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Abstrakt  

Varje år tar två sjökaptensprogram, ett fyraårigt program med fartygsförlagd utbildning och ett 

treårigt program som kräver att studenten har tidigare erfarenhet av arbete som matros, examen 

från Sjöfartshögskolan i Kalmar. Syftet med denna studie var att undersöka hur de 

nyutexaminerade styrmännen upplevde sin första tid i yrket som styrman, om de hade de 

nödvändiga förkunskaperna för att klara av sitt jobb och om det skilde sig mellan styrmännen 

från de olika programmen. För att undersöka detta användes en kvalitativ metod där personliga 

intervjuer genomfördes. Tio styrmän, fem från varje program, som tagit examen från 

Sjöfartshögskolan i Kalmar våren 2012 valdes slumpvis ut för intervjuer. Resultatet från 

intervjuerna visade att styrmännen var nöjda med sina förkunskaper från Sjöfartshögskolan i 

Kalmar. De upplevde en generell nervositet vilken främst kunde härledas till att de som nya 

styrmän behöver tid för att växa in i sin yrkesroll och känna sig trygga i den.  
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Abstract  

Every year two Nautical Science programmes graduate from Kalmar Maritime Academy.  

One of the programmes is a four-year program including one year of on board training. The 

other one is a three-year programme which requires that the students have previous 

experience from working as an able bodied seaman. The purpose of this study was to 

investigate how the students who graduated from these programmes experienced their first 

time in the profession as an officer, if they had the necessary training to manage the job and if 

it differed between the officers from the two programmes. A qualitative method with 

personal interviews was used to investigate these questions. Ten officers, five from each 

programme, who graduated from Kalmar Maritime Academy in the spring of 2012, were 

randomly selected for interviews. The results from the interviews showed that the officers 

were satisfied with the knowledge they had obtained at Kalmar Maritime Academy. They 

experienced a general nervousness in the beginning of their new jobs, primarily related to that 

the officers needed time to get to know their job and to feel confident with it.  
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Förord 

 
Härmed skulle vi vilja rikta ett stort tack till de människor som möjliggjort denna studie. Till 

att börja med vill vi tacka de styrmän som ställde upp och lät sig intervjuas och därmed 

utgjorde studiens empiriska utgångspunkt. Vi vill också yttra ett tack till vår handledare Per 

Nilsson som genom sina ideer och rekommendationer varit till stor hjälp för studiens 

utförande och författarnas väg att genomföra den.  

 

Kalmar 28 mars 2013 

 

Sebastian Jogby, Emma Segeblad  
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1. Inledning 

1. 1 Bakgrund 

Varje år tar två sjökaptensklasser examen från Sjöfartshögskolan i Kalmar. Den ena klassen 

är ett treårigt program som kräver att studenterna har tidigare erfarenhet i form av sjötid
1
 som 

matroser. En matros arbetsuppgifter innefattar bland annat underhållsarbete
2
 på däck, 

förtöjningsarbete
3
 och att agera utkik

4
. Den andra klassen är ett fyraårigt program där det inte 

krävs att studenterna har någon tidigare erfarenhet. I detta program varvas teori med 

fartygsförlagd utbildning för att ge studenterna praktisk erfarenhet. Den fartygsförlagda 

utbildningen är styrd från skolan och innefattar såväl praktik tillsammans med matroserna 

som styrmännen ombord på fartyget. Störst fokus ligger på praktik tillsammans med 

styrmännen.  

 

Den teoretiska delen är densamma för de båda programmen och innefattar även praktiska 

moment i simulatorer och med annan övningsutrustning. Efter examen och med den 

erfarenhet från sjön som krävs ges behörighet att arbeta i den lägsta styrmansbefattningen, 

den som kräver en behörighet klass V, ombord på handelsfartyg. I denna befattning har den 

nyutexaminerade styrmannen oftast en överstyrman och en kapten med större erfarenhet över 

sig. Även om de nyutexaminerade styrmännen har tidigare praktisk erfarenhet av arbete till 

sjöss och övning i simulatorer vid Sjöfartshögskolan är det ett stort steg att kliva in i en ny 

yrkesroll som till stor del baseras på praktiskt handlande.  

 

I examensarbetet Att rustas inför sjökaptensyrket (Fransson, 2010) genomförs en enkätstudie 

för att undersöka hur väl förberedda sistaårselever på respektive program känner sig inför 

sina kommande arbetsuppgifter. Denna rapport visade en tydlig skillnad mellan de olika 

programmen vad det gällde självsäkerheten inför olika arbetsmoment ombord. De studenter 

som gick sista året på det fyraåriga programmet kände en större säkerhet inför att exempelvis 

rätta sjökort och publikationer och att planera resor. Studenterna på det treåriga programmet 

                                                 

1
 Sjötid är det antal dagar som en person har arbetat ombord på ett fartyg.  

2
 Underhållsarbete innebär att utföra reparationer och förebyggande åtgärder för att hålla fartyget och dess 

utrustning funktionsdugligt.  
3
 Förtöjningsarbete innebär att med hjälp av förtöjningsgods göra fast fartyget vid kaj. 

4
 Utkik innebär att en person på bryggan har som enda uppgift att med syn, hörsel och alla andra tillbudsstående 

medel hålla utkik efter fartyg eller andra föremål horisonten runt. 
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kände större säkerhet inför arbetsuppgifter som att leda förtöjningsarbete och 

underhållsarbete på däck (Fransson, 2010).  

 

I en intervju i Sjöfartstidningen 21 september 2012 berättar Christoffer Nilsson som tog 

examen från Chalmers fyraåriga sjökaptensutbildning 2010 om sitt jobb som styrman. Han 

berättade att den första tiden i yrket var mycket lärorik. Då han fick sitt första jobb som 

styrman visste han vad yrket innebar, men han var långt ifrån fullärd. Han menar att även om 

steget ut i arbetslivet gick bra för honom så finns det utrymme för Chalmers att förbättra sig. 

 

1.2 Problematisering 

Det finns naturligt en osäkerhet i att ta steget från teori till praktik och att träda in en ny 

ansvarsroll. Utifrån Benke Franssons studie är det intressant att undersöka hur styrmännen 

faktiskt upplevde sin första tid i yrket och om den osäkerhet de upplevde innan infann sig 

eller inte. Frågan är hur en nyexaminerad styrman upplevde de olika arbetsmomenten i yrket 

och om han eller hon anser att utbildningen ger tillräckliga kunskaper för att klara av jobbet. 

Det är även intressant att undersöka skillnaden mellan styrmän från de olika programmen då 

det finns en skillnad mellan hur dessa styrmän har inhämtat sin erfarenhet av arbete till sjöss. 

De styrmän som genomgått det treåriga programmet kan ha en längre erfarenhet till sjöss, om 

än enbart som matroser. De styrmän som genomgått det fyraåriga programmet har en 

tidsmässigt begränsad erfarenhet. Dock är deras erfarenhet till stor del inhämtat från arbete 

tillsammans med aktiva styrmän.  

 

1.3 Syfte  

Syftet med detta arbete är att undersöka hur nyexaminerade styrmän från Sjöfartshögskolan i 

Kalmar upplevde sin första tid i yrket och om det finns skillnader mellan styrmän från de 

olika programmen.  

 

1.4 Frågeställningar 

- Finns det någon specifik arbetsuppgift som det är vanligt att nyutexaminerade 

styrmän känner osäkerhet inför och skiljer det sig i så fall mellan styrmän som 

genomgått det treåriga respektive fyraåriga programmet? 
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- Anser en nyutexaminerad styrman att utbildningen ger tillräcklig förkunskap för att 

klara av styrmansyrket och skiljer det sig mellan styrmän som genomgått det treåriga 

respektive fyraåriga programmet? 

 

- Överensstämmer de arbetsuppgifter som ingår i styrmansyrket med vad en 

nyutexaminerad styrman förväntande sig och skiljer det sig mellan styrmän som 

genomgått det treåriga respektive fyraåriga programmet? 

 

1.5 Avgränsning 

Studien kommer inte att undersöka nyexaminerade styrmäns verkliga yrkeskompetens i 

förhållande till rådande krav utan endast hur det själva ser på sin egen kompetens.  

 

För att få svar som är någorlunda jämförbara krävs det att styrmannen arbetat på ett fartyg där 

den lägsta styrmansbefattningen ombord kräver behörighet klass V.  

 

Ansvarsområdena och arbetsuppgifterna en styrman har varierar beroende på fartygstyp. För 

att få ihop ett urval av tillräckligt många styrmän krävdes det dock att undersökningen 

gjordes på styrmän som arbetade på olika fartygstyper.  Styrmän som arbetade på rena 

passagerarfartyg uteslöts emellertid ur undersökningen då deras arbetsuppgifter och 

ansvarsområden som styrmän ansågs skilja sig så pass mycket jämfört med styrmän från 

övriga fartygstyper. 
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2. Teori och tidigare studier 

2.1 Styrmansyrket 

Försvarsmakten (2007) beskriver att arbetsuppgifterna och ansvarsområdena ombord på ett 

fartyg är fördelande styrmännen emellan. Vilka arbetsuppgifter som ligger på vilken styrman 

varierar med fartygstyp och storlek, antal besättningsmedlemmar och vilken trad
5
 fartyget 

har. En vanlig fördelning på ett fartyg med tre styrmän är att överstyrman som har längst 

erfarenhet och högst behörighet av styrmännen ombord ansvarar för planering av lastning och 

lossning av fartyget, underhåll av fartyget och dess utrustning på däck och är dessutom 

arbetsledare för de andra styrmännen och matroserna. Andrestyrmännen delar på 

ansvarsområdena sjukvård, underhåll och kontroll av livräddningsutrustning, underhåll och 

kontroll av navigerings- och radioutrustning
6
, reseplanering

7
 och uppdatering av sjökort och 

nautiska publikationer. Andrestyrmans arbetsuppgifter och ansvarsområden varierar därmed 

beroende på vilket fartyg han eller hon arbetar på. Andra arbetsuppgifter som kan ingå i 

arbetsuppgifterna är lasthantering
8
 och förtöjningsarbete.  

 

Befälhavaren har det yttersta ansvaret för fartyget och styrmännen är vaktgående (SFS 

1994:1009). Vakthållningssystemet innebär att varje styrman har en ansvarsperiod då han 

eller hon är befälhavarens ställföreträdare och är ansvarig för fartygets säkra framförande. 

Under de perioder då fartyget befinner sig till sjöss är styrman stationerad på bryggan där han 

eller hon navigerar
9
 fartyget i öppen sjö

10
 och trafiksepareringssystem

11
 och har som ansvar 

att undvika kollision och grundstötning. Styrmannen ska fastställa fartygets position, kurs och 

fart med jämna mellanrum, men även sikt, väder och fartygets allmänna status. När 

styrmannen känner tveksamhet angående något, vid hög trafikintensitet eller vid exempelvis 

nedsatt sikt kan han eller hon alltid tillkalla befälhavaren för råd. Vid ankomst till eller 

                                                 

5
 Trad kan beskrivas som mellan vilka hamnar fartyget reser, det vill säga hur långa resor fartyget har.  

6
 Navigering- och radioutrustning är exempelvis radar, radioapparater, elektroniska sjökort och GPS-mottagare.  

7
 Reseplanering innebär att planera en resa från hamn till hamn i ett sjökort, men även ta reda på annan värdefull 

information inför resan såsom plats där lots möter, djup vid kaj och rapporteringspunkter för fartyget.  
8
 Lasthantering innebär att antingen övervaka lastning eller lossning av fartyget då det sköts av ett stuveri iland 

eller om fartyget lastar eller lossar av sig själv är styrman ansvarig för att styra detta.  
9
 Navigation innebär att förflytta fartyget över havet och att hela tiden ha kännedom om dess position.  

10
 Öppen sjö innebär att styrmannens främsta uppgift i navigeringen är att undvika kollision med andra fartyg.  

11
 Ett trafiksepareringssystem är ett system där mötande fartygstrafik likt en motorväg iland är separerad till 

varsin fil. Trafiksepareringssystem är utmärkta i sjökort och fastställs av IMO, International Maritime 

Organisation.  



5 

 

avgång från hamn, i svårnavigerade farvatten eller vid särskilda manövrar, är det vanligtvis 

befälhavaren som framför fartyget.   

 

Roberts (1995) beskriver att ansvaret för kontrollen av lastoperationer till kaj vanligtvis 

delegeras av befälhavaren till överstyrman. Då lastning eller lossning av gods pågår finns en 

andrestyrman till hands för att assistera överstyrman. Det är även vanligt att andrestyrman 

själv övervakar lastoperationer. Lastoperationernas art och styrmans uppgifter varierar med 

fartygstyp och storlek. Utöver att övervaka lastoperationerna ska den styrman som befinner 

sig på vakt övervaka alla operationer och aktiviteter som pågår ombord på fartyget. Detta kan 

innefatta ballasthantering
12

, rengöring av lastrum eller lasttankar och mottagandet av 

proviant, reservdelar, bunker och färskvatten. Enligt 11 §, kap. 6, i SJÖFS 2005:7 ska 

vakthavande styrman utföra inspektionsronder med lämpliga mellanrum då följande saker ska 

kontrolleras: landgång, förtöjningar, fartygets djupgående, stabilitet och tillstånd, väder- och 

sjöförhållanden, att regler rörande säkerhet och brandskydd följs, vattennivå i ballasttankar 

och var ombordvarande personer befinner sig. Vakthavande befäl ska tillgodose säkerheten 

för människoliv, last, fartyg, hamn och miljö (SJÖFS 2005:7, kap. 6, 3 §).  

 

2.2 Utbildningens utformning 

Enligt Linnéuniversitets utbildningsplan (2011) för de båda sjökaptensprogrammen är 

sjökaptensexamen en yrkesexamen och utbildningen är en operativ högskoleutbildning. 

Programmen uppfyller de internationella krav som ställs på utbildning för sjöfolk som ska ge 

studenten tekniskt och nautiskt kunnande för att efter några yrkesverksamma år kunna ta 

ansvar för besättning, last och fartyg som befälhavare. Förkunskaperna som krävs är olika för 

de två programmen. Det treåriga programmet kräver att studenten har en grundläggande 

behörighet samt Matematik B. Dessutom krävs det att studenten har en matrosbehörighet 

eller 18 månaders behörighetsgrundande praktik för fartygsbefäl klass V. Det fyraåriga 

programmet kräver samma grundbehörighet samt Matematik B, men det finns inga krav på 

tidigare erfarenhet av arbete till sjöss.  

 

Den teoretiska delen av sjökaptensprogrammet är tre år vilket motsvarar 180 högskolepoäng. 

Den delen ser likadan ut för båda programmen. Programmens huvudsakliga innehåll utgörs 

                                                 

12
 Ballasthantering innebär att med hjälp av pumpar vid lossning av gods från fartyget ersätta den förlorade 

vikten med vatten i för ändamålet avsedda tankar och att vid lastning av fartyget tömma dessa tankar på vatten.  
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av nautik, sjötransportteknik, skeppsteknik, säkerhets- och miljöteknik och självständigt 

arbete. Basen i utbildningen utgörs av verklighetsanknutna situationer från sjöfarten där 

studenten ska tränas i att tillämpa teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter. En nära 

koppling mellan teoretiska och praktiska studier eftersträvas. Undervisningen utgörs av 

lektioner, övningar, laborationer och tillämpningsövningar i simulatorer.  

 

Då det fyraåriga programmet inte ställer några krav på tidigare erfarenhet av arbete till sjöss 

har det programmet utöver den teoretiska delen, på 180 högskolepoäng, fartygsförlagd 

utbildning om 75 högskolepoäng vilket motsvarar 12 månader. Den fartygsförlagda 

utbildningen är tänkt att ge studenten praktiska kunskaper, erfarenhet och skicklighet för att 

kunna tjänstgöra som vakthavande befäl på fartyg.  

 

2.3 Kompetens 

Kompetens betyder att sammanträffa, vara ägnad, att räcka till (Nationalencyklopedin, 2013). 

Enligt Ellström (1992) är begreppet kompetens nära förknippat med yrkeskunnande och 

kvalifikation. Begreppen har en gemensam innebörd, att vara kompetent, kvalificerad eller 

yrkeskunnig innebär att vara kompetent för en specifik uppgift. För att definiera begreppet 

kompetens eller yrkeskunnande kan begreppen delas in i fem olika sätt; 

 

 yrkeskunnande som formell kompetens, den kompetens som erhålls genom utbildning 

och dokumenteras med antingen betyg, intyg eller en behörighet, 

 yrkeskunnande som reell kompetens, den faktiska kompetensen som en person har 

och som kan användas för att utföra ett arbete, 

 yrkeskunnande som utnyttjad kompetens, den kompetens en person innehar och 

dessutom drar nytta av och använder i sitt arbete, 

 yrkeskunnande som den kompetens som reellt krävs för att utföra en arbetsuppgift 

framgångsrikt och 

 yrkeskunnande som den efterfrågande kompetensen som formellt eller informellt 

efterfrågas för ett specifikt arbete. 



7 

 

Dessa fem innebörder kan ställas i relation till varandra enlig bilden nedan.  

 

Figur 2.1 Relationer mellan olika innebörder av yrkeskunnande (Enligt modell av Ellström, 1992).  

 

Enligt denna figur är det lätt att utläsa att kompetens ligger hos individens förmåga att klara 

av en uppgift eller ett arbete. Kvalifikation är de krav som ställs på kompetensen hos 

individen. Detta innebär att en person kan vara kompetent för att utföra ett arbete, men saknar 

de kvalifikationer som krävs. Å andra sidan kan en person vara kvalificerad för ett arbete, 

men sakna kompetens för det (Granberg, 2004).   

 

Claesson (2007) beskriver hur kompetensen växer fram i praktiken hos en människa, från det 

att personen är nybörjare till dess att denne är expert inom sitt yrke. De första stadierna då 

personen är nybörjare inom yrket kännetecknas dennes yrkesutövande utav att följa 

regelboken och förmågan att se sammanhang är begränsat. När personen växer i sin yrkesroll 

och går till de senare stadierna så blir detaljerade anvisningar mindre betydelsefulla, personen 

får en helhetssyn och anpassar arbetet efter rådande situation. Personen lär sig att prioritera 

och se vad som är viktigt och mindre viktigt och lär sig att hantera sina kunskaper i praktiken. 

Vid det sista stadiet är personen inte längre medveten om sina kunskaper.  

