersökningen har 134 (75 %) personer deltagit av 178 möjliga deltagare. Av dessa 

134 respondenter var det 119 stycken (89 %) som deltog på mässan, antingen som besökare 

eller som funktionärer. Samtliga är avgångsstudenter och merparten är inom sjöfartssektorn 

(85 %), resterande tillhör driftindustrin (15 %).  

Samtliga resultat är presenterade i procent avrundat till närmaste heltal. Exakta siffror 

återfinns i Bilaga A där alla enkätfrågor är presenterade i diagram. Påståendena är 

presenterade i fem svarsalternativ, instämmer helt till instämmer inte alls, där de fem 

alternativen har grupperats om till; positiv, negativ och tar inte ställning. Frågorna är 

presenterade i ja- och nej form förutom frågan om varför de inte får ut sin examen/klass V 

enligt planeringen. Den har förutbestämda svarsalternativ som står för orsaken till utebliven 

examen/klass V. 

 

I följande grafer kommer de 119 personer som deltog på mässan att presenteras. 
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Hur många av avgångsstudenterna uppfattar CE som en bra mötesplats för kontakt- och 
jobbskapande?  
 

	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Majoriteten instämde med påståendena; det var lätt att få kontakt med utställarna (71 %) och 

Career Event är ett bra sätt att träffa framtida arbetsgivare (57 %). Undersökningen visar att 

mässan inte är ett självklart val för jobbsökande då resultaten på påståendet; Career Event är 

rätt ställe att söka jobb på för mig gav 26 % tveksamma och 43 % negativa. 

 

Skapar studenterna yrkesmässiga kontakter för framtiden? 
	   	  

Fig. 1 Fig. 2 

Fig. 3 



	   21	  

Fig. 4 

 

Trots positiva uppfattningar av eventet så ger påståendet; jag har fått nyttiga kontakter för 

 framtida anställningar, inget positivt utslag utan det är jämnt mellan alternativen. Fler är 

negativa (37 %) än positiva (33 %) och 29 % är tveksamma. 

 

Hur många fick jobb? 
	  

På frågan; har du blivit erbjuden jobb via Career Event? svarade 18 (15 %) av respondenterna 

jakande. 

 

Fig. 5 

 

Alla besökare sökte inte jobb aktivt. Jag sökte jobb aktivt under Career Event bekräftades 

inte, merparten (42 %) valde att svara att de inte instämmer. Nästan en fjärdedel (23 %) var 
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tveksamma.  
 

Om de inte får jobb, vad kan det bero på? 

	  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Fig.7 presenteras orsakerna till varför studenterna i K4 inte erhåller sin examen vid planerat 

datum. Det som kan utläsas är att brist på praktiktid är vanligt förekommande. I samma 

diagram kan även utläsas att av de 19 personer i K4 som svarade att de inte kommer att 

erhålla examen så svarade 61 % att de hade restpraktik, 22 % resttenta och 9 % ej 

inlämnat/godkänt examensarbete. 

 

Fig. 6 visar hur de 19 personer i I4 som svarat att de inte kommer att erhålla examen har 

svarat. 35 % svarade att de har restpraktik, 28 % svarade resttenta, 33 % ej inlämnat/godkänt 

examensarbete och 4 %  missad kurs. 

Fig. 6 Fig. 7 

Fig. 8 
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I figur 8 redovisas de 21 personer i klasserna SK, SI, DI och DT2 som svarat att de inte 

kommer erhålla examen till planerat examensdatum. 57 % svarade resttenta, 38 % ej inlämnat 

godkänt examensarbete och 5 % svarade missad kurs. 

4.1 Korsanalys	  
 

I detta avsnitt presenteras de samband som är av intresse enligt undersökningens syfte. De 

flesta diagram är presenterade i procent och staplarna representerar 100 % för att förtydliga de 

eventuella samband som påvisas. Övriga presenteras i förhållande till antal för att undvika 

missvisande samband. 

 

4.2 Vilka	  uppfattade	  att	  CE	  var	  ett	  bra	  sätt	  att	  träffa	  framtida	  
arbetsgivare?	  

 
I följande tre grafer undersöks hur respondenter från de olika klasserna upplevde att CE var 
ett bra sätt att träffa framtida arbetsgivare. I klassen SI deltog nio personer i undersökningen, 
från K4 var det 46, 13 från SK, elva från DI, 31 från I4 och nio personer deltog från klassen 
DT2.  
 