 

2.4 Kunskap 

Kunskap kan delas in i fyra former; faktakunskap, förståelse, färdighet och 

förtrogenhetskunskap. Faktakunskap är teoretisk kunskap. Förståelse innebär att en person 

kan se samband och färdighet är kunskapen att praktiskt kunna utföra en uppgift (Granberg, 

 

Visad kompetens 
genom handling 

Formell 
kompetens 

Efterfrågad 
kompetens 

Den kompetens 
som krävs 

Faktisk kompetens 

Kompetens Kvalifikationer 
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2004). Claesson (2007) hävdar att det viktigaste som praktiska yrkesutövare kan betecknas 

som tyst kunskap eller förtrogenhetskunskap. Det är den kunskap som en person innehar, 

men har svårt att sätta ord på. Den finns där utan att personen ägnar den någon tanke, det är 

det självklara som tas för givet. För att förtrogenhetskunskap ska uppnås krävs det att 

personen har teoretisk kunskap om ämnet, har förståelse kring det och dessutom färdigheten 

att utföra en uppgift korrekt. Förtrogenhet utvecklas genom erfarenhet av att utföra vissa 

saker, personen lär sig handskas med speciella fenomen och vet snabbt vad som händer samt 

vilka följder det kommer att få (Granberg, 2004).  

 

Den formella utbildningen tar upp det som står i kurslitteraturen. Förtrogenhetskunskapen 

och den tysta kunskapen är betydligt svårare att ta upp eftersom varken lärare eller student är 

medvetna om den (Claesson, 2007). Claesson ifrågasätter huruvida formell utbildning har 

någon direkt betydelse alls för det yrke som utbildningen ska leda till. Yrkesutbildningar 

hålls i lektionssalar där eleverna sitter och lyssnar på föreläsningarna. Den verksamhet som 

studenterna sedan ska arbeta med har väldigt lite att göra med att sitta still och lyssna. Den 

formella utbildningen har alltför lite att göra med den kommande yrkesuppgifter.  

 

2.5 Tidigare studier inom ämnet 

Benke Fransson gör i sitt examensarbete Att rustas inför sjökaptensyrket: En jämförande 

studie av två olika sjökaptensutbildningar, skrivet vid Sjöfartshögskolan i Kalmar år 2010, en 

undersökning som bland annat jämför hur studenter från det treåriga respektive fyraåriga 

programmet ser på sin egen kompetens inför den kommande rollen som styrman. Han låter 

elever från avgångsklasserna år 2010, som då bara har några månader kvar till examen, svara 

på hur väl förberedda och självsäkra de själva känner sig på ett antal olika områden som alla 

ingår i en styrmans arbetsuppgifter.  

 

Svaren på enkäterna visar att självsäkerheten studenterna kände varierade mellan olika 

arbetsuppgifter och moment. Ur svaren som Fransson delade upp för respektive 

programvariant framgår även att det fanns områden där det var tydlig skillnad för hur stort 

självförtroende studenter kände beroende på vilket program de tillhörde.  

 

Fransson drar flera slutsatser utifrån resultatet från enkätsvaren. Han konstaterar dels att det 

fanns områden där studenterna från såväl det treåriga som det fyraåriga programmet svarade 
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att de inte kände sig säkra. Han konstaterar även att det fanns områden där studenterna från 

det treåriga programmet svarade att de kände en större självsäkerhet jämfört med studenterna 

från det fyraåriga programmet, på samma sätt som det fanns områden där det istället var 

studenterna från det fyraåriga programmet som svarade att de kände en större självsäkerhet 

jämfört med eleverna från det treåriga programmet 

 

I avhandlingen Ny i yrket – ny på arbetsplatsen undersökte Persson och Vernström (2005) 

hur nyutexaminerade sjuksköterskor upplever sin första tid i yrket. Sjuksköterskeutbildningen 

har tidigare varit en praktisk yrkesutbildning, men är numera en högskoleutbildning med 

teoretisk inriktning. Steget från den teoretiska utbildningen till det praktiska yrket är stort. 

Mot denna bakgrund undersökte de hur nyutexaminerade sjuksköterskor upplever denna 

situation. Resultatet visade att sjuksköterskor upplevde att de under högskoleutbildningen 

levde i en skyddad värld och att utbildningen inte stämde överens med verkligheten. De 

framhävde att utbildningen bör innehålla mer praktiska moment och mindre teori. De 

upplevde att det är svårt att nå upp till de krav på kompetens som ställs på dem och de kände 

en rädsla för att begå misstag. Hur de upplevde detta varierade från person till person utifrån 

tidigare erfarenheter. Persson och Vernström (2005) framhäver vikten av stöd från äldre 

kollegor under den första tiden i yrket.  
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3. Metod 

3.1 Val av metod 

Enligt Stukát (2005) ska valet av metod grundas på syftet med studien och inte på vad 

forskaren anser känns rätt. Det kvalitativa perspektivet väljer att undersöka hur människan 

uppfattar sin omvärld istället för att som det kvantitativa perspektivet som väljer att registrera 

och mäta en mer eller mindre given verklighet (Backman, 2008). Studien sökte inte svar 

mätbara i siffror utan den ville nå en djupare förståelse för ett specifikt fenomen och rikta 

intresset mot individen. För att kunna få ut så mycket som möjligt av studien och för att 

kunna besvara de vida frågeställningarna så krävdes det att undersökningen genomfördes 

med en kvalitativ metod.  

 

Den kvalitativa undersökningen valdes att genomföras med personliga intervjuer. Ett 

alternativ hade varit att istället använda sig av frågeenkäter. Att använda sig av enkäter 

istället för intervjuer hade gett fördelarna att det är enklare att nå ut till ett större urval och på 

så sätt få ett större antal svar att bearbeta och analysera. Intervjuer gav istället fördelen att 

varje specifikt svar blev mer uttömmande. Även om det enligt Stukát (2005) i en enkät går att 

använda sig av fritextsvar på frågor, ger en fråga i en personlig intervju i regel ett mer 

detaljerat svar. Lathetsfaktorn hos deltagaren blir inte lika stor när denne tillåts att svara 

muntligt istället för skriftligt. I en personlig intervju blir det dessutom svårare att hoppa över 

frågor då kontakt med den som intervjuar hela tiden hålls och en större ansträngning görs för 

att göra denne nöjd. 

 

3.2 Intervjumetod 

Intervjuer kan utföras på flera olika sätt. Det finns två huvudtyper av intervjuer, strukturerade 

och ostrukturerade. Det finns för- och nackdelar med båda varianterna och val av 

intervjumetod måste liksom val av metod göras med hänsyn till syftet. Det inte är tvunget att 

hålla sig till enbart en av metoderna utan att det bästa alternativet ligger någonstans 

däremellan (Stukát, 2005). 

 

Syftet med denna studie var att beskriva hur en nyutexaminerad styrman upplevde sin första 

tid i yrket och det krävde att varje fråga som ställdes gav uttömmande svar och att 

respondenten gavs tid till att tänka efter och minnas. Utifrån detta användes en intervjumetod 
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som låg närmare den ostrukturerade än den strukturerade. En ostrukturerad intervju utgår inte 

från något fast schema med frågor som ska följas utan en checklista med en stomme till 

frågor utformades (Stukát, 2005). Beroende på vilka svar som gavs på frågorna så 

utvecklades frågorna. Respondenten tilläts prata utan att bli avbruten för att kunna minnas 

och associera fritt.  

 

Fördelen med att ha valt en strukturerad intervju istället hade varit att varje svar blir mer 

jämförbara och lättare att analysera då ett strikt schema följts, vilken kan jämföras med en 

enkätstudie med färdiga svarsalternativ. Denna metod hade omöjliggjort möjligheten till 

följdfrågor på respondentens svar. Fördelen med att inte använda sig av färdiga 

svarsalternativ var att resultatets tillförlitlighet blev större om respondenterna tilläts svara 

med sina egna ord. Utifrån detta gjordes ett aktivt val att inte använda denna typ av 

intervjumetod. Däremot utformades intervjuguiden så att samma frågor ställdes till alla 

respondenter i någorlunda samma följd för att göra resultaten från intervjuerna lättare att 

jämföra.  

 

Samtliga intervjuer skedde muntligt och spelades in. De utvalda personerna intervjuades 

enskilt. Direkta möten med respondenterna föredrogs. Dock skedde de flesta intervjuerna via 

telefon eftersom urvalspersonerna bodde i olika delar av landet och tidsbrist gjort det 

omöjligt att besöka dem enskilt. Det faktum att intervjuerna utfördes över telefon innebar att 

intervjuarens inverkan på respondenten i ett direkt personligt möte uteslöts. Däremot var det 

svårt att styra över om respondenten var helt fokuserad på intervjun. Risk finns för att 

respondenterna ägnade sig åt andra aktiviteter eller hade störande moment i sin omgivning 

samtidigt som intervjun genomfördes och därmed inte var helt koncentrerade på de frågor 

som ställdes. 

 

Dalen (2007) skriver att utformandet av en intervjuguide handlar om att omsätta studiens 

syfte och frågeställningar till teman och underliggande frågor. Vid utformandet av guiden bör 

de frågor som ligger i periferin i förhållande till de centrala frågorna i studien komma först. 

De inledande frågorna ska vara utformande så att respondenten känner sig trygg och 

avslappnad och efter hand kan de mer känslomässig frågorna ställas.  
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Utformandet av studiens intervjuguide baserades på de frågeställningar som studien önskade 

svar på. De inledande frågorna i guiden berörde styrmännens bakgrund och vilka 

arbetsuppgifter de hade ombord, detta för att inleda intervjun lugnt. Frågorna utformades så 

öppet som möjligt. För att förhindra att intervju skulle stanna upp på grund av ett intet 

sägande svar förberedes frågor för att följa upp ett eventuellt ja- eller nej-svar.    

 

3.3 Urval  

Syftet och frågeställningarna till undersökningen berörde styrmän som nyligen hade 

examinerats och påbörjat sitt första styrmansjobb. Även om samtliga styrmän någon gång 

befunnit sig i den fasen så är minnet en färskvara och gamla intryck och uppfattningar glöms 

fort. Den grupp som var intressant för undersökningen var således aktiva styrmän som tagit 

examen för mindre än ett år sedan.  

 

Undersökningen skedde med halvstrukturerade intervjuer. Att använda sig av en mycket stor 

urvalsgrupp skulle därför ha blivit alltför tidskrävande. Bland de sjökaptensstudenter som tog 

examen våren 2012 valdes en liten urvalsgrupp om tio personer ut för undersökningen. För 

att kunna utröna om det fanns skillnader mellan styrmän från de olika programmen krävdes 

det att ett lika stort antal styrmän från det treåriga programmet som från det fyraåriga 

programmet valdes ut för intervjuer. Det resulterade i att fem styrmän från varje 

utbildningsvariant kontaktades med hjälp av uppgifter tillhandahållna av Sjöfartshögskolan i 

Kalmar. Urvalet skedde i första hand slumpmässigt, men viljan att delta, tillgänglighet och 

möjlighet att upprätta kontakt med de utvalda spelade även in i vilka som valdes ut för 

undersökningen.  

 

3.4 Etiska aspekter 

Undersökningen innehöll inte några särskilt etiskt känsliga frågor. Etiska aspekter har 

givetvis ändå beaktats. Studien har utförts enligt Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska 

principer och uppfyller de fyra huvudkraven; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 

Bryman och Bell (2011)  redogör för några av de etiska principer som bör beaktas vid all typ 

av forskning. Forskaren ska informera och förklara för personerna som ingår i 
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undersökningen och vad dess syfte är. De ska även upplysas om vilka moment som ingår i 

undersökningen. Samtliga deltagare ska känna till att de deltar frivilligt och har rätt att 

avbryta sitt deltagande om de så skulle vilja.  

 

Allt deltagande i denna undersökning har skett på fri vilja. Styrmän som uppfyllt kraven till 

urvalet för undersökningen har kontaktas och informerats om vad undersökningen innebär 

och syftar till. De har sedan fått frågan om de tillåter sig att bli intervjuade. Deltagarna har 

hållits anonyma och deras namn och andra personuppgifter presenteras inte i studien. 

Intervjuunderlag kommer inte ges ut till någon annan utan kommer enbart användas till den 

egna undersökningen. 

 

Stukát (2005) belyser fördelarna av att spela in intervjun med exempelvis en bandspelare. 

Detta underlättar för att göra analyseringen så exakt som möjligt, i synnerhet som en relativt 

djup intervju som ligger nära den ostrukturerade metodmodellen kommer att användas. För 

att förhindra att någon blir inspelad mot sin vilja har alla respondenter tillfrågats innan om de 

tillåter att intervjun spelas in.  

 

3.5 Datainsamling 

Datainsamlingen bestod till största delen av den egna kvalitativa undersökningen genom 

intervjuer. Ett par studier kring ämnesområdet hade tidigare genomförts av studenter vid 

Sjöfartshögskolan i Kalmar. Dessa användes främst i syfte att få en grunduppfattning för att 

kunna gå vidare inom ämnet och utföra denna undersökning. Utöver de studier som 

genomförts vid Sjöfartshögskolan så har studier rörande andra yrkesgrupper genomförts och 

dessa studerades för att få en uppfattning om metodval, frågeställningar och för att kunna 

finna teorier rörande ämnet.  

 

Mängden sekundära källor i form av böcker eller artiklar som berör de specifika 

frågeställningarna fanns inte i någon större utsträckning. Däremot undersöktes litteratur som 

rörde relaterade ämnen såsom kompetens, yrkeskunnande och kunskapsteori. Denna litteratur 

togs fram dels genom sökningar i Universitetsbiblioteket i Kalmars katalog, men även genom 

att undersöka de källor som tidigare arbeten referat till.  
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Resultatet från en förberedande intervju med en aktiv styrman användes för att bekräfta att 

syftet och frågeställningarna var relevanta. Den användes som ett riktmärke för hur 

intervjumallen för den kvalitativa studien skulle utformas.  

  

De intervjuer som genomfördes spelades in och transkriberades för att lättare kunna analysera 

materialet. Det transkriberade materialet sammanställdes, jämfördes och analyserades utifrån 

studiens syfte och frågeställningar.   
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4. Förberedande intervjustudie  

 

I augusti 2012 genomfördes en intervju med en styrman som nyligen erhållit sin examen från 

Sjöfartshögskolan i Kalmar och som var i aktiv tjänst som andrestyrman på ett handelsfartyg. 

Syftet med att göra en intervju med en yrkesaktiv styrman var att utröna om det fanns grund 

till uppsatsens syfte. Styrmannen fick besvara frågor som skulle bekräfta huruvida det fanns 

motiv till uppsatsens frågeställningar eller inte.  

 

Styrmannen som deltog i intervjun hade två år tidigare examinerats från det fyraåriga 

sjökaptensprogrammet. Vid tidpunkten för intervjun bestod arbetserfarenheten som styrman 

av cirka nio månaders sjötid på produkttanker. Till tidigare erfarenhet från arbete inom 

handelsflottan hörde fartygsförlagd utbildning på fyra olika fartyg av varierande storlek och 

fartygstyp. 

 

Styrmannen fick först besvara frågan om vad hon ansåg vara hennes arbetsuppgifter och 

ansvarsområden som andrestyrman på det aktuella fartyget. Den intervjuade styrmannen 

förklarade att du som andrestyrman på hennes fartyg antingen är säkerhetsansvarig eller 

navigationsansvarig. Som säkerhetsansvarig ansvarar du för säkerhetsutrustningen. Det 

omfattar till exempel att kontrollera att all materiel är redo att användas och att 

förbrukningsvaror inte är för gamla, göra beställningar av nytt materiel, ansvara för 

sjukvården ombord och att organisera och leda övningar. Som navigationsansvarig ansvarar 

du för navigationsinstrumenten, utförande av reseplanering, uppdaterande av publikationer 

och sjökort.  Andra områden utöver säkerheten och navigationen som enligt den intervjuade 

styrmannen ingår i en andrestyrmans uppgifter är även lasthantering i hamn, ansvar vid 

förtöjnings- och ankringsoperationer, framförande av fartyget till sjöss och deltagande i 

fartygets brandskydd. 

 

Därefter fick styrmannen frågan om den bild hon har nu av vad andrestyrmansjobbet innebär 

stämmer överens med den bild hon hade av jobbet under skoltiden. I svaret på frågan 

förklarade hon att bilden av styrmansyrket inte förändrades efter hon började arbeta som 

styrman. Däremot påpekade hon att hennes uppfattning före anställningen var att jobbet 

skulle innebära mer ansvar och vara mindre avslappnat än hon nu upplevde det. Styrmannen 

tillade dock även att den första tiden som ny styrman var mentalt väldigt stressande eftersom 
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hon inte hade hunnit bilda sig en översikt över vilka uppgifter som hon hade ansvar för. 

Stressen ökade dessutom eftersom hon som ny styrman ställde höga krav på sig själv. 

 

Intervjun gick vidare med frågan om vilka moment och arbetsuppgifter styrmannen kände 

störst osäkerhet kring under den första tiden av det första styrmansjobbet. Svaret blev att 

lasthanteringen var det hon kände sig mest osäker inför. Att lasthanteringen innehåller många 

olika moment som det går att göra misstag under och avsaknad av erfarenhet från det under 

den fartygsförlagda utbildningen gavs som anledning. Att framföra fartyget tyckte hon 

däremot inte var några problem. Den fartygsförlagda utbildningen hade gett henne bra 

erfarenhet på det området. 

 

Styrmannen fick även svara på om det var främst de stora primära arbetsuppgifterna hon hade 

svårast för i början, eller om hon även kände svårigheter inför de sekundära fartygsspecifika 

uppgifterna som till exempel hantering av datorprogram och administrativa uppgifter. 

Styrmannen bekräftade att du som andrestyrman har väldigt många mindre uppgifter som inte 

ingår i andrestyrmannens ordinarie ansvarsområden, utan som delegeras av exempelvis 

befälhavaren. Hon förklarade dock att den typen av arbetsuppgifter inte ledde till någon 

nervositet eller stress eftersom de inte får några stora konsekvenser om de utförs felaktigt. 

Hon påpekade även att kunskap om utförandet av de sekundära uppgifterna fås från den 

styrman som avlöses. Hennes bild innan första jobbet påbörjade hade varit att hon skulle vara 

tvungen att klara av dessa uppgifter till stor del själv utan stöd från någon annan. Det visade 

sig dock att det gavs mycket stöd från de övriga befälen och att det inte var några problem att 

fråga exempelvis befälhavaren om något kändes osäkert.  

 

Styrmannen fick även frågan om hon tror att utbildningen skulle kunna göras annorlunda för 

att ge bättre kunskap inför de moment och arbetsuppgifter som hon kände störst osäkerhet 

inför. Styrmannen konstaterade att utbildningen hon fått är väldigt bred och att den till 

skillnad från utbildningar vid andra skolor saknar möjligheten att välja en inriktning i slutet 

av utbildningen och på så sätt göra den skräddarsydd enligt ens egna behov. De flesta har nog 

ett mål med en specifik fartygstyp de vill jobba på. Om det går att välja en inriktning och 

specificera sig mot den fartygstypen hade det gynnat en när det var dags att börja jobba, 

trodde hon. Styrmannen påpekade även att några av kurserna kunde ha lästs på engelska. Hon 

saknade att inte ha lärt sig fler facktermer på engelska. 
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Då den intervjuade styrmannen hade genomgått det fyraåriga programmet, vilket inte kräver 

någon tidigare praktisk arbetserfarenhet från fartygsarbete, gavs hon även frågan om hon 

upplevt situationer i arbetet som styrman då hon känt att hennes kunskaper eller erfarenheter 

brustit på grund av avsaknaden av erfarenhet i form av tidigare sjötid som matros. 

Styrmannen var övertygad med sitt svar att så inte var fallet. Hon poängterade att det är upp 

till eleven själv att hämta kunskap om matrosens arbetsuppgifter när den kommer ut på ett 

fartyg. Hon tillade även att det förvisso hade inneburit en fördel att ha arbetat som matros 

tidigare om det varit på samma fartygstyp. Hade erfarenheten som matros däremot inhämtats 

på en annan fartygstyp ansåg hon att det inte gjorde någon skillnad. 
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5. Resultat  

5.1 Presentation av respondenternas bakgrund 

Utöver att den ena hälften av de styrmän som intervjuades hade genomgått den treåriga 

programvarianten, och den andra hälften hade genomgått den fyraåriga programvarianten, 

skiljde det sig även från person till person hur deras bakgrund vad det gällde tidigare 

erfarenheter av arbete ombord på fartyg såg ut. Gemensamt för de styrmän som genomgått 

det treåriga programmet var, som nämnt i tidigare avsnitt, att de arbetat som matroser under 

minst så lång tid som krävs för att få ut styrmansbehörighet efter genomförd utbildning. 

Likaså hade alla styrmännen som genomgått det fyraåriga programmet gjort fartygsförlagd 

utbildning under minst så lång tid som krävs för att erhålla styrmansbehörighet efter 

genomförd utbildning. På vilka fartygstyper fartygsförlagd utbildning respektive 

matrostjänstgöring hade genomförts skiljde sig mellan varje individ. Det skiljde sig även i 

hur länge och på hur många olika fartyg styrmännen hade tjänstgjort fram till tidpunkten för 

intervjuerna. 

 

En enklare kartläggning gjordes av de intervjuade styrmännens bakgrund vad det gällde hur 

många olika fartyg de hade varit styrmän på, under hur långa perioder och ifall tidigare 

erfarenhet från antingen arbete som matros eller av fartygsförlagd utbildning på samma 

fartygstyp fanns. Nedan visas en sammanfattning av styrmännens bakgrund där de benämns 

styrman A till J. 

 

Så här såg det ut bland de styrmän som genomgått det treåriga sjökaptensprogrammet: 

 

Styrman A 

Faktisk sjötid med styrmansbefattning: 2 veckor. 

Fartygstyp för hittillsvarande styrmansanställningar: Sjömätningsfartyg. (Arbetsuppgifter 

som last- och ballasthantering förekom inte för fartygstypen.) 

Tidigare erfarenhet från arbete som matros på samma fartygstyp: Nej. 

 

Styrman B 

Faktisk sjötid med styrmansbefattning: Cirka 4,5 månader. 
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Fartygstyp för hittillsvarande styrmansanställningar: Ro-Ro
13

. 

Tidigare erfarenhet från arbete som matros på samma fartygstyp: Ja. Styrmannen hade jobbat 

som matros i fyra år på liknande fartyg inom samma bolag. Styrmannen jobbade tidigare som 

matros på samma fartyg som nu utgjorde styrmanstjänsten. 

 

Styrman C 

Faktisk sjötid med styrmansbefattning: 3 - 4 månader. 

Fartygstyp för hittillsvarande styrmansanställningar: Ro-Ro. 

Tidigare erfarenhet från arbete som matros på samma fartygstyp: Ja, dock endast under en 

kortare tid.  

 

Styrman D 

Faktisk sjötid med styrmansbefattning: Cirka 3 månader. 

Fartygstyp för hittillsvarande styrmansanställningar: Ro-Pax
14

. 

Tidigare erfarenhet från arbete som matros på samma fartygstyp: Ja. 

 

Styrman E 

Faktisk sjötid med styrmansbefattning: Cirka 3 månader. 

Fartygstyp för hittillsvarande styrmansanställningar: Ro-Pax och tankfartyg
15

. 

Tidigare erfarenhet från arbete som matros på samma fartygstyp: Ja. Arbetat som matros på 

samma fartygstyper som för båda styrmansanställningar 

 

Så här såg det ut bland de styrmän som genomgått det fyraåriga sjökaptensprogrammet: 

 

Styrman F 

Faktisk sjötid med styrmansbefattning: Cirka 4 månader. 

Fartygstyp för hittillsvarande styrmansanställningar: Bojlastare
16

. 

Tidigare erfarenhet av fartygsförlagd utbildning på samma fartygstyp: Erfarenhet som elev på 

tankfartyg, däremot inte bojlastare.  

                                                 

13
 Ro-Ro är en förkortning för Roll On Roll Off vilket är ett fartyg där lastning och lossning sker via ramper i 

fartyget och lasten körs ombord och iland av lastbilar eller truckar.  
14

 Ro-Pax är ett Ro-Ro-fartyg som kan ta mer än 12 passagerare.  
15

 Tankfartyg är ett fartyg byggt för att transportera flytande laster som till exempel olja, kemikalier och 

raffinerade oljeprodukter.  
16

 Bojlastare är ett tankfartyg som lastar olja ute till havs förtöjd vid bojar.  
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Styrman G 

Faktisk sjötid med styrmansbefattning: Cirka 4,5 månader. 

Fartygstyp för hittillsvarande styrmansanställningar: Supplyfartyg
17

. 

Tidigare erfarenhet av fartygsförlagd utbildning på samma fartygstyp: Erfarenhet som elev på 

offshorefartyg av annan typ än supplyfartyg. 

 

Styrman H 

Faktisk sjötid med styrmansbefattning: 3 - 4 månader. 

Fartygstyp för hittillsvarande styrmansanställningar: Tank- och bunkerfartyg
18

. 

Tidigare erfarenhet från fartygsförlagd utbildning på samma fartygstyp: Erfarenhet som elev 

på andra tankbåtar. 

 

Styrman H hade även erfarenhet sedan före tiden på Sjöfartshögskolan från att ha jobbat som 

jungman
19

 på Ro-Ro-fartyg. 

 

Styrman I 

Faktisk sjötid med styrmansbefattning: Cirka 4 månader.  

Fartygstyp för hittillsvarande styrmansanställningar: Bulkfartyg
20

. 

Tidigare erfarenhet från fartygsförlagd utbildning på samma fartygstyp: Erfarenhet som elev 

på annat fartyg i samma rederi.  

 

Styrman J 

Faktisk sjötid med styrmansbefattning: Cirka 2 månader. 

Fartygstyp för hittillsvarande styrmansanställningar: Ro-Pax. 

Tidigare erfarenhet från fartygsförlagd utbildning på samma fartygstyp: Ja. Erfarenhet som 

elev på samma fartyg som för styrmansanställningen.  

 

Åtta av tio av de intervjuade styrmännen hade alltså vid tidpunkten för intervjuerna samlat på 

sig mellan tre och fyra och en halv månader faktisk sjötid som styrman. De två resterande 

                                                 

17
 Supplyfartyg är fartyg som ansvarar för underhåll och transporter till och från offshoreplattformar.  

18
 Bunkerfartyg är tankfartyg av mindre storlek som förser större fartyg med bränsle.  

19
 Jungman är en manskapsgrad som ligger under lättmatros, har mer än tre månaders sjötid, men mindre än ett 

år.  
20

 Bulkfartyg är fartyg som är konstruerade för att frakta torra laster i lös konsistens i sina lastrum.  
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styrmännen, styrman A och styrman J, hade två veckor respektive två månaders faktisk sjötid 

som styrman. Vart någonstans de olika styrmännen hade arbetat som styrmän varierade 

mellan en rad olika fartygstyper. Samtliga av de intervjuade, med undantag för styrman A, 

hade erfarenhet sedan tidigare som elev eller matros på samma eller liknande fartygstyp. 

 

5.2 Den verkliga bilden av yrket jämfört med förväntningarna innan 

Beroende på vilken fartygstyp styrmännen för tillfället arbetade på beskrev de sina 

arbetsuppgifter och ansvarsområden lite olika. Gemensamt för samtliga var dock att de tyckte 

att den bild de hade av sitt yrke efter att ha börjat arbeta som styrmän, stämde ganska eller 

mycket bra överens med den bild de hade haft under utbildningstiden över hur de då 

förväntade sig att styrmansyrket skulle se ut. Vilka arbetsuppgifter och ansvarsområden de 

hade förväntat sig skulle ingå i styrmansbefattningen överensstämde i det stora hela väl med 

hur de nu beskrev det. Ett par av styrmännen nämnde visserligen att de tyckte att den 

fartygstyp de nu arbetade på hade sådan speciell karaktär att det ingick många moment och 

arbetsuppgifter som de inte riktigt hade förutsett. De var dock överens i sina uppfattningar 

om att dessa moment och arbetsuppgifter var unika för just deras fartygstyp. Därmed hade det 

inte gått att förutse att detta skulle ingå i jobbet, eftersom de inte hade någon tidigare 

erfarenhet som matros eller elev från den fartygstypen. 

 

Även om styrmännens bild över hur de idag uppfattade sitt jobb som styrman, jämfört med 

hur de hade förväntat sig att jobbet såg ut under utbildningstiden, generellt överensstämde 

bra, fanns det några arbetsområden som flera av styrmännen hade blivit förvånade över att de 

över huvud taget förekom eller att de förkom i större utsträckning än de hade förväntat sig. 

Ledarskapsrollen du får när du intar styrmansbefattningen var en av de saker som tycktes ha 

kommit som en överraskning för många av styrmännen som intervjuades. De flesta verkade 

ha haft bilden att du som styrman av lägre rang inte har någon större ledarskapsroll, utan att 

det är överstyrman och befälhavaren som står för den biten. När de väl kom till sitt första 

styrmansjobb insåg flera av dem att de visst fick ta på sig en ledarroll, exempelvis på sin vakt 

under lastnings- och lossningsoperationer. En styrman uttryckte även att han:  

...aldrig tänkt på att någon kanske tittar på mig och kanske frågar mig hur något ska vara. 

Han syftade då på att han inte tänkt på att du som styrman, i och med din högre befattning 

ombord, förväntas föregå med gott exempel och vara påläst på saker och ting för att kunna 
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besvara frågor som kommer från manskap eller till exempel extra personal som inte tillhör 

den ordinarie fartygsbesättningen. 

 

Något annat som tycktes ha förvånat många var det stora ansvar de kände att de fick ta direkt 

från början. Även om de hade haft en klar bild över att styrmansyrket skulle innebära en hel 

del ansvar, hade de inte trott att de som nyutexaminerade direkt skulle kastas in i 

ansvarstagandet och utan att någon kontrollerade dem själva fick utföra alla sina 

arbetsuppgifter efter bara en kort introduktion. Däremot var det ingen som upplevde att det 

inte gick att fråga någon annan ombord om osäkerhet uppstod. Några av de intervjuade 

styrmännen verkade även tycka att hantering och underhåll av teknisk utrustning är en större 

del av deras jobb än vad de hade föreställt sig innan.  

 

5.3 Osäkerheten som ny styrman 

Den tidigare studie som Benke Fransson (2010) gjort visade att de tillfrågade studenterna 

som stod inför examen från sjökaptensprogrammen svarade att de kände sig osäkra inför en 

del av de moment och arbetsuppgifter som väntade dem som styrmän. Med den bakgrunden 

förväntade sig därför författarna till denna studie att styrmännen som intervjuades skulle 

nämna en eller flera av sina nuvarande arbetsuppgifter som något de hade problem med och 

kände sig osäkra på under sin första tid i yrket. Så blev dock inte fallet. Samtliga styrmän var 

visserligen överens om att första tiden som styrman kändes stressig och att en stor osäkerhet 

ofta fanns. Detta verkade dock snarare bero på en generell osäkerhet över att allting är nytt 

och att det kommer mycket ansvar på en och samma gång, snarare än att det finns några 

specifika arbetsuppgifter som särskilt orsakade osäkerhet. 

 

De flesta av de intervjuade styrmännen uttryckte alltså att de tyckte den första tiden som 

styrman var stressande på ett negativt sätt, även om det i de flesta fallen inte fanns något 

specifikt i jobbet som de kände osäkerhet inför. Det verkade istället finnas två huvudfaktorer 

till varför den negativa stressen uppkom och varför de intervjuade styrmännen upplevde 

osäkerhet, trots att de egentligen inte tyckte att någon av deras arbetsuppgifter var särskilt 

svår. Den ena faktorn utgjordes av att de intervjuade styrmännen upplevde att det kommer 

väldigt mycket ansvar med styrmansyrket. Flera av styrmännen som genomgått det fyraåriga 

programmet sa att de redan hade utfört mer eller mindre alla de arbetsuppgifter som en 
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styrman har då de var elev och att de då inte hade några som helst problem med att utföra 

dem. När de nu skulle göra samma saker som styrmän blev det däremot en helt annan sak i 

och med att de nu själva var tvungna att ansvara för vad de gjorde och inte längre hade någon 

som övervakade dem. En nervositet och osäkerhet uppstod i och med vetskapen att de själva 

hade ansvaret och att ingen annan skulle upptäcka om de gjorde fel. Den andra faktorn 

utgjordes av att de som nya styrmän inte kände att de hade kontroll på vad för arbetsuppgifter 

de förväntades utföra. Några uttryckte att det var svårt att få en överblick av vad som var 

deras arbetsuppgifter och ansvarsområden. Att hela tiden gå med oron över att inte veta vad 

som kommer hända härnäst och känslan av att kanske ha glömt bort eller missat att göra 

någonting verkade ha varit stressande för många av styrmännen under första tiden i arbetet.  

Hela tiden var man tvungen att vara på spänn, man har inte tid att slappna av. Man gick 

på tå. Vad händer nu? Vad kan jag göra nu? 

Även om styrmännen var överens om att den första tiden i jobbet känns både stressande och 

osäker, menade de flesta att de innan påbörjandet av första jobbet trott att känslan av 

osäkerhet och nervositet skulle ha varit ännu större. Det hade alltså visat sig för dem när de 

väl påbörjade sitt första styrmansjobb att det inte var riktigt så jobbigt som de föreställt sig. 

Anledningarna till det verkade vara dels att styrmännen faktiskt hade bättre förkunskaper än 

de trodde sig ha, och att de tycktes ha en föreställning om att de skulle komma att vara 

väldigt utlämnade åt sig själva utan möjlighet att fråga och få stöd från den övriga 

besättningen, något som sedan visade sig att det inte stämde. Tvärt om uttryckte många att de 

fått allt det stöd från den övriga besättningen som de behövde som nya styrmän.  

 

5.3.1 Introduktionens betydelse. 

Sex av tio av de intervjuade styrmännen fick någon form av överlappning
21

 tillsammans med 

sin avlösare då de mönstrade
22

 på som styrman för första gången. I två av fallen hade 

styrmännen först varit elev eller matros på fartyget och därefter mönstrat upp till styrman. Då 

de redan var ombord på fartyget sköttes introduktionen av styrmannen som skulle lösas av 

före uppmönstringen. I de andra fyra fallen fick de nya styrmännen gå en vecka tillsammans 

med den styrmanskollega de skulle lösa av innan de själva tog över jobbet. De styrmän som 

fått överlappning tyckte det var värdefullt att få en tids upplärning av en mer erfaren kollega. 

                                                 

21
 Överlappning innebär att en ny besättningsmedlem under en tid får arbeta parallellt med en ordinarie 

besättningsmedlem för att komma in i arbetet ombord.  
22

 Mönstra innebär att gå ombord på ett fartyg i syfte att arbeta ombord.  
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De styrmän som inte hade fått någon överlappning och fick frågan om de hade önskat att de 

hade haft det tyckte även de att det hade varit värdefullt. Däremot verkade det som att de 

styrmän som inte fick någon överlappning hade känt mer stöd och fått mer hjälp av den 

övriga besättningen under en längre tidsperiod efter första påmönstringen. De som fick en 

överlappning hade däremot fått klara sig med mindre stöd efter att deras första vecka var 

över. 

 

5.3.2 Ingen oro inför uppgifter som inte utförs under tidspress. 

Styrmännen fick frågan om det i deras befattningar ingick några sekundära arbetsuppgifter 

utöver de stora styrmansuppgifterna de själva hade fått beskriva. Några av styrmännen gav 

exempel på sådant som de i början tyckt var svårt. Härtill hörde rättning av sjökort, förande 

av skeppsdagbok
23

, administrativt pappersarbete, användande av elektroniska sjökort, få ut 

rätt information ur manualer och användande och underhåll av teknisk utrustning. Flera av 

styrmännen poängterade dock att även om de i början haft svårigheter med de här bitarna av 

jobbet så var det inget som genererade någon större nervositet eller osäkerhet eftersom de 

sällan utförs under någon tidspress. De menade att så länge det inte var ett moment som var 

tvunget att utföras inom en viss tidsperiod gick det alltid att antingen fråga någon annan ur 

besättningen hur det skulle göras eller hitta informationen som behövdes i en manual. En av 

styrmännen förklarade skillnaden mellan när han möttes av ett problem som hade med 

fartygsutrustningen ombord jämfört med när han möttes av ett problem som ingick i den 

tidspressade lastningsoperationen. 

Alla andra rutiner som har med utrustning att göra, där har man ju all tid i världen att 

hitta rätt svar eller ringa rätt personer, så sådant är inte krångligt. Det är mer under 

tidspress, med till exempel en lastning som kan vara lite krångligt. 

Utöver lasthanteringen nämndes även navigeringen som en av styrmannens arbetsuppgifter 

som involverar moment som måste utföras under tidspress. 

 

5.3.3 Ledarskapsrollen som styrman  

Som redan nämnts hade flera av de intervjuade styrmännen blivit överraskade över den 

ledarskapsroll de fick ta på sig i och med sin roll som styrman. Under flera av intervjuerna 

nämndes det även som en av de svåra bitarna med jobbet som helt ny styrman. Den 

                                                 

23
 Skeppsdagbok är en form av loggbok där bland annat fartygets position, fart, kurs och andra aktiviteter eller 

händelser dokumenteras kontinuerligt.  
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uppfattningen fanns såväl hos styrmän som genomgått det treåriga utbildningsprogrammet 

som styrmännen som genomgått det fyraåriga utbildningsprogrammet.  

Det var något som jag absolut inte hade en tanke på och då har jag ändå varit elev på det 

fartyget. Det hade gått förbi mig helt och hållet utan jag trodde det skulle komma senare. 

Vi hade ju en ledarutbildning i skolan, men jag var inte alls beredd på att den skulle 

kicka in på en gång. 