Fig. 9: Lätt att få kontakt med utställarna i procent för de olika klasserna. 
 

 
De olika klasserna korsades med påståendet det var lätt att få kontakt med utställarna på 

Career Event. Merparten i alla klasser tycker att det är lätt att få kontakt med utställarna. DI 

Fig. 9 
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skiljer sig från mängden på så sätt att ingen av respondenterna svarade nej på detta påstående. 

Detta tros bero på att driftingenjörerna, enligt Arbetsförmedlingen, har de ljusaste 

framtidsutsikterna för anställning (Arbetsförmedlingen, 2013). Därmed borde rekryterarna för 

dessa vara mer framåt. Resultatet visar även att SK är mer positivt inställda än genomsnittet. 

Detta kan bero på att de tidigare har arbetat för utställarna och därmed har etablerade 

kontakter med rederierna. I Examensarbete – Career Event 2010 (Bengtsson et al. 2010) 

beskrivs det att vissa rederier uppskattar att det även finns studenter som har 

matros/motormansbehörighet att anställa på CE. Samma förhållande gäller för SI som också 

är positivare än sin fyraåriga motsvarighet. K4 och I4 tillsammans med DT2 hade flest som 

var negativt inställda.  I4 och DT2 borde dock ha lätt att få kontakt med utställarna då båda 

dessa utbildningar har goda framtidsutsikter. Med tanke på stora pensionsavgångar för 

maskinbefäl och driftteknikernas breda utbildning (Arbetsförmedlingen, 2013) borde dessa 

klasser ha lätt för att få kontakt med utställarna eftersom att de har ett behov av att anställa.  

 

Fig. 10: CE är ett bra sätt att träffa framtida arbetsgivare i procent kontra de olika klasserna. 
	  

 
Här skiljer sig driftklasserna från sjöfartsklasserna på så sätt att de är mycket mer positivt 

inställda till att träffa framtida arbetsgivare på mässan. Precis som i föregående diagram är det 

DI som är mest positiva, tätt följda av DT2 där hela 89 % instämde. Detta resultat tros också 

spegla den rådande arbetsmarknaden. Vi vet att Driftingenjörer och tekniker har en ljus 

framtid och är attraktiva för sina arbetsgivare. Därför får de antagligen ut mer av mötet och 

lämnar mässan med en positivare bild.  Därefter kommer I4 med 65 % positiva svar. I SI 

Fig. 10 
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instämde 45 % med påståendet. Dessa två klasser har ju något ljusare arbetsmarknad 

(Arbetsförmedlingen, 2013) än klasserna K4 och SK, där det bara är 30/45 % som anger att de 

tycker CE är ett bra sätt att träffa framtida arbetsgivare. K4 hade några fler som instämde i 

påståendet jämfört med SI. Andelen negativa var dock större i K4 än i SI. Att SK här svarar 

mer negativt än K4, tros bero på att de flesta i denna klass redan har etablerat kontakter 

genom tidigare arbete som matros och hellre söker jobb själva. 

Fig. 11: CE är rätt ställe att söka jobb på för mig i procent kontra de olika klasserna. 
 

Fig. 11 

Trots positivt resultat på föregående påstående visar resultatet för Career Event är rätt ställe 

att söka jobb på för mig ett negativt utslag. Närmare hälften av alla respondenter tyckte CE 

var ett bra sätt att träffa framtida arbetsgivare. Dock är det endast en tredjedel som instämmer 

att CE är rätt ställe att söka jobb på. Återigen är DI positivare än övriga klasser. DT2 kommer 

därefter med 33 % som instämde, och en övervägande del tveksamma. I sjöfartsklasserna är 

det 22 % (K4) 16 % (SK) 22 % (SI) som svarat ja och I4 har hela 39 % jakande svar. Att 

driftutbildningarna instämmer i högre grad än sjöfartsutbildningarna, tros bero på den stora 

utflaggning som varit. I arbetsförmedlingens rapport Information om sjöfart 2011 och 2012 

(Arbetsförmedlingen, 2011), räknar de med att arbetslösheten för sjöfolk kommer att stiga 

från 2.6 % år 2011 till 22 % år 2013. Det tilläggs dock att det finns en osäkerhet i siffrorna då 

undersökningen inte varit så omfattande. I arbetsförmedlingens prognos för 2012 beskrivs 

utflaggningen som stor och det är problem att ordna praktikplatser (Arbetsförmedlingen, 

2012). Därmed tvingas flera att söka sig till utlandet för att få jobb och praktikplats. Eftersom 
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det bara är ett fåtal utländska rederier på mässan, begränsas den sökandes urval, och denna 

uppfattar att CE då blir ett dåligt ställe att söka jobb på. 