Det som tycktes jobbigt var att komma ny till en arbetsplats och plötsligt vara arbetsledare 

över någon annan som har betydligt längre erfarenhet från den arbetsplatsen än dig själv.  

 

Tre av styrmännen som genomgått det fyraåriga programmet uttryckte även att de innan de 

påbörjade sitt första styrmansjobb antagit att de förmodligen skulle ha svårt att bli 

accepterade av de äldre och erfarnare matroserna ombord.  

Något som var lite jobbigt var att stå där som nybliven styrman med tolv månader till 

sjöss och helt plötsligt så ska man jobba med matroser som har varit till sjöss i hela sitt 

liv. 

Så beskrev en av styrmännen hur han uppfattade det när han kommit ombord. Däremot 

verkade det som att de bara efter en kort period ombord svängde i sin uppfattning och då 

tyckte sig bli väl accepterade av matroserna. Gemensamt för de intervjuade styrmännen 

oberoende av utbildningsbakgrund var att flera av dem reflekterade över hur mycket hjälp du 

kan få från matroserna som ny styrman och hur mycket du kan lära dig från dem. Utan att de 

ordagrant beskrev det så gavs intrycket att de i förväg trott att all inskolning och lärdom 

skulle fås från de andra befälen ombord. De hade inte trott att de till stor del även skulle 

inhämta kunskap om sitt eget arbete från matroserna.  

 

5.3.4 Ansvar och yrkesrollen 

Utöver att kliva in i en ledarskapsroll så kliver de nyutexaminerade styrmännen in i en ny 

yrkesroll. De som genomgått det fyraåriga programmet med fartygsförlagd utbildning är inte 

längre elever ombord och de som genomgått det treåriga programmet är inte längre matroser, 

de är styrmän. Vilket tidigare har nämnts så upplevde tre av de styrmän som intervjuades från 

det fyraåriga programmet att de blev överraskade över det ansvar som de blev tilldelade 

direkt då de mönstrade på och att detta generat nervositet. Styrmännen från det treåriga 

programmet verkar däremot inte upplevt detta i lika stor omfattning utan snarare aktivt valt 

att bli styrmän för att få mer ansvar.   
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Nej, det tror jag inte var något problem med det. Tvärt om tyckte jag mer skönt att slippa 

ha någon som, kunna råda över dig själv liksom. 

Det fanns alltså en skillnad i hur styrmännen från de olika programmen såg på det ansvar de 

tilldelats. De som tidigare arbetat som matroser upplevde inga problem med att ta ansvar, 

men de styrmän som genomfört fartygsförlagd utbildning upplevde att de fick ta mer ansvar 

än väntat.  

 

5.3.5 Hur lång tid tar det att komma in i jobbet? 

De intervjuade styrmännen talade om en nervositet och en negativ stress som de upplevde 

under sin första tid som styrmän. Stressen och nervositeten kom som nämnts tidigare främst 

av känslan av att inte veta vad som kommer hända härnäst eller vilka arbetsuppgifter som 

förväntas utföras av dem samt det stora ansvarstagande styrmännen plötsligt tvingades in i. 

För att försöka få en bild över hur lång tid, efter första påmönstringen som styrman, den här 

stressen och nervositeten sitter i togs den frågan med i intervjuerna. De flesta av styrmännen 

fick tänka till en stund innan de kom fram till ett svar och ofta blev dessa ganska diffusa. Hur 

länge de olika styrmännen uppgav att nervositeten och stressen över att vara ny styrman satt 

kvar varierade också en hel del från person till person. Det vanligaste svaret var dock att det 

satt i under två törnars tid, där en törn i de flesta fallen beräknades till cirka en månad långa. 

En av styrmännen talade även om att det inte bara är i takt med att tiden tickar på ombord 

som gör att du känner dig mer och mer säker på ditt jobb, utan även att det spelar in att du 

åker hem på ledighet och får ett uppehåll från jobbet för att sedan komma tillbaka igen. 

För varje gång man kommer tillbaka känns det bättre och bättre. 

 

5.4 Förkunskaperna direkt efter utbildningen 

Samtliga av de intervjuade styrmännen tyckte själva att de hade tillräckliga förkunskaper för 

att klara av sitt jobb då det påbörjade sitt första styrmansjobb. De flesta av dem verkade till 

och med mycket nöjda med de förkunskaper de skaffat sig under utbildningen. Under 

intervjuerna ställdes frågan om de själva upplevde att deras förkunskaper hade levt upp till de 

krav den övriga besättningen ställt på dem när de för första gången kom ombord som 

styrmän. I ett par av intervjuerna nämndes att det från den övriga besättningens håll 

förväntats att de efter att precis ha kommit från skolan borde varit bättre på rent 

paragrafkunnande. En av styrmännen berättade även att besättningen förväntat sig av honom 
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att han skulle ha bättre kunskaper än dem vad det gällde den tekniska utrustningen ombord. 

Dels för att han var yngst ombord men även för att de tyckte han borde haft den kunskapen 

färskt i minnet från utbildningen. Utöver de två punkterna hade ingen av styrmännen upplevt 

att den övriga besättningen förväntat sig att deras förkunskaper som nyutexaminerade 

styrmän skulle ha varit bättre. En av styrmännen som arbetade på ett fartyg där den övriga 

besättningen delvis var av norsk nationalitet hade tvärt om fått höra att norrmännens 

uppfattning var att styrmännen som examinerades från de svenska sjöfartshögskolorna gick ut 

med bättre förkunskaper jämfört med de styrmän som examinerades i hemlandet. På frågan 

om han tyckte hans förkunskaper levde upp till den övriga besättningens förväntningar 

svarade styrmannen:  

Ja, gott och väl. Jag fick till och med höra från ena kaptenen på båtarna jag var på, han sa 

du ska ha högre tankar om dig själv än du tror för du har bättre utbildning än vad jag 

har... Så att de har ju väldigt höga förväntningar på oss svenskar. 

 

5.4.1 Styrmännen nöjda med utbildningen 

Styrmännen fick även frågan om de var helt nöjda med den utbildning de fått vid 

Sjöfartshögskolan i Kalmar eller om det fanns något med den de tyckte kunde förbättras.  

Jag anser att jag under min utbildning nere i Kalmar har fått lära mig allt som jag ska 

kunna. Allt har jag på något sätt lärt mig där. 

 

 

Utbildningen har varit bra och givit mig det som jag behövt för att jobba som styrman. 

Det här var den allmänna uppfattningen bland styrmännen. Alla verkade nöjda med den 

utbildning de fått, även om i stort sett alla hade något särskilt de hade velat ändra på. Ett par 

av de styrmän som genomfört det treåriga programmet ansåg att de under utbildningen inte 

fått lära sig att rätta sjökort eller föra skeppsdagbok. 

… jag har ju aldrig gjort det förutom i simulatorn och i simulatorn så var det så där att 

man koncentrerade sig på att inte göra bort sig mer än vad man koncentrerade sig på att 

fylla i den rätt. … Det är så dumt, men jag brydde mig aldrig om att lära mig den helt 

ordentligen och på sista tentan så hann jag bara med den uppgiften till hälften. Jag har på 

något sätt klarat mig igenom utan att veta hur man fyller i en skeppsdagbok. 

 

 

Ja, man kan ju undra hur man kan bli utexaminerad sjökapten utan att någonsin ha rättat 

sjökort. Det kan man ju undra. Det har jag aldrig gjort. Det kan man ju tycka är jävligt 

konstigt. Då är det ju tur att båten var papperslös.” 
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Något som återkom i ett par av intervjuerna var att styrmännen sa sig ha tvivlat en del på 

utbildningens innehåll under tiden de gick på skolan, för att sedan när de fick praktisera sina 

kunskaper som styrmän inse att utbildningen faktiskt gav dem all kunskap de behövde. 

Jag var väldigt kritisk när jag gick där, men i efterhand har jag insett att det är ganska 

bra. 

 

5.4.2 Bred utbildning utan möjlighet till inriktning 

Hälften av styrmännen nämnde i sina intervjuer att utbildningen vid Sjöfartshögskolan varit 

väldigt bred. De flesta tyckte det var bra och nödvändigt för att uppnå tillräcklig kompetens 

senare som styrman. I några fall menade styrmännen dock att det kunde varit bra om det i 

slutet av utbildningen gått att inrikta sig mot en särskild fartygstyp. Istället för att läsa alla 

ämnen som berör olika fartygstyper tyckte de att det varit att föredra att istället ha 

möjligheten att specialisera sig och fått fler kurser som berörde bara en utvald fartygstyp.  

Jag tycker man ska få välja. För vi läser mycket tank och sådana kurser. Och jag ser inte 

riktigt syftet med det för det är inte alla som får sin tanktid
24

. Det är bättre man har tillval 

i slutet av utbildningen. Om man får ihop sin tanktid så kan man läsa tank. Får man inte 

ihop den kan man få läsa någon annan kurs...Sedan så skulle de kunna lägga in någon 

tillvalskurs i slutet så att man kan specialisera sig lite, men ändå få samma breda 

grundkunskaper. 

 

5.4.3 Väl förberedda för fartygets navigering och framförande 

På frågan om styrmännen hade känt osäkerhet inför några särskilda moment under sin första 

tid som styrman fanns det ingen som tog upp navigering eller fartygets framförande som 

exempel. Hälften av styrmännen uttryckte även särskilt att just den biten inte hade varit några 

problem för dem som nya styrmän.  

Själva navigeringen hade jag jättebra koll på. Jag förstod ju direkt att skolan har ju lagt 

fokus på navigeringen. 

En styrman sa visserligen att han tyckte det varit nervöst i början att själv ha ansvaret för 

fartygets framförande men att han:  

...kände det här har jag verkligen övat på i simulatorn. 

Därmed tyckte han inte det var något kändes osäkert för honom. 

 

                                                 

24
 Tanktid är de antal dagar som en person har arbetat ombord på ett tankfartyg.  
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5.5 Styrmännens syn på erfarenhet från fartygsförlagd utbildning jämfört 

med erfarenhet av tidigare arbete som matros 

Som redan nämnts hade hälften av de styrmän som intervjuades genomgått den treåriga 

utbildningsvarianten medan den andra hälften hade genomgått den fyraåriga 

utbildningsvarianten. Det gick inte att se att det skulle finnas någon tydlig skillnad i hur 

styrmännen från de olika programmen uppfattade sin egen kompetens som nya styrmän. 

Däremot skiljde det sig i hur styrmännen från det fyraåriga programmet värderade sin 

erfarenhet från den handledda fartygsförlagda praktiken jämfört med hur styrmännen från det 

treåriga programmet värderade sin erfarenhet från att ha jobbat som matros tidigare. 

Styrmännen från båda utbildningskategorierna var överens om att det skiljer sig mycket i vad 

för sysslor du utför som matros respektive styrman. Att endast ha erfarenhet från tidigare 

arbete som matros ger därmed inte förkunskaper för alla de arbetsuppgifter en styrman har. 

För mig är det som natt och dag, att jobba som matros och styrman. 

Styrmännen från de olika utbildningsvarianterna var även överens om att den fartygsförlagda 

utbildningen som ingår i det fyraåriga programmet ger mer erfarenhet av styrmansuppgifter. 

Vilket tidigare har nämnts i studien berättade ett par av styrmännen som genomgått det 

treåriga programmet att de som nya styrmän tyckte de hade bristande kunskaper i att rätta 

sjökort och fylla i skeppsdagboken. De tyckte inte utbildningen vid Sjöfartshögskolan gett 

dem tillräckliga kunskaper för det. Erfarenheten de hade som matroser hade heller inte gett 

några kunskaper inom de områdena. De förmodade dock att någon som gått det fyraåriga 

programmet skulle ha betydligt bättre kunskaper för det då de under sin fartygsförlagda 

utbildning redan fått prova på dessa uppgifter. En av styrmännen som genomgått fyraåriga 

programmet styrkte även att så skulle vara fallet då han uttryckte att just rättning av sjökort 

var det han kände sig allra säkrast på av sina arbetsuppgifter. I övrigt visade varken 

styrmännen från det fyraåriga eller det treåriga programmet på att de skulle ha sämre eller 

bättre förkunskaper än sina kollegor från den andra utbildningsvarianten. 

 

5.5.1 Önskan om fartygsförlagd utbildning även för det treåriga programmet 

Styrmännen som genomgått det treåriga programmet fick frågan om de trodde att de skulle 

känt sig bättre förberedda på sitt första styrmansjobb om de fått genomgå en fartygsförlagd 

utbildning motsvarande den som ingår i det fyraåriga programmet. Alla utom en var 

övertygade om att de trodde de skulle känt sig bättre förberedda om de fått genomgå en 
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kortare period av fartygsförlagd utbildning innan de började jobba som styrmän. Någon 

månad lång fartygsförlagd utbildning tyckte de i så fall hade varit lagom att göra. Den 

styrman som avvek från de övriga i sitt svar tyckte visserligen att det förmodligen skulle gett 

honom en bra extra kunskap att få göra fartygsförlagd utbildning. Dock tyckte han att den tid 

han jobbat som matros gett honom all den erfarenhet han behövde för att utföra alla 

arbetsuppgifter som ingår i styrmansyrket. Styrmannen berättade att då han jobbade som 

matros under sommaruppehållen mellan terminerna på sjökaptensprogrammet fått utföra 

många av de uppgifter som styrmännen på hans fartyg ägnade sig åt. I och med att de visste 

att han höll på att utbilda sig till styrman lät de honom göra en del av deras uppgifter i 

utbildningssyfte. Samma sak berättades av ytterligare en av styrmännen från det treåriga 

programmet. Han hade också låtits göra styrmansuppgifter då han under sommaruppehållen 

arbetade som matros. En tredje styrman berättade dock att han försökt utnyttja tiden som 

matros under sommaruppehållen med att lära sig styrmansuppgifterna, men då ofta känt att 

det varit svårt för honom att få utrymme för det eftersom det i regel alltid redan fanns en elev 

från det fyraåriga programmet ombord som gick vid sidan om styrmännen och lärde sig deras 

arbete.  

  

Även om styrmännen som genomgått det treåriga programmet trodde att en styrman som 

istället genomgått det fyraåriga programmet haft fördelar av detta inom vissa områden då 

denne var ny som styrman, uttryckte ett par av dem att de trodde sig ha en fördel inom andra 

områden. Till de här områdena hörde underhållsarbete och förtöjningsarbete. Förklaringen 

som gavs till varför de trodde att någon som genomgått det treåriga programmet skulle ha 

bättre kunskaper om förtöjningsarbete än någon som genomgått det fyraåriga programmet  

var att vilken kunskap som i detta fallet erhållits beror mest på hur många gånger momentet 

utförts. Någon med flera års matroserfarenhet har förmodligen utfört betydligt fler 

förtöjningar än någon vars erfarenhet består av tolv månader fartygsförlagd utbildning. En av 

styrmännen berättade att han trodde någon med bakgrund från det fyraåriga programmet i om 

med sin fartygsförlagda utbildning har fördel kunskapsmässigt på första styrmansjobbet, 

jämfört med någon med bakgrund från det treåriga programmet. Däremot trodde han att 

någon som genomgått det treåriga programmet senare i karriären hade fördel 

kunskapsmässigt vid den högre befattningen som överstyrman, jämfört med någon med 

bakgrund från det fyraåriga programmet. Ett par av styrmännen nämnde även att de tyckte 
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erfarenhet som matros var särskilt värdefull att ha som styrman om matrostiden varit förlagd 

på samma fartygstyp som styrmansjobbet. Fartygsspecifika kunskaper fanns då redan. 

 

5.5.2 Styrmännen från det fyraåriga programmet nöjda med sina kunskaper utan 

matroserfarenheten  

Till styrmännen som genomgått det fyraåriga programmet ställdes frågan om de som nya 

styrmän någon gång känt att de saknat erfarenhet av att tidigare arbetat som matros. Ingen av 

de fem styrmännen hade några exempel att ge då de känt att de saknade den erfarenheten. 

Två av styrmännen berättade visserligen att de trodde de skulle haft bättre kunskap inom 

områdena underhåll samt ankrings- och förtöjningsarbete om de tidigare arbetat som 

matroser. De nämnde det dock inte som att de känt sig begränsade erfarenhetsmässigt på 

grund av detta. En tredje styrman svarade att han verkligen inte känt att han saknat erfarenhet 

som matros utan att det handlade om eget intresse och var upp till dig själv att väl som 

styrman se till att inhämta de kunskaper om matrosernas arbete som du behöver. 

Man kan ju alltid läsa på och gå ner och prata med de som jobbar där nere och lära sig 

mer. 

En fjärde styrman sa att det var svårt för honom att förstå sig på däcksarbetet. Detta såg han 

dock som naturligt med tanke på att det var ett större fartyg med stor besättning där varje 

befattning höll sig mest till sina egna specifika arbetsuppgifter. Han tyckte heller inte det var 

något problem. 

Vi har så mycket folk till allting så man kan inte förstå sig på alla moment. Och jag 

märker det på de andra att de tycker det. Alla matroserna respekterar ju mer en styrman 

som kan sitt eget arbete än en som kan ens eget arbete. 

Den sista styrmannen med bakgrund från det fyraåriga programmet hade innan tiden på 

Sjöfartshögskolan jobbat på manskapsnivå som jungman. På frågan om han kände att den 

erfarenheten han fått från arbetet som jungman varit till nytta för honom som styrman 

svarade han att det egentligen främst var under skoltiden och under den fartygsförlagda 

utbildningen som erfarenheten kommit till nytta, men att han även på sitt nuvarande fartyg 

som styrman hade viss nytta av jungmanserfarenheten. Han reflekterade även över att det 

fartyg han nu arbetade på var litet till storlek och besättningsantal och att han därmed som 

styrman jobbade en hel del ute på däck, där hans extra erfarenhet utöver elevtiden kom till 

användning. Hade han istället varit på ett större fartyg med mer folk ombord trodde han sig 

haft mindre nytta av den erfarenheten. 
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Styrmannen från det fyraåriga programmet som hade tidigare erfarenhet av att ha jobbat som 

jungman fick under sin intervju frågan om hur han värderade sin erfarenhet från 

jungmansarbetet jämfört med sin erfarenhet från den fartygsförlagda utbildningen. Svaret 

blev att det definitivt var erfarenheten från den fartygsförlagda utbildningen som varit mest 

till nytta för honom. Han fick då även frågan om han trodde erfarenheten från den 

fartygsförlagda utbildningen fortfarande hade varit mer till nytta för honom idag som styrman 

om han förutom den även hade haft erfarenhet av att ha jobbat ett antal år som matros.  

Ja, jag tror nog fortfarande att elevtiden hade varit viktigare. För att just det här med att 

då är du ändå på bryggan och du lär dig allt det här. Man gör inte så mycket sådant som 

matros. Det kan ju vara lite handstyrning, men i övrigt så tycker jag väl att även om 

matrostid inte hade varit oviktigt så ska man sätta det mot varandra så är det ju helt klart 

bäst med elevtiden. 

Utan att ha fått den här frågan nämnde två av de övriga styrmännen från det fyråriga 

programmet ungefär samma sak. De jämförde den kunskap de tänkte sig att de hade haft med 

matrosbakgrund och ställde den mot den kunskap de fått under den fartygsförlagda 

utbildningen och kom då fram till att de värderade den fartygsförlagda utbildningen högre. 

Det hade varit jobbigare att göra jobbet som styrman utan att ha haft den erfarenhet som 

kadett och spenderat tid där uppe. 
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6. Avslutande diskussion 

 
Syftet med denna studie var att undersöka hur nyutexaminerade styrmän upplevde att ta 

steget in i sin nya yrkesroll som styrmän och hur den första tiden i yrket upplevdes. 

Frågeställningarna var som följer: 

 

- Finns det någon specifik arbetsuppgift som det är vanligt att nyutexaminerade 

styrmän känner osäkerhet inför och skiljer det sig i så fall mellan styrmän som 

genomgått det treåriga respektive fyraåriga programmet? 

 
- Anser en nyutexaminerad styrman att utbildningen ger tillräcklig förkunskap för att 

klara av styrmansyrket och skiljer det sig mellan styrmän som genomgått det treåriga 

respektive fyraåriga programmet? 

 

- Överensstämmer de arbetsuppgifter som ingår i styrmansyrket med vad en 

nyutexaminerad styrman förväntande sig och skiljer det sig mellan styrmän som 

genomgått det treåriga respektive fyraåriga programmet? 

 

Den övergripande bilden styrmännen hade av yrket innan de började arbeta stämde överens 

med den verklighet som mötte dem. Däremot blev ett antal av styrmännen överraskade över 

den ledarskapsroll och det ansvar som de fick ta i samband med sin yrkesroll som styrman. 

Styrmännen som genomgått det fyraåriga programmet verkade tycka att ansvarsbiten var 

jobbigare som ny styrman jämfört med vad styrmännen som genomgått det treåriga 

programmet tyckte. Anledningen till detta kan vara att de styrmän som tidigare arbetat som 

matroser innan har arbetat självständigt och haft ansvarsområden ombord. De styrmännen 

som genomgått det fyraåriga programmet har under sin fartygsförlagda utbildning som elever 

inte haft några egna ansvarsområden. De arbetsuppgifter de utfört har alltid bevakats eller 

kontrollerats av den övriga besättningen ombord. Då eleverna haft funderingar eller känt sig 

osäkra på någon uppgift har det alltid funnits någon ur besättningen nära till hands att fråga. 

Då de mönstrar på som styrmän försvinner den tryggheten och de förväntas utföra sina 

arbetsuppgifter utan att någon bevakar och kontrollerar dem. I detta skede har den övriga 

besättningen en viktig roll för att de nya styrmännen ska känna sig trygga och veta att de kan 

fråga när de känner sig osäkra. Detta gäller alla de nyutexaminerade styrmännen oavsett 
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programvariant. Vetskapen om att kunna fråga och få stöd om så behövs har stor inverkan på 

hur den första tiden i yrket upplevs.  

 

I Benke Franssons examensarbete (2010) framgick det att de studenter han frågat kände sig 

osäkra inför några av de moment och arbetsuppgifter som väntade dem som styrmän. De 

pekade alltså ut några särskilda bitar ur en styrmans arbetsuppgifter som något de troligtvis 

skulle känna sig osäkra inför som nya styrmän. De styrmän som intervjuades i den här 

studien gav inga exempel på särskilda arbetsuppgifter som de hade känt sig osäkra på under 

sin första tid som styrmän. Ett par av styrmännen nämnde däremot att de efter att ha påbörjat 

sitt första styrmansjobb insett att de hade bättre kunskaper från utbildningen än vad de 

tidigare trott. Det verkar alltså som att studenter i slutskedet av sjökaptensprogrammet har en 

bild av att styrmannsyrket kommer vara svårare att klara av än vad som sedan visar sig. De 

tror sig även ha sämre kunskaper än vad de faktiskt har.  

 

Till skillnad från vad studenterna i Franssons undersökning trodde gav styrmännen i den här 

studien svaret att det inte finns någon specifik arbetsuppgift som det är vanligt att 

nyutexaminerade styrmän känner osäkerhet inför. Varken bland styrmän som genomgått det 

treåriga eller det fyraåriga sjökaptensprogrammet. Däremot upplevde styrmännen en generell 

osäkerhet och nervositet som grundade sig i det stora ansvar som kom med yrkesrollen som 

styrman, rädslan att begå misstag och att de i början hade svårt att få en överblick över sina 

arbetsuppgifter. Detta kan ställas mot Claessons beskrivning av hur kompetens inom ett yrke 

växer fram i praktiken. I och med att en person växer in i sin yrkesroll så får hon eller han en 

helhetssyn och lär sig att hantera sin kunskap i praktiken. Detta kan också jämföras med 

förtrogenhetskunskap och tyst kunskap. Claesson hävdar att det viktigaste som sjuksköterskor 

och lärare, vilka är praktiska yrkesutövare likt styrmän, kan är just tyst kunskap. Den tysta 

kunskapen lärs inte ut i skolan utan uppnås genom erfarenhet. De nyutexaminerade 

styrmännen innehar inte någon förtrogenhetskunskap inom styrmansyrket. De 

nyutexaminerade styrmännen har i början inte den helhetssyn som krävs för att kunna fatta 

snabba beslut och prioritera. I takt med att styrmännens förtrogenhetskunskap ökar så växer 

de i sin yrkesroll och får den helhetssyn som krävs för att kunna prioritera. Den generella 

osäkerheten styrmännen upplevde kan relateras till den yrkesroll de träder in i som styrmän.  
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Samtliga styrmän upplevde att de hade tillräckliga förkunskaper med sig från 

Sjöfartshögskolan i Kalmar för att klara av styrmansyrket även om det fanns områden som 

vissa styrmän upplevde att skolan missat. Nervositeten inom vissa arbetsområden handlade 

främst om ansvaret som kom med dem och att de skulle utföras under tidspress, och inte att 

färdigheten att utföra dem brustit. Likt tidigare nämnt så kan inte skolan lära ut 

förtrogenhetskunskap, utan enbart färdigheten att utföra arbetsuppgifter. 

Förtrogenhetskunskapen får de nyutexaminerade styrmännen själva införskaffa genom 

erfarenhet och i och med att de teoretiska kunskaperna från utbildningen binds samman med 

erfarenheten uppnås yrkeskunnande.  

 

När det talas om yrkeskunnande nämner Ellström formell och faktiskt kompetens. Formell 

kompetens är den kompetens som ges via utbildning och den faktiska kompetensen är den 

kompetens en person besitter. Då styrmännen tagit examen från Sjöfartshögskolan i Kalmar 

har de den formella kompetens som krävs för att få arbeta som styrman. I och med att de tagit 

examen så innebär det att de även besitter den faktiska kompetensen som krävs.  

 

Till skillnad från Perssons och Vernströms arbete så visar denna studie att styrmännen varit 

förberedda på den verklighet som mötte dem som styrmän. Ingen av styrmännen kände att 

steget mellan utbildningen och arbetslivet var för stort. Det är svårt att avgöra om det har med 

utbildningen att göra utan att jämföra de två olika utbildningarna. De nyutexaminerade 

styrmännen upplevde, till skillnad från sjukskötskorna i Perssons och Vernströms studie, inte 

att de hade problem att leva upp till de krav som ställdes på deras kompetens ombord. Detta 

kan indikera att utbildningen vid Sjöfartshögskolan knyter väl an till arbetslivet till sjöss. 

Däremot framhävs stödet från kollegor under den första tiden i yrket av både 

sjuksköterskorna och styrmännen. Att veta att ens kollegor finns där för att hjälpa och ge råd 

kan tänkas vara en viktig del i en persons första tid i en ny yrkesroll oavsett yrke. Att få ta del 

av andras erfarenheter och kunskap är en ovärderlig tillgång för att själv öka sitt 

yrkeskunnande.  

 

6.1 Slutsats  

Efter att sammanställt resultatet och ställt det mot tidigare teorier så är slutsatsen av denna 

undersökning att nyutexaminerade styrmän under sin första tid i yrket upplever en generell 

osäkerhet, nervositet och en stress. Detta är inte kopplat till att styrmännen har bristande 
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förkunskaper utan till att de inte har den förtrogenhetskunskap som ges först genom 

erfarenhet. De nyutexaminerade styrmännen finner sig inte omedelbart i sin yrkesroll och 

stödet från den övriga besättningen är viktig under den första tiden.  

 

Det står klart att det är svårt för Sjöfartshögskolan i Kalmar att lära ut denna 

förtrogenhetskunskap. Däremot så finns det områden som några av styrmännen upplever att 

skolan missat, så som till exempel att lära studenterna att rätta sjökort och föra skeppsdagbok 

på ett korrekt vis. Trots det faktum att styrmännen känner sig nöjda med sina förkunskaper så 

är de inte fullärda vid examen. Styrmansyrket är av sådan art att det enda sättet att bli fullärd 

är att genom praktiskt utövande samla erfarenhet.  

 

6.2 Vidare forskning  

Denna studie har tittat på ett relativt brett spektra av en styrmans första tid i yrket. För 

kommande forskning kan det vara intressant att fokusera på ett specifikt område som 

exempelvis hur styrmännen känner inför enbart ledarskapsrollen eller lasthanteringen. Det 

kan även vara intressant att rikta in sig på styrmän som seglar på en specifik fartygstyp.  

 

Undersökningen kunde konstatera att styrmännen under sin första tid i yrket upplevde en 

stress. Denna studie hade ingen möjlighet att undersöka hur stressen påverkade dem, hur 

utbredd den var och hur pass stressade de nyexaminerade styrmännen egentligen var. Detta 

lämnas som ett uppslag för vidare forskning att undersöka.  
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Intervju med styrman, 9 augusti 2012 

 

Vad skulle du säga är en andrestyrmans (på den här fartygstypen) arbetsuppgifter och 

ansvarsområden? 

 

Antingen är man säkerhetsansvarig eller navigationsansvarig. Som säkerhetsansvarig 2:e 

styrman ansvarar man för säkerhetsutrustningen det vill säga kollar så allt är ”up to date”, 

beställer nytt material, ansvarar för sjukvården ombord, övningar. Som navigationsansvarig 

ansvarar man för navigationsinstrumenten, reseplanering, uppdaterar publikationer och 

sjökort. Andra områden en 2:e styrman har: lasthantering i hamn, ansvarig vid 

förtöjnings/ankringsoperationer, framföra fartyget till sjöss, deltar i brandskydd av fartyget. 

 

Stämmer det överens med den bild du hade av 2:e styrmansjobbet under 

utbildningstiden? 

 

Ja, men man ser på de på ett annat sätt. Jag trodde det skulle vara mer ansvar än vad det är. 

Med tiden kan man slappna av mer. I början känner man sig väldigt stressad för att man inte 

riktigt har koll på vad det är för ansvarsuppgifter man har, man har höga krav på sig själv.  

 

Jobbet är mer avslappnat än jag trodde det skulle vara. Under utbildningen tänkte jag att det 

vara 24 timmar stand-by hela tiden, i själva verket är det lite mer avslappnat. 

 

Stressen i början beror inte så mkt på att det är mycket att göra, utan mer att man hela tiden 

har känslan att man inte vet vad det är som behöver göras. 

 

Bilden stämmer bra eftersom man varit på praktik och sett hur det fungerar. Bilden av 

styrmansjobbet kommer inte bara från skolan. 

 

Hur lång tid tar det innan ”nytt jobb stressen” försvinner? 

 

För mig gick det ganska fort. Några dagar ungefär. Men det beror på fartområde, fartygstyp 

och besättning. Om man får överlappning eller inte.  

 



 

Jag fick 4-5 dagars överlappning första törnen. 

 

Det jag var mest nervös över första jobbet var lasthanteringen. Det hade jag inte någon 

erfarenhet av från praktiken.  

 

Under din första tid på ditt första styrmansjobb, vilka moment och arbetsuppgifter 

kände du störst osäkerhet kring? 

 

Lasthanteringen. Eftersom jag inte hade någon erfarenhet av det från praktiken, och att det är 

mycket risker med det. Många moment man kan göra fel på.  

 

Båtkörningen var lugn. Också tack vare tidigare praktik, särskilt på sista praktikbåten där jag 

fick ta mycket ansvar som elev.  

 

Kände du osäkerhet inför de sekundära uppgifterna? 

 

Det finns väldigt många sekundära uppgifter som man inte tänker på. Man får ta det med sin 

avlösare. Uppgifter som inte står med i andrestyrmans duties utan är delegerade av kapten.  

 

Under skoltiden trodde jag att man fick klara sig själv mycket, i själva verket har man mycket 

stöd från övriga befälen. Det var inga problem att fråga skepparen om något om man var 

osäker på sina uppgifter.  

 

Har du någon gång fått hör ”det här ska du kunna” när du frågat om något? 

 

Ja, men då har det mest varit som en gliring. Det beror mycket på skepparens personlighet.  

 

Man får lära sig att inte ta det personligt om man får gliringar eller om någon är på dåligt 

humör och svarar otrevligt. 

 

Upplevde du att det främst var de ”stora” primära arbetsuppgifterna såsom navigering 

och lasthantering som du hade svårast för i början av ditt första jobb eller var det de 

sekundära fartygsspecifika uppgifterna som till exempel hantering av datorprogram 

och administrativa uppgifter som var svårast? 



 

 

Man har väldigt många småuppgifter man ska göra. Det kommer från många olika håll. 

Skepparen och Chiefen ber en om att göra saker. Det är jättemånga småuppgifter som man 

inte vet hur man ska göra i början men det är inte något man känner sig nervös eller stressad 

inför eftersom det inte är något som man kan ställa till med om man gör fel.  

 

Däremot kan det bli att man prioriterar de för högt i förhållande till sina primära 

arbetsuppgifter. Om någon ber en utföra något vill man utföra det så fort som möjligt. 

 

Tror du utbildningen hade kunnat göras annorlunda så att du hade fått bättre kunskap 

inför de moment och arbetsuppgifter du kände störst osäkerhet kring? 

För mig var det mest lasthanteringen som kändes osäker. 

 

Vår utbildning är väldigt bred. Du lär dig lite inom varje lasthantering och fartygstyp. Andra 

utbildningar väljer inriktning i slutet av sin utbildning och skräddarsyr sina utbildningar. De 

flesta elever har nog ett mål med en specifik fartygstyp de vill jobba på. Om man kunde välja 

den som inriktning och specificera sig på den tror jag det hade gynnat en när man kom ut och 

började jobba. 

 

Något annat som du tycker saknades i utbildningen? 

Några kurser kunde lästs på engelska. Jag saknade att man inte lärde sig mer facktermer på 

engelska. 

 

Har du upplevt situationer i ditt arbete som styrman då du känt att dina kunskaper 

eller erfarenheter brustit på grund av avsaknaden av erfarenhet i form av tidigare 

sjötid som matros? 

 

Nej verkligen inte, det är upp till en själv att gå ut på däck och kolla hur man ”line:ar upp” till 

exempel. Hade man varit matros på samma fartygstyp hade det klart varit en stor fördel, men 

har man varit matros på en helt annan fartygstyp är det ingen skillnad. 

 

Först tänkte jag börja jobba som matros efter skolan för att få lite av den erfarenheten innan 

första styrmansjobbet. Men sen fick jag ett styrmansjobb direkt efter skolan och när jag 

började jobba som styrman tänkte jag inte hade behövt erfarenheten som matros längre.  



 

 

Övriga anteckningar: 

Styrmannen påpekade att vi kanske borde begränsa uppsatsen till att bara behandla styrmän 

som jobbar inom en viss grupp av fartygstyper då det påverkar mycket hur man ser på sitt 

jobb beroende på vilken fartygstyp man är på. Till exempel kanske vi skulle sålla bort 

passagerarfartyg. 

  



 

Intervjuguide 

 

Intervju med: 

Styrman från 3-åriga sjökaptensprogrammet 

Styrman från 4-åriga sjökaptensprogrammet 

 

Examen erhållen/fartygsbefäl klass V: 

Erfarenhet från tidigare fartygsarbete som manskap/elev (fartygstyp, storlek): 

Anställningar som styrman (anställningstid, faktisk sjötid): 

Position ombord:  

Har du arbetat som manskap/gjort praktik på den fartygstyp du är anställd som styrman nu? 

 

Grundfrågor: 

 

 Kan du beskriva vad som ingår/ingick i dina arbetsuppgifter som andrestyrman det 

fartyg du är anställd på/ på det fartyg som utgjorde din första styrmansanställning? 

 

 Stämmer de arbetsuppgifter som ingått i dina hittillsvarande styrmansjobb (/ditt 

nuvarande styrmansjobb) överens med hur du under utbildningstiden förväntade dig 

att arbetet skulle se ut? 

 

 Fick du någon överlappning när du mönstrade på för första gången som styrman? 

 

 Under din första tid på ditt första styrmansjobb, fanns det moment eller 

arbetsuppgifter som du kände dig osäker på, och i så fall vilka var det? 

 

Om nej: 

 Vad tycker du idag är svårast av dina styrmansuppgifter?  

 Har du lättare för det nu än när du var helt ny? 

 

 Varför tror du att du kände dig osäker på just de här momenten eller 

arbetsuppgifterna? 



 

 

 Om du bytte arbetsplats nu, tror du att du hade känt dig osäker på samma moment och 

arbetsuppgifter då? Eller tror du osäkerheten berodde på att det var ditt allra första 

styrmansjobb? 

 

 Fanns det moment eller arbetsuppgifter som du kände dig helt säker på, trots att du 

var ny i yrket som styrman? 

 

 Finns det några sekundära arbetsuppgifter utöver de ”vanliga styrmansuppgifterna” 

som du kände osäkerhet inför under din första tid på ditt första styrmansjobb? T ex 

administrativa uppgifter, unika datorprogram, dokumenthantering etc.? 

 

 Upplevde du att den övriga besättningen förväntade sig att du skulle ha större 

förkunskaper än du hade när du började ditt första styrmansjobb. 

 

 Tror du utbildningen hade kunnat göras annorlunda så att du hade fått bättre kunskap 

inför de moment och arbetsuppgifter du kände störst osäkerhet kring under din första 

tid som styrman? 

 

 Har du upplevt situationer i ditt arbete som styrman då du känt att dina kunskaper 

eller erfarenheter brustit på grund av avsaknaden av erfarenhet i form av tidigare 

sjötid som matros? 