 

På följande två grafer har alla 119 respondenter som deltog på mässan svarat. Deras ålder 

presenteras i underkant på graferna och antal svar presenteras i vänsterkant. 

 

Fig. 12: Ålder mot hur respondenterna tycker att CE är ett bra sätt att träffa framtida 
arbetsgivare. 

	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med den här grafen redovisas om respondenternas ålder har någon inverkan på huruvida de 

uppfattar CE som ett bra sätt att träffa framtida arbetsgivare. Det är svårt att se något samband 

mellan ålder och respondenternas inställning till att träffa framtida arbetsgivare på CE. 

 

Fig. 13: Ålder mot huruvida respondenterna tyckte det var lätt att få kontakt med utställarna.  

 
 
 

 

 

 

 

 

Resultatet i Fig. 13 påminner om den 

tidigare, fast här frågar vi ifall de 

Fig. 12 

Fig. 13 
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tyckte det var lätt att få kontakt med utställarna. Återigen är det svårt att se något samband 

mellan detta påstående kontra de tillfrågades ålder. Det är något fler som instämmer i detta 

påstående jämfört med föregående.  

 
Fig. 14: Hur de 32 funktionärerna och de 86 besökarna uppfattar att CE var rätt ställe att söka 
jobb på. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna graf visar om funktionärer samt besökare tyckte det var bra att söka jobb på CE. Det 

visade sig att funktionärerna var mest positiva till eventet med 50 % positiva. Av besökarna 

var det 23 % som tyckte att CE var rätt ställe att söka jobb på. Enligt Anställningsbilder och 

rekryteringsbeslut (Bolander, 2002) talas det i flertalet undersökningar om att det är viktigt att 

den arbetssökande "passar in" d.v.s. har något gemensamt med rekryteraren och företaget som 

denne representerar.  De som är värdar på mässan får något gemensamt med rekryterarna när 

de arbetar tillsammans. Utställarna borde då bli mer positivt inställda till värdarna, som i sin 

tur känner av detta och instämmer i högre grad på frågan än besökarna.  

Fig. 15: Hur de åtta som hade med sig sin klass V tyckte att CE var ett bra sätt att träffa 
framtida arbetsgivare mot de 111 som inte hade det. 

	  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 14 

Fig. 15 
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Det var åtta personer som hade sin klass V med till mässan. Av dessa var det fem personer (63 

%) som tyckte att eventet var ett bra sätt att söka jobb på, en person var tveksam och två 

personer instämde inte. Av de som inte hade sin klass V på eventet var det 45 % som 

instämde. De som hade med sin klass V var alltså mer positiva till eventet. Detta tros bero på 

att de blir attraktivare för arbetsgivaren då de kan ta anställning som befäl direkt. 

 

Fig. 16: Hur de 60 som får ut sin examen tyckte CE var ett bra sätt att träffa framtida 
arbetsgivare mot de 59 som inte får ut sin examen. 
	  

Fig. 16 

 

Av de som antagligen kommer få ut sin examen vid planerat datum var det 55 % av 

respondenterna som tyckte att CE var ett bra sätt att träffa framtida arbetsgivare. De som inte 

kommer få ut sin examen vid planerat datum svarade likartat, med 60 % jakande svar. Enligt 

Att välja rätt medarbetare (McQuaig et al. 1991) kan skolgång och betyg påverka rekrytering. 

Ett icke genomfört examensarbete kan skvallra om brist på ambition och arbetsdisciplin. 

Därför borde de som har gjort färdigt sitt examensarbete ha en fördel i rekryterarens ögon. 

Just i detta fall kände inte respondenterna av denna fördel. Det är därför möjligt att 

rekryterarna har tänkt som Bolander (2002) och låtit formell kompetens spela mindre roll och 

personlighet större roll. 
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4.3 Vem	  skapar	  yrkesmässiga	  kontakter?	  
	  

Fig. 17: Fått nyttiga kontakter för framtida anställningar kontra de olika klasserna. 
 
 

 
 

På frågan om huruvida de olika klasserna upplevde att de fick nyttiga kontakter för framtiden 

svarar över hälften att de är tveksamma, eller inte instämmer. Återigen är det de elva 

respondenterna från klassen DI som svarar mer positivt än genomsnittet med ca 55 % jakande 

svar. Därefter kommer de nio respondenterna från DT2 med 45 % som instämde. 