 

 Tror du att du hade känt dig bättre förberedd om du innan du började arbeta som 

styrman, gjort styrmanshandlagd fartygsförlagd praktik, motsvarande den praktik som 

ingår i det fyraåriga programmet? 

 

 Hur lång tid tog det för dig innan du började känna dig säker på de momenten eller 

arbetsuppgifterna du i början varit osäker på? 

 

 Hur lång tid tog det för dig innan den värsta av den negativa stressen över att vara ny 

på jobbet släppte? 



 

  



 

Transkriberat material från intervjuer 

Intervju med Styrman A 

Datum för intervjun: 2013-02-07 

3-åriga sjökaptensprogrammet 

 

Om hur jobbet såg ut: 

 

Navigerar och manövrerar fartyget utifrån önskemål från en sjömätare som säger vart han vill 

att fartyget ska köra.  

 

”Det var jävla massa båtkörning och det var sjukt kul och sjukt bra. Det var ju det jag 

behövde. Jag var ju nojig för båtkörningen egentligen och ingenting annat. Resten känns lite 

som att det får bara lösa sig liksom.” 

 

Utöver båtkörningen, vad mer ingick i dina arbetsuppgifter på den båten? 

 

”Ja, det var ju typ att uppdatera sjökorten i ECDIS:en, och skeppsdagbok och lite 

säkerhetsronder och fylla i checklistor. Men det var nästan bara båtkörning alltså. Sen när vi 

låg till kaj då gjorde man ju mycket sånt annat men när vi var i sjön då var det ju bara köra 

kör köra hela tiden. ” 

 

Var jobbet ungefär som du förväntade dig att det skulle vara innan du kom dit? 

 

”Nja, det var mycket mer avslappnat än vad jag trodde. Det var sådär att om vi skulle gå in 

och lägga oss i lä någon natt, lägga oss till kaj och så, för att det blåste, så jag ju det, men vi 

har ju inte gjort någon reseplanering alls. Alltså jag vet ju inte ens vart, vilka kurser, vilken 

väg jag ska köra in där. Ja, men slå på de gamla tracks:en då då för vi har ju legat här och 

mätt innan...” ”Kör i deras gamla track det var vår reseplanering.” 

 

”Det skiljer ju sig ganska mycket från vad man har lärt sig på *****. De här ****fasonerna 

med no go areas det var ju bara att skit i det. Det var ju samma med skeppsdagboken också. 

Skriv in vart man är vilket klockslag och så, om man missar något klockslag, in Transas we 

trust *****. Och så gick man tillbaka i tiden och såg vart man var det och det klockslaget, 



 

och så skrev man in den positionen. Det var mycket mer laid back än vad jag trodde det 

skulle vara.” 

 

Men det var kanske lite specifikt för just den båten? 

 

”Ja, jag tror ju inte man klarar det på Royal Caribbean direkt.” 

 

Fick du någon upplevelse: Jaha, det skulle man också göra som styrman. Som du inte 

tänkt på tidigare? 

 

”Nja, egentligen inte. Ja lite, han sa väl skepparen där att det är viktigt, i och med att vi hade 

inte bara sjömän där, utan vi hade ju även de här mätarna. Så sa han att det är viktigt hur man 

beter sig, och det är viktigt att man vet vad man ska göra i nödsituation. Och så sa jag det är 

klart som fan att det är viktigt att veta vad man ska göra i en nödsituation. Jo, men han sa det 

också, även om någon kommer och frågar, om man sitter och käkar middag så är det viktigt 

att man är trygg och kan visa dem. För nu är man helt plötsligt inte matros längre utan nu 

måste man faktiskt kunna visa hur allting är. Jag menar när någon kommer och frågar, allting 

med säkerhetsgrejer blir helt dubbelt så viktigt för att man helt plötsligt får lite ansvar. 

 

Och att jag skulle vid tillfälle läsa på säkerhetsorganisationen så gott jag kunde så att jag 

kunde ge ett tryggt intryck till dem. Så att de skulle känna sig tryggare i sitt jobb genom att 

veta att jag hade pejl på vad jag pratade om. Och det har jag aldrig tänkt på innan. 

Jag har bara tagit för givet att säkerheten är viktig, men aldrig tänkt på att någon kanske tittar 

på mig och kanske frågar mig hur något ska vara. Och genom det kan hitta en trygghet när de 

går och lägger sig. Det har jag aldrig tänkt på.” 

 

Du menar att du fick en ledarskapsroll som du inte riktigt hade tänkt dig? 

 

”Så var det. Alltså i min värld så, andrestyrmännen de kör och de lastar. Och de lägger sig 

inte i vad gubbarna gör. Så vill jag ha det och så ska det var och så är det. Och jag tycker inte, 

förväntar mig ju inte när jag kommer ut heller, att jag ska bara börja bestämma saker och 

lägga mig i saker utan jag ska sköta mitt på min vakt. Och min lastning, visst, men resten det 

får ju överstyrman ta. Det är ju inte mitt problem. Det har ju inte jag med att göra. Och det 

tycker jag fortfarande till viss del. Men just att någon kan ju faktiskt komma och fråga. Så 



 

även om jag kanske inte har, alltså Chiefen har brandansvaret och allt vad det är, och då 

kanske de går till honom, men de kan ju komma till mig lika gärna. 

 

Och inskolas kan de ju gå med mig på säkerhetsrundan och så. Då är det viktigt vad det är för 

intryck som jag ger för hur de ska må. Om de är trygga ombord eller inte. Och det har jag 

aldrig tänkt på.” 

 

Var det svårt att komma in i den ledarskapsrollen? 

 

”Nej, det var det inte för det blev aldrig aktuellt. Alltså det blev ju aldrig att jag skulle gå runt 

med någon. Det var mer att jag skulle tänka mig för hur jag, ifall någon kom och fråga.” 

 

”Fylla i skeppsdagboken var problem”   

 

Fick du någon överlappning när du mönstrade på? 

 

”Noll. Jag kom ombord och så bara: välkommen ombord vi ska gå nu. Sätt dig där.” 

Skepparen visade utrustningen på bryggan. ”Han var den bästa handledaren jag kunde ha 

haft, för precis innan jag blev trygg i något så införde han något nytt. Så att jag tänkte inte på 

det första jag gjorde. Så han gjorde så hela tiden med mer och mer grejer.” 

 

Du sa att skeppsdagboken var lite problem? 

 

”Ja, det var lite sådär, att de bara jaha nu är det ***** som har haft vakten igen. Det kunde 

man se, då var det lite kluddigt och det var lite sådär fel klockslag, och ibland har man glömt 

att skriva i den. Har kanske inte riktigt pejl på alla saker som skulle stå med.” ”Så det önskar 

jag att vi hade hållit på med mer. Och att vi hade haft tid med det i skolan också.” ”Men det 

var jobbigt, det pikade de mig för.” 

 

Något annat som var jobbigt? 

 

”Nej, jag tyckte väl egentligen inte det.  

Alltså det är ju sådana specialgrejer som bara har just med den båten att göra...”  

 



 

Nu när du ska mönstra på nästa båt som styrman (RoRo-fartyg), finns det någonting 

som du tänker att det kommer bli jobbigt? 

 

”Allt som har med ECDIS att göra är jobbigt. Jag tycker inte att den kursen gav mig ett skit.” 

”Det har jag dålig pejl på.” ”Tanken på att göra en reseplanering i ECDIS, det hade jag ju inte 

pallat kan jag ju säga. Det hade jag behövt hjälp med” ”Och farligt gods har jag ju inte tittat 

på sedan jag gjorde kursen heller. Och det kommer ju bli aktuellt där. Det måste jag lära 

mig.”  ”Och sen eventuellt fräscha upp lite sjukvård. Men jag tror inte det kommer vara det 

första som händer.” ”Så att ECDIS och farligt gods, det måste jag ta i. Annars känns det rätt 

okej.” ”Båtkörningen var jag så himla nojig för innan, men min första styrmansbåt fick löst 

det.” ”Så jag är inte alls lika nervös nu. Jag sov ju inte på tre dagar innan jag skulle ut där. Nu 

känns det bara bring it on faktiskt. Det känns jättebra.”  

 

Så två veckor räckte... (För att bli mindre nervös) 

 

”Det gjorde fan i mig det. Jag säger inte att jag ska sätta mig ner och bara ta en kaffe när jag 

kommer ut. Men det känns ju tusen gånger bättre. Jag är inte alls lika nervös som då. Det är 

jag fan inte.” 

 

Om du skulle rita en kurva över hur din nervositet såg ut på första styrmanstörnen, hur 

skulle den då se ut? 

 

”De första tre dagarna låg den väl högt, sen tickade den sakta, sakta neråt.” 

”De första tre dagarna var värst, men sen så.” 

  

Om hur matroserna hjälper en ny styrman: 

 

”Matroser är ju lättast i världen också. För det är ju bara att visa att man är intresserad, och att 

man är imponerad av deras jobb. Och vill lära sig, då kommer ju de direkt och bara, nu ska 

du se här nu har jag mitt partytrick här på bildäck för jag kan få in mer last än någon annan 

för jag gör så här säger de till en ny andrestyrman...” 

 

Upplevde du att dina förkunskaper levde upp till den övriga besättningens 

förväntningar när du kom som ny styrman? 



 

 

”Ja det gjorde de nog. Men det var ju nog rent tur för det var ju ingen lasthantering och det 

var ju inte så mycket sånt här. Alltså det är klart att någon stans när vi skulle kontrollera 

VHF:erna och de här grejerna och kontrollera alla utrustning och så, då hade väl de förväntat 

sig kanske att jamen du är ju färsk från skolan du ska ju kunna det här. Grejen var ju att 

varken överstyrman eller skepparen kunde det heller. Så då fick vi ju försöka slå våra dumma 

huvuden ihop och fixa det...” ”Men där vet jag att de ungefär, men vad fan du har ju precis 

gjort det här, kommer inte du ihåg det här? Med sådana saker visst, men inte i båtkörningen 

så. Det var ju mer om att lära sig känna båten. Det kan man ju inte lära sig i skolan riktigt. ” 

 

”Allt som hade med teknik att göra det skulle ju jag kunna för jag var ju ung och 

nyutexaminerad så det skulle jag ju kunna. Och det är ju väldigt långt från sanningen om man 

frågar mig.” 

 

Var det en stor bit med jobbet, hantering av teknisk utrustning? 

 

”Ja, där var det det. Absolut.” 

 

Var det svårt? 

 

”Ja, det var en del manualer där jag tänkte vad fan är det för idiot som har skrivit den här!? 

Där jag inte förstod vad de menade eller hur man skulle göra...” 

 

Om du tittar tillbaka på utbildningen, är du helt nöjd med den eller har du några 

synpunkter på hur den hade kunnat förbättras? 

 

”Ja, man kan ju undra hur man kan bli utexaminerad sjökapten utan att någonsin ha rättat 

sjökort. Det kan man ju undra. Det har jag aldrig gjort. Det kan man ju tycka är jävligt 

konstigt. Då är det ju tur att båten var papperslös.”  

 

Du nämnde skeppsdagboken tidigare? 

 

”Ja, man skulle väl ha haft liksom chansen och man behöver ju inte göra det så jävla 

avancerat. Jag tror att om man krymper ner det man måste kunna till det viktigaste så fastnar 



 

det bättre istället för att ha miljarder grejer som ska in. Och hålla på och greja med det i 

skolan så bara prata om det viktigaste liksom. De här sakerna ska in och De ska stå på den 

sidan och det här måste vara med och det ska stå på den sidan. Resten kan du lära dig när du 

kommer ut. Det kommer när man är där. Det kan skepparen visa en eller överstyrman eller 

vem fan det är, istället för att man ska kunna så jävla massa saker som är bara fakta. Helt 

onödig fakta. Fakta är inte värd ett skit i dag. Det är bara googla. Det finns ingen anledning 

att man ska kunna rabbla saker. Vi behöver lära oss vart vi får tag i den informationen. Vart 

går man ut och kollar väder för detta och detta område? Varför är den sidan bättre än den 

här? Vart kan jag få reda på information om hur jag kollar att min radioutrustning av det och 

det märket fungerar som den ska. Alltså sådana saker liksom. Det är så mycket fakta som 

man ska kunna, som ändå inte finns kvar. Varför då? Plugga in en massa fakta som man ska 

rabbla på en tenta. Varför då? Så det kan jag tycka att den är vinklad galet på det sättet. 

Istället på att lägga energin på vart vi får tag på informationen istället. För det är ju det vi 

gör.” 

 

Tror du att du hade haft nytta av om du hade gjort styrmanhandledd praktik, likt det 

fyraåriga programmet gör? 

 

”Absolut. Gud ja. Absolut. Det är som när du och jag seglade ihop, när du gjorde 

reseplaneringen med han, andrestyrman där, det har ju jag aldrig gjort. Så absolut. Jag hade 

jättegärna haft det. Gärna i slutet kunde vi haft det. 2-3 månader i slutet. Hade varit perfekt. 

Då är man ju liksom, även om man kommer ut som matros och säger liksom jag pluggar 

sjökapten och jag är sugen på att jobba och sådär och jag har bestämt mig för att lära mig, 

javisst säger de, de har ju så mycket elever som det är. Det är ju svårt för mig ifall eleven 

sitter och kör båt. Att jag kommer upp och bara, kan jag få köra? Och någon stans kanske 

andrestyrman som jobbar där kanske vill köra båt själv med någon gång, han kanske inte 

alltid vill ha någon i nacken liksom. Det är lättare om jag kommer ut och är elev, för då ska 

jag liksom vara bakom ryggen. Och inte ha en massa andra grejer som jag måste gör först, 

som matros då.” 

 

”De säger ju det, ja jag har sett grejorna förut, och det är ju en fördel på många sätt. Men det 

är också, det går ju inte att jämföra. Jag är övertygad om att ni i K-klasserna är bättre styrmän 

när ni är nya än vad vi är när vi kommer ut från skolan. Det är jag helt övertygad om.” ”Sen 



 

tror jag kanske att vi i S-klasserna kanske kan ha ett övertag när det gäller att bli överstyrman 

sen. Men det tar ju ni igen sen efteråt. Men det tror jag. Det tror jag absolut. 

 

Vilka bitar är det du tror det skiljer sig mellan någon som gått ut S resp K-

programmet? 

 

”Nej, men ni har ju gjort grejerna. Ni har ju varit där och gjort de där uppdateringarna och ni 

har ju suttit i stolen och kört och frågorna har ju liksom kommit upp under väg som ni har 

gjort saker. Alla leden och alla stegen och sådär. Och lastat och det här. Men visst jag har 

kanske sett, på en Ro-Ro-båt då, hur man kan göra olika saker och så, men jag har ju ändå 

inte gjort det liksom. Om man inte har gått bås då och lastat. Jag menar ni har ju ändå fått 

köra båt och känna på det. Det ska ju inventeras livbåtar och göras övningar, ni har ju gjort 

allt det. Jag har sett det, men ni har ju gjort det. Så visst det är en fördel för mig att jag har 

sett det. Men det går ju inte att jämföra med att ni har ju gjort det.” 

 

Vad tror du att du med matroserfarenhet har för fördelar på lång sikt då? 

 

”Jag tror att det är lättare för mig att veta hur jag ska bete mig när jag är ute på en båt. Jag har 

seglat mer, eller jobbat mer. Så jag vet lite mer hur man beter sig, hur man inte beter sig. Det 

är lättare för mig att kanske, ja jag tror att den biten är lättare. Alltså det sociala i början. Men 

det beror ju helt på hur man är som person naturligtvis. Men den biten är ju lite lättare. Sen är 

det ju hela underhållsbiten. Som man har varit med och gjort och känt att jaja men det har jag 

provat tidigare. Det löser vi såhär och såhär. Det fixar vi så och så. Och förtöjningar, man har 

förtöjt i de konstigaste väder. Varit på de skummaste ställena. Hetsar inte upp sig över det.  

 

Man kanske har varit med när det har hettat till lite och vet ungefär hur man själv reagerar. 

Någon har ramlat ner och slagit halvt ihjäl sig från en lejdare. Ja, men hur gjorde vi då den 

gången och varför det. Vad var värt att tänka på den gången. Om det började brinna i den 

bilen, hur upptäckte vi det. Sådana saker liksom.  

 

Man kanske inte ska göra det på detta sätt. Eller det här har vi provat. Och det gick inte den 

gången. Eller om man är på ett varv och någon ska göra ett målarjobb. Och där på varvet så 

ser man att det här kommer aldrig bli bra. Då får man sätta stopp för det innan de har börjat. 

För bara för att det står Jotun på jackan behöver ju inte det betyda att de har pejl på vad de 



 

sysslar med.” ”Sådana saker har jag sett hända på olika båtar där styrmännen de har inte haft 

erfarenhet nog att känna igen att det här blir ett jävla skitjobb liksom.”  

 

Har du något annat du vill tillägga? 

 

Nämnde att det hade varit bra om det fanns fler lärare på skolan som fortfarande var ute och 

jobbade på sjön vid sidan om sitt jobb som lärare. ”Och som jag sa att S-klasserna fick en 

chans att komma ut och göra lite praktik när de var klara någon månad. Det hade varit 

kanon.” 

 

 

  



 

Intervju med Styrman B 

Datum för intervjun: 2013-02-04 

3-åriga sjökaptensprogrammet 

 

Kan du beskriva vad som ingår/ingick i dina arbetsuppgifter på din nuvarande 

styrmansanställning? 

 

”Det är vanliga vakter ute till sjöss och det är vanliga bryggvakter, sen har jag hand om 

säkerheten ombord och då gör man ju veckokontroller och månadskontroller och sådana där 

saker. Det finns ju nedskrivet vad man ska göra och hur ofta och med vilka intervall. Och sen 

har jag ju vakterna när vi ligger till kaj, då sköter man ju lastning och lossning, skriver 

skaderapporter och lite sånt.  

 

Är en styrman säkerhetsansvarig och en navigationsansvarig? 

 

Ja, precis. 

 

När du började som styrman, var det någon arbetsuppgift som du inte trodde skulle 

existera eller att den tog upp mer tid än du tänkte dig? 

 

”Nej, faktiskt inte, jag visste det innan jag började vad jag skulle göra mer eller mindre” 

 

Fick du någon överlappning när du mönstrade på för första gången som styrman? 

 

”Ja, alltså jag var ju matros då, åkte ut som matros, sen behövde de en tredjestyrman, så då 

mönstrade jag upp som tredjestyrman, så jag fick ju lite överlappning med den styrman som 

jag löste av.” 

 

Under din första tid på ditt första styrmansjobb, fanns det moment eller 

arbetsuppgifter som du kände dig osäker på? 

 

”Jo, men det är klart man var väl lite skraj i början sådär, men oftast så var ju skepparen med 

om det var mycket trafik eller likande” ”Men det är klart, man är ju lite nervös i början” 



 

 

Var det mer generell nervositet, eller var det något särskilt du kände dig osäker på? 