Sjöfartsklasserna var inte alls lika positivt inställda, där svarade enbart 20 – 30 % att de 

instämde. Dock hade klassen I4 på 34 respondenter där en stor del var tveksamma och 18 % 

var negativa. DI och DT svarar något mera positivt än de andra klasserna, det kan ha att göra 

med att för drifttekniker och driftingenjörer ser nuläget och framtiden ljus ut 

(Arbetsförmedlingen, 2013). Efterfrågan på kvalificerad personal har ökat de senaste åren. 

Anledningen att DI- och DT-studenterna instämmer i att de fått fler nyttiga kontakter för 

framtiden, kan bero på att deras arbetsmarknad ser bättre ut och att de då har lättare att 

komma i kontakt med utställarna. Det positiva resultatet kan också bero på att konkurrensen 

mellan studenterna är mindre - det finns fler företag per student jämfört med hur 

fartygsbefälsstudenterna har det. I denna undersökning uppgav elva st. från DI och nio från 

DT2 att de deltagit vid Career Event -12, där elva företag från driftnäringen deltog. Detta gav 

goda chanser för DI och DT2 att skapa kontakter. Det har också kunnat utläsas från resultatet. 

Fig. 17 
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Fig. 18: Hur de 32 funktionärerna och de 86 besökarna uppfattar att CE var rätt ställe att söka 
jobb på i procent. 

	  

 

 

 

 

 

 

 

 

Här visas skillnaden mellan funktionär och besökare när det gäller att skapa kontakter för 

framtida anställningar. Majoriteten, 17 st, av de som deltog som funktionärer i 

undersökningen ansåg att de skapat yrkesmässiga kontakter för framtida anställningar medan 

fyra svarat att de instämmer något. 38 besökare svarade att de tyckte att det var svårare att 

skapa kontakter medan 17 instämmde på att de fått nyttiga kontakter. Enligt Bolander (2002) 

och Knocke et al. (2003) finns det andra avgörande faktorer såsom personkemi och social 

kompetens som avgör vem som blir rekryterad. Vid eventet får värdarna mer tid med 

företagen, både på och utanför mässan. Arbetsgivarna hinner bekanta sig med värdarna och 

ser hur de fungerar, vilket i många fall kan vara mer avgörande än den formella kompetensen 

- det handlar om att välja ut den objektivt bästa sökande (Bolander, 2002) (Knocke et al. 

2003) (McQuaig et al. 1991). Det bekräftas av undersökningen att det är en fördel att delta 

som funktionär, när det gäller att skapa kontakter. 

 

Fig. 19: Hur de 18 respondenterna som fått jobb uppfattar om de fått nyttiga kontakter för 
framtida anställningar kontra de 134 respondenterna som inte fick jobberbjudande. 

	  

 

 

 

 

 

 Fig. 19 

Fig. 18 



	   31	  

Figur 19 visar om respondenterna i undersökningen har fått jobberbjudande eller inte. Det 

visar också om de har fått några nyttiga kontakter för framtida anställningar. Resultatet visar 

att de flesta (28 respondenter) som inte har fått något jobberbjudande var tveksamma till om 

de fått några nyttiga kontakter. Det visar också att respondenterna i undersökningen som 

uppgett att de har fått jobb instämmer eller instämmer helt (tio respondenter) med att de har 

skapat nyttiga kontakter. Detta ger mer trovärdighet till undersökningens resultat då 

respondenterna som svarat att de fått jobberbjudande även svarat att de instämmer att nyttiga 

kontakter skapats för framtiden. 

 
Fig. 20: Huruvida de som fått nyttiga kontakter för framtida anställningar tyckte det var lätt 
att få kontakt med utställarna. 
 

Fig. 20 

Här redovisas hur respondenterna har svarat på frågorna; fått nyttiga kontakter för framtida 

anställningar och hur de svarat på frågan; om det var lätt att få kontakt med utställarna. 

Resultatet visar att de som svarade att det var lätt att få kontakt med utställarna instämmer 

eller instämmer delvis att yrkesmässiga kontakter skapades (39 respondenter). 

 

Det finns också en antydan om att respondenterna som svarade att de tyckte det var tveksamt, 

eller att de inte instämmer alls med att det var lätt att få kontakt med utställarna, även ansåg 

att det var svårare att få yrkesmässiga kontakter för framtida anställningar (17 respondenter). 