 

”Nej, det var väl mer allmänt, liksom att man inte är så van och sådär.” ”Man vänjer sig med 

tiden liksom” 

 

Hur lång tid tog det där då? När började du komma in i det och känna dig varm i 

kläderna? 

 

”Ja, alltså det tog väl... när man hade gjort alla momenten med lots och mycket trafik och 

sådär då blev man ju ganska avslappnad, då visste man ju vad som väntade.  

 

Var det så då att det var att du inte riktigt visste vad som väntade som gjorde dig 

nervös? 

 

”Ja, precis eftersom allt kan ju hända liksom” 

 

Fanns det någonting som kände att du hade full kontroll på och inte kände dig nervös 

över? 

 

”Ja, det var väl egentligen säkerhetsarbetet och sådär för det hade man ju gjort lite som 

matros innan” Man hade kanske inte varit med på styrmannen veckorutiner, men man hade ju 

jobbat med säkerhetsrutinerna innan. ”Det kände jag ju inte att det var några problem” 

 

Har du några sekundära arbetsuppgifter utöver de vanliga styrmansuppgifterna som 

administrativa uppgifter, hantering av datorprogram etc.? 

 

Datoriserade underhållsprogram. ”Det är ju där man plockar ner alla jobb”  

”Det här star-programmet var ju lite nytt, för det har man ju inte jobbat med som matros” 

 

Hur kändes det när du började arbeta med det då? Var det några konstigheter? 

 

”Nej, alltså man lärde ju sig det ganska snabbt, det var inte så krångligt”  

 



 

Kände du dig stressad över att du inte kunde det i början? 

 

”Nej, man fick ju fråga folk som hade jobbat med det, så det var ju inte så konstigt 

egentligen”  

 

Upplevde du att den övriga besättningen förväntade sig att du skulle ha större 

förkunskaper än du hade när du började ditt första styrmansjobb. 

 

”Nej, de flesta, alla, har ju varit nya någon gång” 

 

Tror du utbildningen hade kunnat göras annorlunda så att du hade fått ännu bättre 

förkunskaper? 

 

”Nej, men den, skolan och min erfarenhet som matros, gjorde ju att man kände sig ganska 

förberedd” ”Den var ju ganska bra” 

 

Hur högt skulle du värdesätta att du hade nytta av din erfarenhet som matros på 

samma typ av båt? 

 

”Ja, det är klart det var ju värdefull kunskap, det var det ju” ”Men det är svårt att veta vad 

man lärt sig i skolan och vad man lärt sig sedan innan” 

 

Kan du tänka dig hur din första törn som styrman hade sett ut om du istället börjat 

jobba på en helt annan fartygstyp än den du hade erfarenhet som matros från? 

 

”Det hade ju varit mycket annorlunda. Mer intryck och sådär.” ”Men jag tror man har ganska 

bra förkunskaper när man går ut skolan” Det hade kanske varit mer att man frågat i början, 

Men jag tror ändå att man har tillräcklig kunskap från skolan. 

 

Tror du att du hade känt dig bättre förberedd om du innan du började arbeta som 

styrman, gjort styrmanshandlagd fartygsförlagd praktik, motsvarande den praktik som 

ingår i det fyraåriga programmet? 

 



 

”Ja alltså det hade ju underlättat lite om man hade gjort någon månad eller så, det hade det ju 

gjort.” ”Man kommer väl snabbare in i det om man haft praktik med styrman innan, tror jag” 

 

Något särskilt som du tror man hade kommit snabbare in i? 

 

”Det är väl sådana här småsaker typ underhållningssystem och rutiner och sådana saker. Lite 

mer om deras sysslor” 

 

Vilka bitar med styrmansjobbet tror du att du hade fördel av att ha varit matros 

tidigare? 

 

”Det var ju att man visste hur saker och ting fungerade” ”Hur det fungerade liksom”  

 

Menar du fartygsspecifika grejor? 

 

”Ja, men ungefär” 

 

Hur såg du på att ta rollen som ledare när du mönstrade upp till styrman? 

 

”Nej, jag kände ingenting så, och alla jag jobbade med visste ju att jag var färdig styrman så 

de accepterade ju det” ”Det gick ju bra, alla respekterar ju en styrman liksom” 

 

 

 

  



 

Intervju med Styrman C 

Datum för intervjun: 2013-01-31 

3-åriga sjökaptensprogrammet 

 

Kan du beskriva vad som ingår i dina arbetsuppgifter som styrman det fartyg du är 

anställd på? 

 

Test och underhåll av navigeringsutrustning, all nautisk litteratur, sjökort, GMDSS. Last och 

lossning. Reseplanering  

 

Stämmer de arbetsuppgifter som ingår i ditt nuvarande styrmansjobb överens med hur 

du under utbildningstiden förväntade dig att arbetet skulle se ut? 

 

Ja, det var som jag hade tänkt mig. Man hade varit med innan (som matros) och sett vad det 

innebär. Tiden på skolan förklarade lite mer vad styrmansjobbet skulle innebära. 

 

Fick du någon överlappning när du mönstrade på för första gången som styrman? 

 

”Ja, jag hade en vecka. Och det var ju rätt skönt att komma in i det.” ”Det kan jag 

rekommendera”  

 

Under din första tid på ditt första styrmansjobb, fanns det moment eller 

arbetsuppgifter som du kände dig osäker på, och i så fall vilka var det? 

 

”Jo, man är väl alltid osäker när man ska göra något för första gången. Jag var väl lite nervös 

men det var inte direkt att jag kände mig dåligt förberedd eller att jag inte trodde att jag skulle 

klara av det, så det kändes rätt lugnt, man var rätt bra förberedd.  

 

Vad tycker du är svårast av dina styrmansuppgifter idag?  

 

”Själva båtkörningen kan ju bli svår när det är mycket trafik i sådana situationer, men när 

man kör rätt över Nordsjön och du ser inte en båt i fyra timmar då är det inte så speciellt 



 

krångligt att köra båt. Då är det mer svårt att lista ut att radarn har låst sig så då blir det 

krångligt istället. ”Så båtkörningen kan väl var krångligast då” 

 

Om du jämför hur svår båtkörningen är idag efter några månaders erfarenhet som 

styrman, med hur det var på din allra första törn, är det då lättare för dig nu att klara 

av båtkörningen?  

 

”Ja, men det är det, jag tycker det går rätt fort att komma i. Det känns inte lika farligt att köra 

båt längre”  

 

Tror du mest det är en psykologisk press som släppt eller tror du det är för att du fått 

lite mer erfarenhet som gör att du klarar av det bättre? 

 

Det är erfarenheten som gör att det känns lite lugnare. Det känns bättre och bättre med tiden. 

 

Kan du säga ungefär hur lång tid det tog innan du tyckte att det började kännas 

lättare? 

 

”Det har kommit succesivt över hela tiden”   

 

Så det blir lättare och lättare fortfarande än idag? 

 

”Ja det tycker jag” 

 

Av de andra av dina stora arbetsuppgifter, Lasthantering, säkerhetsbiten, det är inget 

som du direkt känner att det är svåra grejer? 

 

”Nej, det är ingenting som är så speciellt krångligt och det är ingenting som man gör under 

någon större tidspress. Ja det är då last och lossning som kan var lite stressigt, men man är ju 

sällan själv.” ”Alla andra rutiner som har med utrustning att göra där har man ju all tid i 

världen att hitta rätt svar eller ringa rätt personer så sånt är inte krångligt. Det är mer under 

tidspress med tillexempel en lastning som kan var lite krångligt.” 

 



 

Upplever du att du i början fick det stöd du behövde från den övriga besättningen i 

sådana här situationer? 

 

Ja ”Är det något man undrar över kan man fråga vem som helst, det spelar ingen roll om det 

är matrosen eller skepparen, kan de det då kan man fråga och då brukar man få bra svar” 

 

Finns det några sekundära arbetsuppgifter utöver de ”vanliga styrmansuppgifterna” 

som du hade problem med som ny styrman? 

 

”Nej, det har väl mest varit svårt att få reda på just exakt vad det är man skulle göra.” Det var 

svårt att hitta nedskrivna rutiner på exakt vad som skulle göras. Man fick ta reda på det själv. 

Men annars är det ingenting som är speciellt krångligt. ”Att rätta sjökort och publikationer, 

och hålla på med GMDSS, det är ju inte direkt raketforskning” ”Det står ju i manualen, det 

kan man läsa sig till. Kan man läsa sig till det brukar det mesta lösa sig” 

 

De flesta båtar ha någon form av underhållssystem eller checklistor där man kan se vad man 

ska göra, det har vi inte haft på den båten jag jobbat på  

 

Var det svårt för dig att få koll på vad som var dina uppgifter och vad det var som du 

skulle göra? 

 

”Ja det var lite oklart” Det var lite jobbigt första törnen men nu funkar allt. ”Det var lite min 

avlösare glömde berätta för mig märkte jag” 

 

Hur höga förväntningar upplevde du att den övriga besättningen hade på dina 

förkunskaper när du kom dit som ny styrman. 

 

”De förväntade sig väl, då som skepparen, att det inte skulle vara några problem att köra båt”  

Det förväntades att man skulle ha koll på radarn och bryggutrustningen. Sådant som 

lasthanteringen fick man lära sig efter hand.  

 

Fick du höra kommentarer som ”har du inte fått lära dig det i skolan?” 

 

Nej, inget sådant. 



 

Tror du utbildningen hade kunnat göras annorlunda så att du klarat dig bättre på ditt 

första jobb som ny styrman? 

 

”Nej, än så länge så känns det väl rätt så bra. Sen så är det väl det att de sakerna man är 

intresserad av där lägger man väl mer energi och lär sig mer än de saker man inte var så 

intresserad av, man kanske gjorde mest det man skulle och fick godkänt, där har man väl 

tappat lite. Men det är svårt att ändra något på det i utbildningssystemet utan det är mer upp 

till en själv.”  

 

Har du upplevt att det var problem att ta steget från en teoretisk utbildning till ett 

väldigt praktiskt yrke? 

 

”Nej, jag tycker det går rätt bra. Det var ju diskussioner på skolan förut att vi som gick 

treåriga också skulle få någon slags praktik. För annars var ju den enda chansen att praktisera 

det man lärt sig i skolan om man jobbat som matros på sommarloven och fick gå och titta 

över axeln på styrmannen man jobbade med. ” ”Men det har funkat rätt bra för mig ändå utan 

att ha någon sådan praktik”  

 

När du har varit ute på sommaren (och jobbat som matros) har du då fått varit med på 

bryggan och fått köra för att de vet att du håller på och utbildar dig? 

 

”Ja, frågar man så brukar det inte vara några problem” ”Om man gör det med måtta då. När 

man tar upp det fjärde timmen i rad och ställer frågor kan de kanske bli lite irriterade, men tar 

man det lugnt så”  

 

Hade du fördragit att man la in en handledarledd praktik, kanske mindre praktik, även 

i det treåriga programmet? 

 

”Ja, alltså det hade väl inte skadat. Det är väl alltid bra och få lite tid kanske som elev och 

köra lite båt och få känna på det lite innan man börjar jobbat med det. ” 

”Har man varit till sjöss innan har man väl antagligen haft ett litet intresse av styrmansjobbet 

så har man gått med styrmannen på bryggan och sett vad de har gjort, då tycker jag att man 

har rätt bra koll på det.” 

 



 

Om man är utkik som matros på bryggan och är helt passiv utan efter att sträva efter 

att försöka lära sig styrmans uppgifter, lär man sig något av det där ändå? 

 

”Nej, alltså om man sitter och är totalt ointresserad av någonting annat än att vakten ska ta 

slut då ger det väl inte så mycket” ”Men om man sitter på bryggan och utnyttjar den tiden till 

att försöka lära sig saker då är det som praktiktid kan man ju säga”  



 

Intervju med Styrman D 

Datum för intervjun: 2013-02-15 

3-åriga sjökaptensprogrammet 

 

Kan du beskriva vad som ingår/ingick i dina arbetsuppgifter som andrestyrman det 

fartyg du är anställd på/ på det fartyg som utgjorde din första styrmansanställning? 

 

”Som andrestyrman på … så kör man ju antingen så kör man natt eller dag. Och den som går 

natt han är ansvarig för bryggan kan man säga och alltså sjökortsrättningar och sådant där och 

sjukvården. Och den som går dag är ansvarig för safety då, så ta hand om all 

livräddningsutrustning. Sedan är det ju navigering och lastning då som båda gör på vakten.” 

 

Stämmer de arbetsuppgifter som ingår i ditt nuvarande styrmansjobb överens med hur 

du under utbildningstiden förväntade dig att arbetet skulle se ut? 

 

”Ja, kanske att det var mer runt omkring som jag inte tänkte på innan att man skulle behöva 

göra. Massa pappersarbete och de här checklistorna som man går runt och gör. Det var nog 

mer sådant än vad jag trodde att det skulle vara, men sen var jag ju nervös själva för de här 

själva andrestyrmansuppgifterna. Jag upptäckte ju ganska snabbt att det var, alltså, jag hade 

mer koll på det än vad jag trodde från början. Att det var ju inte så farligt.” 

 

Fick du någon överlappning när du mönstrade på för första gången som styrman? 

 

”Ja, jag gick jag fick en hel vecka intro där som jag gick bredvid.”   

 

Hade du klarat dig utan överlappning? 

 

”Nej, det hade nog gått åt skogen tror jag. Då hade jag ju dels hade jag ju inte kunnat 

rutinerna överhuvudtaget ifall man hade haft en väldigt bra manual så här en lathund för så 

här gör du som andrestyrman på båten så hade det kanske gått men nej, det var ju massa 

grejer som man fick fråga om och så där under det här introt och skriva upp liksom. Nej, det 

hade nog inte gått så bra.” 

 



 

Under din första tid på ditt första styrmansjobb, fanns det moment eller 

arbetsuppgifter som du kände dig osäker på, och i så fall vilka var det? 

 

”Ja, det var väl i största allmänhet. Tror jag. Det var väl själva det där att man skulle sitta där 

uppe själv och ja och köra båt och inte köra på saker. Ja, det var väl det. Man kände det har 

jag verkligen övat tillräckligt på det i simulator och så. 

 

De som går fyraåriga har väl en fördel att de får ju prova på det till viss del när de är ute på 

praktik och så och köra båt, men vi får ju inte det utan vi har ju suttit på bryggan kanske ja 

betydligt mer tid än vad de har gjort men då har det varit som matros och då har man ju inte 

engagerat sig i så mycket i hur han tänker med andra båtar och så här utan då sitter man ju 

mest där bara och håller lite koll på radarn ifall som du behöver säga till om eller ja, men du 

är ju inte delaktig på det sättet.” 

 

Har du jobbat som matros på sommarloven under skoltiden? 

 

”Jag har fått köra lite. Jag var på … varje sommar under tiden jag pluggade och där fick jag 

för det mesta köra eftersom de visste att jag pluggade.” 

 

Hur mycket lasthantering har ni? 

 

”I början gick vi på Travemünde – Helsingfors med … och då var det mycket, då var det 

inget alls som andrestyrman var involverad i lastningen utan då sköte stuveriet det bara då. 

Men sedan när vi började gå på Malmö-Travemünde så fick andrestyrman då var ju 

andrestyrman helt plötsligt jätteviktig i lastningen för då lastar man både däck fem och däck 

sju då. Och väderdäck och däck fem och det var ju en helt ny roll för mig som jag aldrig har 

haft innan. Att både prata med matroserna på båten och med överstyrman och samtidigt ha 

radio med stuveri iland och säga vad de ska skicka och så där så att jag började på vick på 

Finnlines så jag aldrig det i intro ju den här vecka det fick jag aldrig pröva då så det var ju 

verkligen att kastas in i det kändes det som. Vi låg några dagar i först i Travemünde innan vi 

började gå i trafik där igen efter Finland och då var jag över på de andra båtar de andra 

Finnlines-båtarna som gick på den rutten och det var ju mindre båtar men principen var 

kanske lite detsamma med att skicka upp och så där så att då fick jag ju lite sedan var jag ju 

med lite när den andra andrestyrman lastade på sin vakt innan jag själv fick börja. Det var 



 

också lite så det var så jag hade ju inte klarat det utan att varit med innan och tittat och så där 

men det var ju ändå. Det gick rätt snabbt att komma in i det också faktiskt.” 

 

 Det är ju inget man får lära sig i skolan.  

 

”Nej, det är det ju inte så det är ju bara ifall man har vart gjort praktik för er del då om ni har 

gjort praktik på en ro-pax kanske som ni får lära er det. Nej, så det är ju egentligen lika för att 

då förutom då att man då normal får ett intro där man lära sig de grejerna som man ska kunna 

sedan.” 

 

Var känner du att de största osäkerhetsområdena har legat? Är det lastning/lossning 

eller båtkörning eller något helt annat? 

 

”I början så var det ju båtkörningen då för det var det vi började med, men det kom jag ju 

väldigt snabbt in i och fick rätt snabbt pejl på. Vi hade ju gjort ett ex-jobb som var rätt bra 

också som handlade om hur man gör med babordsbåtar som inte gör som de ska och som inte 

girar. Vi hade prövat rätt mycket och intervjuat styrmän och så här och vi hade prövat i 

simulatorn och så där och det kände jag faktiskt att det kändes som en trygghet att jag hade 

det också. Sedan var det ju lastningen som var nästa svåra grej, men som också visade sig 

inte vara så svårt. Nej, faktiskt ingenting. Det är inte så svårt som man tror.” 

 

Hur kändes första vakten? 

 

”Ja, från början när han jag löste av gick ned då kom ju pulsen direkt nästan då blev jag ju så 

här, då blir man lite skakis. Det tog väl några timmar sedan började det kännas rätt så bra 

ändå så att det. Nej, jag vet inte. Jag kände mig inte så nervös just då när jag var på bryggan 

men undermedvetet så var jag nog det ändå första vakten så där för jag drömde ju, alltså jag 

drömde ju mardrömmar om att jag somnade på bryggan så jag vaknade i hytten och trodde att 

jag var på bryggan och trodde att jag hade somnat på vakten och det var så verkligt och 

äckligt. En gång så försökte jag få igång TV:n som jag hade vid bingen där för jag trodde att 

det var min ECDIS, alltså mitt digitala sjökort. Den drömmen hade jag flera gånger så jag var 

nog lite stressad ändå mer än vad jag kände av så där på vakten.” 

 

Hur lång tid tog det för dig innan det slutade? 



 

 

”Ja, det var väl första och andra passet jag var ombord så gick det väl över tror jag. Men jag 

är ju lite så också det har jag nog varit tidigare också att jag vaknar och tror att jag har 

försovit mig och börjar klä på mig kläderna och så här och så får jag gå och lägga mig igen 

när jag kollar på klockan.” 