Resultatet visar att för att få några yrkesmässiga kontakter för framtiden, så är det en fördel att 

man har lätt att få kontakt med utställarna. Eftersom erfarenhet och specialkompetens kan 

vara svårt att hitta hos nyutexaminerade, så spelar den sociala kompetensen stor roll 

(Bolander, 2002) (Knocke et al. 2003).  
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4.4 	  Vem	  har	  fått	  jobb?	  
	  

Fig. 21: Vilka klasser har procentuellt fått flest jobberbjudanden. 
	  

Fig. 21 

Fig. 21: visar antalet jobb procentuellt, som avgångsstudenterna har blivit erbjudna och vilka 

utbildningar de läser. I klassen SI deltog nio personer varav tre fick jobb enligt 

undersökningen, från K4 var det 46 varav tre fick jobb, 13 från SK varav tre fick jobb, elva 

från DI varav en fick jobb, 31 från I4 varav sex fick jobb och nio personer deltog från klassen 

DT2 varav en fick jobb.  

  

De som läser till sjöingenjör är de som har fått flest jobberbjudanden i förhållande till klassens 

storlek. Resultatet visar att de tre-åriga utbildningarna representerar de som fått flest 

erbjudande (SI 33 % nio personer, SK 23 % tre personer) i förhållande till de fyraåriga 

utbildningarna. 

 

Driftteknikerna har ingen motsvarighet till sjöfartsutbildningarnas tre- och fyraåriga 

utbildning, men många av driftteknikerna väljer att läsa vidare ett år till driftingenjör. 

Diagrammet visar att en respondent fick jobb i DT medan ingen blev erbjuden jobb i DI.  

 

Att så många från de treåriga sjöbefälsprogrammen fick jobb tros bero på att de kan jobba 

både som manskap och befäl. Enligt Englund (1999) är det fördelaktigt att mönstra upp inom 

organisationen. Många rekryterare kanske arbetar efter denna princip, och anställer först som 

manskap för att bli inarbetad och "testad" inom organisationen innan de blir uppmönstrade till 
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befäl. I arbetet Examensarbete - Career Event 2010 (Bengtsson et al. 2010) angav även två 

rederier att de tyckte det var en stor fördel att de kunde anställa manskap på CE. Varför SI 

fick fler jobb än SK och I4 fick fler än K4, speglas i arbetsförmedlingens statistik. I 

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2012 (Arbetsförmedlingen, 2013) står det att det kommer 

vara brist på maskinbefäl, både ur ett kortsiktigt och långsiktigt perspektiv. För däcksbefäl 

står det i arbetsförmedlingens yrkeskompass, att arbetsmarknaden har blivit kärvare på grund 

av den sviktande ekonomin (Arbetsförmedlingen, 2013). För drifttekniker och driftingenjörer 

spås dock en ljus framtid. Anledningen till att så få av dessa, speciellt ingenjörerna, uppgav 

att de fått något jobb kan bero på att anställningsprocessen är längre för landjobb. I en 

rekryteringsmässa för landjobb, Rekryteringsmässan, hade 98 % av alla utställare minst en att 

gå vidare med för en eventuell anställning. Under mässan annonserades 2000 jobb, och efter 

två månader var det 350 tjänster tillsatta (Lindström, 2013). 

 

Fig. 22: Jobberbjudanden i procent mellan 34 funktionärer och 145 besökare. 
 

Fig. 22 

Denna graf visar att de som har valt att delta som funktionär har fått fler jobberbjudanden än 

de som enbart deltog som besökare. Av de tillfrågade var det 34 stycken som hade deltagit 

som funktionär och 145 stycken som deltagit som besökare. Av 18 jobberbjudanden så gick 

elva till funktionärer. D.v.s. 34 % av funktionärerna blev erbjudna jobb kontra 8 % av 

besökarna. Som nämndes tidigare hävdar Anställningsbilder och rekryteringsbeslut 

(Bolander, 2002), att det är viktigt att den arbetssökanden "passar in" d.v.s. har något 

gemensamt med rekryteraren. Detta får värdarna när de jobbar ihop med rekryterarna. Det är 

också viktigt att ens yttre skall signalera framgång. Här får värdarna en fördel då de har på sig 

sina CE "uniformer" och skiljer sig från mängden. Enligt McQuaig (McQuaig et al. 1991) är 
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det viktigt att den arbetssökande visar prov på ambition och mognad m.m. Denna sida kan 

värdarna visa upp, då de ställer upp frivilligt och hjälper företagen. 

 

Fig. 23: Hur jobberbjudandena förhåller sig i procent mellan de 56 respondenter som får ut sin 
examen vid planerat datum och de 58 som inte får det. 
	  

Fig. 23 

Här visas att de som får ut sin examen vid planerat examensdatum inte får fler 

jobberbjudanden. De som inte vet om de får ut sin examen i tid, fick fler erbjudanden än de 

som trodde att de skulle få sin examen enligt planering. De som fick flest erbjudanden var de 

som inte skulle få ut sin examen vid planerat examensdatum. Detta kan bero på att en del blir 

erbjudna jobb, och därmed missar sista tentamensperioden. Därför får de inte ut sin examen i 

tid. En annan förklaring kan vara att de som får ut sin examen, inte har de sociala färdigheter 

arbetsgivarna söker. Enligt Bolander (2002) skall rekryteraren inte bara gå efter sökandens 

formella kvalifikationer (erfarenhet och utbildning), utan också se till personlighet och social 

kompetens. McQuaig et al. (1991) hävdar att sökandens intelligens, ambition, mognad och 

temperament är viktigare än höga utbildningsmeriter. 

 

De som läste till sjöingenjörer fick flest jobberbjudanden och ovanpå det var det de som läste 

treåriga utbildningar som var överrepresenterade. Jämför dessa uppgifter med informationen i 

Fig. 23: så bör resultatet visa att de som inte får ut sin examen vid planerat datum är flest 

sjöingenjörer och de som läser treåriga program på sjöfartssidan. Detta samband styrks med 

Fig. 24: K4 är den klass där flest, procentuellt räknat, får ut sin examen i tid, 26 respondenter, 

medan 18 respondenter i K4 svarat att du inte får ut sin examen i tid. K4 var den klassen som 
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representerade färre jobberbjudanden än övriga utbildningar i förhållande till antal. Viktigt att 

nämna är att K4 och I4 kan få ut sin examen utan fullgjord praktik. Det innebär att de 

klasserna kan få ut sin examen utan att inneha en behörighet för att jobba till sjöss. Detta kan 

således betyda att examen kan ha betydelse men detta efter avklarad praktik och innehavande 

av behörighet. Restpraktik behöver dock inte vara negativt. Det utesluts inte att en restpraktik 

med alla dokument klara för en behörighet kan leda till en anställning redan under 

praktikperioden. 

 

Fig. 24 

4.5 Om	  de	  inte	  får	  jobb,	  vad	  kan	  det	  bero	  på?	  
	  

K4 och I4 är de två programmen som innehåller praktik under sina fyra år på skolan. Under 

utbildningen ska tolv (Sjökapten) respektive tio (Sjöingenjör) månaders godkänd praktik 

göras för att uppfylla bestämmelserna. Bristen på fartygsförlagd praktik bland studenterna gör 

att de inte får ut sin behörighet och kan således inte börja jobba som styrman eller sjöingenjör. 

I undersökningen visade det sig att en stor del svarade att de saknade praktik, detta bekräftas 

av arbetsförmedlingens rapport (Arbetsförmedlingen, 2012) där det beskrivs att utflaggningen 

är stor och att det är brist på praktikplatser. Vidare beskrivs det i undersökningen 

Sjöfartshögskolornas branschmässors betydelse för rederiernas rekrytering (Bergman et al. 

2011); 

 

 ”I dagens läge så finns det problem med att avgångsstudenter allt för sällan fullgjort sin 

praktik. Sjöfartshögskolorna har de senaste åren utökat antalet utbildningsplatser 
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samtidigt som det finns en tydlig trend i Sverige att många redare flaggar ut sina 

fartyg.” (Bergman et al. 2011) 

 
Fig.25: Får inte ut examen i tid SK, SI, DI och DT2 i procent. 
	  

Fig. 25 

 

Fig.25 presenterar anledningen till att respondenterna inte får ut sin examen i tid för 

utbildningarna SK, SI, DI och DT2. Av de 21 personer som svarat på att de inte kommer 

erhålla examen under planerat examensdatum. Elva respondenter 57 % svarade resttenta, åtta 

respondenter, 38 % ej inlämnat godkänt examensarbete och en respondent, 5 % svarade 

missad kurs. Utbildningarna SK och SI kan få ut sin klass V om de klarat alla kursen till 

årkurs tre och behöver inte göra någon praktik om de har all sjötid som behövs. En anledning 

till att inte bli rekryterad kan vara brist på ambition och dålig arbetsdisciplin ”En person med 

normal begåvning kan som regel hinna med både en hel del fritidsaktiviteter och goda 

studieresultat” (McQuaig, 1991). Utan examen och fullgoda studieresultat blir man helt enkelt 

inte lika attraktiv på arbetsmarknaden. Detta kan vara en av faktorerna till varför man inte 

blev erbjuden något jobb under mässan.   
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5 Diskussion	  

Syftet med arbetet var: 

• Hur uppfattade studenterna möjligheten att skapa yrkesmässiga kontakter för 

framtiden? 

• Hur många studenter fick jobb under CE?  

• Om studenterna inte fick jobb eller kontakter, gick det att se varför?	  

 

Den fråga som började diskuteras inom gruppen, i samband med CE 2012, var om mässan 

levde upp till målet att skapa kontakter och anställningar för avgångsstudenter, eller om tiden 

förändrat målet till att bara vara två trevliga dagar med likasinnade kollegor och företag. 

Syftet med undersökningen kom att bli att undersöka hur avgångsstudenterna vid 

Sjöfartshögskolan i Kalmar VT-2012, uppfattade CE 2012 som mötesplats för kontakt- och 

jobbskapande. 

 

Hur uppfattade studenterna möjligheten att skapa yrkesmässiga kontakter för framtiden? 

Undersökningen visar att avgångsstudenterna uppfattade CE 2012 som en plats där det var lätt 

att skapa kontakter och ett bra sätt att träffa framtida arbetsgivare. Däremot tyckte majoriteten 

inte att CE 2012 var rätt ställe att söka jobb på. Värdarna under mässan var generellt mer 

positivt inställda än besökarna i frågan om möjligheten att skapa yrkesmässiga kontakter och 

jobbsökande. Detta är kanske inte konstigt, eftersom dessa får en naturlig kontakt med 

företagen under hela mässan. Det var ändå oväntat att så pass många av besökarna inte tyckte 

att CE var rätt ställe att söka jobb på, eftersom många företag från näringslivet närvarade 

under mässan och det borde ha funnits åtminstone en intressant arbetsgivare för alla. Med en 

så stor mängd presumtiva arbetsgivare på samma plats, vid samma tillfälle, borde det ha 

utgjort ett attraktivt forum för arbetssökande.  

 

Det ställdes ingen följdfråga på varför CE inte är rätt ställe att söka jobb på för besökarna utan 

där tar spekulationerna vid. Var det så att miljön på mässan inte bjöd in till jobbsökande? Var 

det för många människor runt omkring? Uppstod det konkurrens och en negativ press när 

besökarna väntade på sin tur att få kontakt med utställarna?  
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Det kan vara så att vetskapen om att de flesta som var på mässan var ute efter ett jobb gjorde 

att frågan kändes överflödig och att besökarna istället la vikt på den sociala biten, 

kontaktskapande. Detta för att kanske i efterhand, i lugn och ro, ta kontakt med arbetsgivaren 

och höra om jobb. Resultatet kanske skulle blivit annorlunda om kontakten med företagen 

skett mer enskilt eftersom att det hade gett mer utrymme för att både socialisera sig och prata 

jobb. Den möjligheten kan värdarna ha upplevt när de under två dagar umgåtts med 

utställarna. Det förklarar i så fall varför hela 50 % kontra 20 % av besökarna tyckte att det var 

rätt ställe att söka jobb på.  

 

En annan faktor som kan ha påverkat studenternas syn på CE 12 som ett ställe att söka jobb 

på är arbetsmarknadsutsikterna. Det kan vara så att studenterna tyckte att det inte spelade 

någon roll att söka jobb eftersom att arbetsmarknaden inte signalerade att det fanns några jobb 

att få. Positiviteten kring mässan som forum för kontaktskapande, men inte för jobbsökande, 

kan då förklaras med att kontaktskapandet skulle kunna ligga till grund för en framtida 

anställning då de etablerat sitt namn. Alltså, att mässan var rätt plats, men kanske inte låg rätt 

i tid, för jobbsökande. 

 

Hur många studenter fick jobb under CE 2012? Det var 18 personer, d.v.s. 15 %, av de 

besökande avgångsstudenterna som fick jobb via mässan. Med tanke på den rådande 

arbetsmarknaden får detta anses som positivt. Rekryteringsmässan i Eskilstuna och Västerås 

hade 350 tillsatta tjänster av 2000 möjliga, två månader efter att mässan ägde rum. Det ger ett 

utslag på 17,5 %. I samband med Rekryteringsmässan annonserades 2000 jobb men på CE 

annonserades inga jobb och ändå lyckades mässan bidra med nyanställningar för 15 % av de 

undersökta besökarna. Det bör tilläggas att det var utslaget drygt en månad efter att CE ägt 

rum och att fler anställningar kan ha skett vid ett senare tillfälle när studenterna erhållit 

examen. Intressant att ta med i beräkningarna är att det var långt ifrån alla som var behöriga 

att ta en anställning som styrman/maskinbefäl på grund av t.ex. restpraktik och oavklarade 

tentor. Det kan därför inte uteslutas att det kunde ha skett fler anställningar via CE om det 

funnits fler behöriga kandidater. 

 

Vilka var det som fick jobb via CE? Det är svårt att utifrån 18 personer se en förklaring på 

varför just de fick jobb. Resultatet visar dock att värdarna var de som drog det längsta strået. 

Hela 34 % av värdarna fick jobb mot 8 % av de undersökta besökarna. Här tros att den 

naturliga kontakten med företagen är den avgörande faktorn. Där har det personliga mötet och 
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den avslappnade situationen gett värden möjlighet att etablera sitt namn inför kommande 

arbetssökningar. En värd fick möjlighet att visa vem hon/han var under ett längre tidsspann än 

en besökare. Detta kan ha lett till att värden undkommit pressen att prestera sitt yttersta och 

framhäva sig själv på kort tid som kan leda till att det blir opersonligt och konstlat. Ett samtal 

mellan en värd och ett företag om ett gemensamt intresse skulle kunna väga tyngre och 

utmärka sig mer än en besökare i mängden som presenterar snarlika erfarenheter som 

personen dessförinnan. Att vara värd under CE är en fördel när det gäller att knyta kontakter 

och söka jobb. 

 

I förhållande till utbildning var det ingenjörerna och teknikerna som fick fler jobb procentuellt 

än nautikerna. Anledningen till detta torde vara den då rådande arbetsmarknaden med en stor 

efterfrågan på teknisk personal, både maskinbefäl och driftpersonal, och liten efterfrågan på 

nautiker. I undersökningen Career Event – Jobb i sikte? framgår det att den treåriga 

utbildningen, procentuellt räknat, har fått fler jobb än den fyraåriga. Det går inte att utläsa 

varför men en anledning kan vara att de som går den treåriga linjen har rederikontakter från 

tidigare anställning som matros/motorman och därför har en fördel då många företag 

använder sig av internrekrytering. Jämförs drifttekniker med driftingenjörer visar det sig att 

teknikerna fått fler jobb än ingenjörerna. Det går inte att utläsa varför i analysen. 

 

Om studenterna inte fick jobb eller kontakter, går det att se varför? Nej, det finns inget tydligt 

svar på den frågan. Det kan dock konstateras att det varken är en fördel eller nackdel att ha sin 

klass V med sig eller att få ut sin examen i tid. Den enda parametern som verkar spela roll är 

om personen deltagit som värd eller inte.  

 

Levde mässan upp till målet att skapa kontakter och anställningar för avgångsstudenter, eller 

har tiden förändrat målet till att bara vara två trevliga dagar med likasinnade kollegor och 

företag? Det har skapats kontakter via CE och det har skett anställningar. Varför detta har 

skett beror både på arbetsmarknadsutsikter och på möjligheten att på plats få kontakt med 

arbetsgivare.  Den som har haft möjlighet att tillbringa tid och kunnat socialisera sig med 

företag och rederier, som t.ex. värdarna i större utsträckning kunnat, har fått kontakter som i 

framtiden kan komma att bli värdefulla.  
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6 Förslag	  till	  vidare	  studier	  

Den här studien har behandlat Career Event funktion som arbetsmarknadsmässa – om den 

genererar några jobb. Det berör ämnet rekrytering och kontaktskapande som inom sjöfarten 

kan skilja sig från landbaserade yrken. Ett förslag är att studera hur rekrytering går till inom 

sjöfarten. Att undersöka hur mycket kontaktskapandet påverkar utfallet i en jobbsökarprocess 

och om ett jobberbjudande kan dyka upp enbart för att en person är på rätt plats vid rätt 

tillfälle. 
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