 

Finns det några sekundära arbetsuppgifter utöver de ”vanliga styrmansuppgifterna” i 

ditt jobb? 

 

 ”Ja, en del. Eller det är ju mest de är ju mest de här checklistorna i och för sig som är det. Ja, 

det kan man väl inte kalla administrativt egentligen men det var, det är ju mycket sånt. Efter 

ett tag så kunde man ju de här grejerna men i början var det ju lite svårt att hinna med 

eftersom jag inte ens hittade i båten och inte visste riktigt hur man skulle göra så allt tog ju 

fem gånger så lång tid som det gör nu.  

 

Det var väl andra arbetsuppgifter som jag tyckte kändes mycket konstiga som när alla övade 

på den här båten som övade alla grupper var för sig, brandgrupperna övade för sig och 

livbåtsgrupper och livflottsgrupperna övar för sig. Och ifall det inte är något befäl i gruppen 

vilket det oftast inte är så skulle vi då som andrestyrman som var på vakten när de övade 

skulle man vara med och övervaka då sa att det gick rätt. Och den rollen tyckte jag kändes 

väldigt konstig för att de kunde ju utrustningen bättre än vad jag kunde så jag kände mig ju så 

jälva dum som stod där och glodde och skulle övervaka dem. Det kändes ju skitdumt.”  

 

Upplevde du att den övriga besättningen förväntade sig att du skulle ha större 

förkunskaper än du hade när du började ditt första styrmansjobb. 

 

”Nej, det har de nog inte. Jag har nog mörkat det ganska effektivt så typ när jag inte kan 

någonting så har jag tagit reda på det efteråt i smyg när jag har känt själv att det har borde jag 

ju ha koll på då har jag gått tillbaka till mina anteckningar sen och kollat ja hur var det nu 

man omvandlade rate of turn till girradie och hur fan var det nu och så har jag kollat det till 

nästa vakt.” 

 

När du kom ut som styrman, kände du dig redo och förberedd då? Kände du att skolan 

hade gett dig allt du behövde? 



 

 

”Nej, jag kände ju inte det då. Då visste jag inte riktigt, men det kändes som jaha, har de 

verkligen liksom, kan jag verkligen allt det här som jag behöver kunna nu. Sedan upptäckte 

jag ju när jag väl började att det kunde jag ju. Sedan lär man ju sig hela tiden också. På ett 

sätt börjar man lära sig när man börjar efter skolan tror jag för det är hela tiden nya grejer. ” 

 

”Det var väl vissa grejer som jag kände att fan det har skulle jag ju pluggat på innan så som 

skeppsdagboken till exempel när man har suttit i simulatorn och så där. Ni kanske har fyllt i 

skeppsdagboken när ni har varit ute på praktiken antar jag, men jag har ju aldrig gjort det 

förutom i simulatorn och i simulatorn så var det så där att man koncentrerade sig på att inte 

göra bort sig mer än vad man koncentrerade sig på att fylla i den rätt. Jag brydde mig faktiskt 

aldrig riktigt om, det är så dumt, men jag brydde mig aldrig om att lära mig den helt 

ordentligt. Och på sista tentan så hann jag bara med den uppgiften till hälften. Jag har på 

något sätt klarat mig igenom utan att veta hur man fyller i en skeppsdagbok. Och det var ju 

lite pinsamt. Jag kunde ju inte säga till honom att kan du inte visa mig hur man gör nu under 

introt där. Utan jag fick mer kolla på hur de andra hade gjort och du vet ställa upp det här kk, 

d och hur blir det nu och tänka till och lära mig det då så det gick ju bra. Det var ju inte så 

svårt, men så står ju han, han var väldigt pratig han styrmannen som jag gick introt med så 

står ju han och pratar med mig hela tiden medan jag försöker koncentrera mig på det. Det fick 

ju inte ta för lång tid.” 

 

Finns det något du känner att du inte fått lära dig från skolan? 

 

”En grej har de ju inte lärt oss överhuvudtaget och det klagade jag på när vi hade Ellen för 

han frågade oss, Björn, är det någonting nu som ni tycker att vi har missat, och då sa jag det 

att det kanske är lite sent nu i den här kursen och börja med det men vi vet ju fortfarande inte 

hur man rättar ett sjökort sa jag för det har inte vi fått lära oss. De tänker väl inte på oss, för 

ni får ju rätta ut tusentals sjökort säkert på era praktiker men vi har ju fortfarande inte gjort 

det. Det säkert inte så speciellt svårt, men jag vet fortfarande inte hur man gör för att det är ju 

digitalt där ja, de har ju dubbla ECDIS och så där så jag vet ju fortfarande inte riktigt hur man 

gör och det kommer ju vara pinsamt när jag kommer på nästa båt kanske och jag inte vet och 

kan du visa mig hur man gör. Det är ju sånt elementärt som en styrman ska kunna, men han 

sa vi ska titta på det där och lektionen efter det som vi hade med honom så gick han igenom, 

hade han någon Power Point-presentation på duken där han, men det var mer att han gick 



 

igenom olika typer och vad det finns och då där. Men jag menade ju att jag vill ju ha ett 

sjökort och sen så står han vid tavlan och så berättar han så gör ni så här och så och verkligen 

få göra det, pröva på och göra det, men nej det fick inte. Så det tycker jag att de har missat. 

Men annars så tror jag att vi har fått med det mesta känns det som. Snarare är det tvärt om att 

man lär sig massa onödiga grejer som man inte behöver. ” 

 

Tror du att du hade känt dig bättre förberedd om du innan du började arbeta som 

styrman, gjort styrmanshandledd fartygsförlagd praktik, motsvarande den praktik som 

ingår i det fyraåriga programmet? 

 

”Ja, alltså om det varit bra ja. Ja, det hade det. Till exempel det här ex-jobbet hade jag ju 

hellre bytt ut mot lite praktik. Eller någonting. Sedan är det ju svårt för er att få praktik och så 

där också och så ska vi också vara med och tävla om de praktikplatserna så blir det ju kasst, 

men visst. Absolut känner man ju innan man gör första vakten att så där att fan vad skönt det 

hade varit pröva på att vara styrman lite för att ja, nu fick jag ju köra båt på … på sommaren 

men det är ju massa andra grejer runt om kring också. Lastning och allt möjligt som man inte 

fått pröva på.” 

 

Hur kändes det att få ta ansvar själv utan att någon dubbelkollar en? 

 

”Nej, det är ju bara att försöka göra det så bra jag kunde och sedan fråga om hjälp om det var 

något som jag inte visste hur det skulle göra och så där. Så att. Nej, det tror jag inte var något 

problem med det. Tvärt om tyckte jag mer skönt att slippa ha någon som, kunna råda över dig 

själv liksom.” 

 

Hur kändes det att bestämma över matroserna som kanske har varit på den båten 

jättelänge? 

 

”Som andrestyrman så är det ju inte direkt att jag bestämmer så mycket. Det är väl på vakten 

så där. När det gäller lastningen då så är det ju jag som bestämmer i och för sig. Det var ju 

inga problem utan jag frågade ju tvärt om. Jag tyckte det var väldigt bra att det fanns 

matroser som varit där väldigt länge för de hade ju gått på Malmö sedan tidigare då fast långt 

tillbaka då och de var ju guld värda för de hade ju lastat båten massvis med gånger så att de, 

tvärtom att jag lyssnade väldigt mycket på dem och tog mycket hjälp av dem vid lastningen 



 

där att hur det var mer som att hur vill du ha det så bestämmer jag sen, berätta först hur du 

vill ha det så gör vi så.  

 

Men det är lite konstigt och ha varit matros innan. Jag ser mig ju lite som matros fortfarande 

på sätt och vis. Ja, helt plötsligt så är man inte en av dem längre på något sätt. Innan har man, 

jag har hela tiden tänkt att ja, det spelar ingen roll när jag blir styrman jag kommer vara som 

jag alltid varit, men det var inte så lätt faktiskt för att matroser ser en inte som en utav dem 

längre känns det som utan nu är man ett befäl och då ja, då förväntas man vara på ett sätt 

både av dem och av de andra befälen då. Det tycker jag fortfarande känns lite konstigt ibland 

den rollen liksom.” 

 

Har du haft nytta av att seglat matros? 

 

”Jo, det känner jag ju verkligen. Jag vet ju vad det är som de gör. Jag har ju ganska bra koll 

på matrosyrket så att det känns ju väldigt bra. Det känns som att man, annars hade man ju 

kanske gjort bort sig på något sätt lättare att man inte fattar liksom eller ja. Det känns väl bra. 

Och även tror jag tyvärr då att det är, man får kanske ibland av vissa matroser att man får mer 

respekt för att man, de vet ändå att man är matros sedan innan och att man kan matrosjobbet 

ganska bra.” 

 

Känner du att du haft nytta av dina matroserfarenheter vid förtöjningar? 

 

”Det är lite att när man kommer på en ny båt så vet man inte riktigt hur de förtöjer och … var 

det ganska speciellt också eller är. De har tunneltrossar och grejer och nya grejer och så där. 

Absolut hade jag varit mer nervöst över förtöjning om jag inte varit matros innan tror jag för 

då har man inte, där handlar det liksom om så där lite mängdgrejen att om varit med om, jag 

vet inte, x antal förtöjningar så sitter det liksom. Man vet tror jag.”  

 

Varför är man så nervös för förtöjningar? 

 

”Det är väl för att man, det ska gå fort och så där det ska inte bli något strul. Det är ju liksom, 

du har ju alla på radio liksom, och skepparen och liksom blir det strul och det drar ut på tiden 

så är det ju pinsamt liksom det är ju mer det det handlar om. Sedan kan det ju vara farligt 



 

också ju, men det är nog framförallt det tror jag att man är rädd att det ska bli strul och sinkar 

liksom.”  

 

Styrman D sa efter inspelningen att han tyckte att hans ansvar som sjukvårdsansvarig var 

jobbigt eftersom han var rädd för att något allvarligare skulle hända och han visste inte riktigt 

hur han skulle hantera det.  

 

  



 

Intervju med Styrman E 

Datum för intervjun: 2013-02-14 

3-åriga sjökaptensprogrammet 

 

(Följande är anteckningar som gjordes efter intervjun. Ljudfilen misslyckades och ingen 

fullständig transkribering kunde göras.) 

 

Har du arbetat som manskap/gjort praktik på den fartygstyp du är anställd som 

styrman nu? 

 

Ja, båda båtarna.  

 

Kan du beskriva vad som ingår/ingick i dina arbetsuppgifter som andrestyrman det 

fartyg du är anställd på/ på det fartyg som utgjorde din första styrmansanställning? 

 

Navigering, lasthantering, sjukvårdsansvarig och ”nav-styrman”. 

 

Stämmer de arbetsuppgifter som ingått i dina hittillsvarande styrmansjobb (/ditt 

nuvarande styrmansjobb) överens med hur du under utbildningstiden förväntade dig 

att arbetet skulle se ut? 

 

Ja, till största del.  

 

Fick du någon överlappning när du mönstrade på för första gången som styrman? 

 

Inte på tankbåten, men på Ro-Pax.  

 

Under din första tid på ditt första styrmansjobb, fanns det moment eller 

arbetsuppgifter som du kände dig osäker på, och i så fall vilka var det? 

 

På tankbåten så var det lasthanteringen som var jobbig. Han säger att skolans simulator i tank 

inte ger en så rättvisande bild av hur det verkligen är att sitta där sedan.  

 



 

Båtkörnignen hann aldrig riktigt bli ett ”problem”. Tankbåten var utanför Afrika där det inte 

var så mycket trafik och närsituationer och på Ro-Pax-båten navigerade han aldrig själv på 

det sättet.  

 

Inte nervös för sjukvården, många i familjen är sjukvårdsutbildade och han är själv väldigt 

intresserad.  

 

Finns det några sekundära arbetsuppgifter utöver de ”vanliga styrmansuppgifterna” 

som du kände osäkerhet inför under din första tid på ditt första styrmansjobb? 

 

Nej, inte direkt. Han sa att om man klarar av att öppna ett Excel-dokument så är man hemma.  

 

Tror du att du hade känt dig bättre förberedd om du innan du började arbeta som 

styrman, gjort styrmanshandlagd fartygsförlagd praktik, motsvarande den praktik som 

ingår i det fyraåriga programmet? 

 

Ja, styrmansyrket och matrosyrket skiljer sig så mycket från varandra att treåriga programmet 

borde ha en månads praktik.  

 

Hur lång tid tog det för dig innan den värsta av den negativa stressen över att vara ny 

på jobbet släppte? 

 

Hann aldrig riktigt släppa på tankbåten där han var som mest nervös, men han var inte 

styrman där så länge heller.  

 

Ansvarsrollen och ledarrollen. 

 

Inga problem. Ville ha mer ansvar och valde därför att läsa till styrman.  

 

Har du haft nytta av att seglat matros? 

 

Ja, han tyckte det var speciellt bra att ha varit matros på de båtarna han var styrman på innan.  

 

 



 

Intervju med Styrman F 

Datum för intervjun: 2013-02-08 

4-åriga sjökaptensprogrammet 

 

Kan du beskriva dina arbetsuppgifter som andrestyrman på båten? 

 

”Ja, jag är ju då, mitt huvudsakliga ansvar är ju säkert framförande av fartyg. Och sen så är ju 

lastning och lossning som är min huvuduppgift, eftersom vi har senior, DPO:er , alltså DP 

officerare som sköter navigeringen när vi ligger ute och lastar på fält. Och sen är jag även 

säkerhetsansvarig ombord, all LSA. Så jag tar hand om först och främst min vakt, och sedan 

så har vi ju lastning och lossning som sagt, då vi går över på 6-6 system. Och sedan så är jag 

även ansvarig för all överlevnadsutrustning ombord. Så det är mina huvudansvarsuppgifter. ” 

”Sen tillkommer det ju alltid arbete som inte är på pappret planerat. Så det tillkommer ju 

alltid mer.” 

 

Är det uppdelat så att du är LSA ansvarig och den andra andrestyrmannen 

navigationsansvarig? 

 

”Ja, precis men han är faktisk en norsk förstestyrman, så en andrestyrman då. Så den är 

navansvarig. Sedan så har vi något som heter Chief Junior ombord. Som är som en 

överstyrman fast junior, som är då DP officerare.” ”Sedan har vi överstyrman också.” 

 

Stämmer de arbetsuppgifter som ingår i ditt styrmansjobb med hur du under 

utbildningstiden förväntade dig att arbetet skulle se ut? 

 

”Ja, ganska mycket. Jag visste ju om att det skulle bli stressigt i början. Men givetvis så blir 

det ju alltid stressigare än man hade räknat med. Så jag kände mig ju fullständigt körd i 

början. Och helt klart att jag inte planerat just den arbetsbördan man fick ombord och 

ansvaret. Det kan ju också vara att man bryr sig mycket. ” 

 

 

 



 

Vad det gäller de arbetsuppgifter och moment som ingår i jobbet, stämmer din bild av 

det nu överens med den du hade innan jobbet? 

 

”Ja, det stämde ju mycket bra överens med, alltså arbetssysslorna, med det jag hade planerat. 

Men, nu är det ju det att det är en bojlastare. Så det tillkommer fler moment. Och sen, i och 

med storleken på fartygen så är det ju kopiösa mängder utrustningar jag ska hålla koll på. ” 

”Vi har interna regler ombord som ställer ett snäpp högre krav. Som gör att arbetsmängden 

blir större än vad jag hade räknat med.” 

 

Fick du någon överlappning när du mönstrade på för första gången som styrman? 

 

”Ja, det fick jag. Jag fick en veckas överlappning första gången. Och sedan så, sedan nu sista 

gången jag mönstrade på på det fartyget där jag har permanent position, då fick jag två hela 

två veckors överlappning för att kaptenen ville ha det.” ”Väldigt bra kapten som ställer höga 

krav. Så han tyckte två veckor var lämpligt.” 

 

Vad tycker du är lämpligt? Var två veckor eller en vecka lämpligt att ha som 

överlappning? 

 

 ”Både ja och nej. En vecka är ju bra på så mycket för då får man introduktion. Och sedan så 

får man prioritera själv. Två veckor blir lite, alltså jag tog egna vakter och så men 

däcksarbetet var ju, jag tyckte det var bra nog egentligen. Hade jag några frågor så hade jag 

den person med permanent position fortfarande ombord. ” 

 

Jag antar att du fortfarande känner dig ganska ny på jobbet? 

 

”Både ja och nej. Jag känner mig ny i den bemärkelse att man märker hur lite man kan när 

man ser de andra jobba. Men däremot känner jag mig väldigt trygg med mina egna 

arbetssysslor vid det här laget.” 

 

Om du kolla tillbaka på din allra första tid som styrman, fanns det moment eller 

arbetsuppgifter som du kände dig osäker på? 

 



 

”Ja, det är väl egentligen allt pappersarbete som jag tycker är jobbigt. Det ska ju ske på ett 

visst sätt. Det är som en vanlig livbåtsövning. Man kan inte hålla en livbåtsövning bara rätt 

upp och ner, det måste ske enligt en mall som SOLAS föreskriver. Och allting är mycket mer 

komplicerat än vad man tror.” ”Allting tar tid, och allting är svårt att hitta.” 

 

”En annan sak jag tycker är otroligt jobbig också det är ju alla manualerna till utrustning vi 

har. Det finns ju inte en enda operatörsmanual. Det är bara installationsmanualer allting.” ”Vi 

har jättekomplicerade radar och ECDIS-system som är fullpumpade med information och 

knappar som inte förstår sig på hälften. Så ska man själv och sitta och gallra med det som är 

viktigt. Det är jättesvårt. 

 

Var det just teknisk utrustning som du hade velat ha en användarmanual att kunna slå 

i? 

 

”Ja, alltså det är väl egentligen all utrustning ombord vill man väl egentligen ha en bra 

manual att falla tillbaka på. Eller en bra beskrivning av det också. ” 

 

Känner du redan nu att du börjar bli säkrare på de här sakerna som du kände dig 

osäker på i början? 

 

”Jo, jag känner mig säkrare på allting. Det handlar ju bara om att man ska göra någonting 

tillräckligt många gånger. Sen blir man ju bekväm i det.” 

 

Något mer än det som du kommer ihåg att du kände dig osäker på i början? 

 

”Alltså det är väl allting. Nytt arbete det är ju alltid nervöst. Och sedan så är det ju så otroligt 

ansvar. Det är ju 25 man ombord, ett fartyg fullt med 750 000 fat olja och 250 meter långt. 

Och vi har en framförhållningssträcka på 2,5-3 kablar. Det är rätt så mycket ansvar...” 

 

Mycket allmän negativ stress över att det var jobbigt att vara ny på jobbet? 

 

”Ja, jag tror att är man hyffsat ambitiös, och hamnar på en båt där de inte gör, där de liksom 

följer regelverken så tror jag att det kommer bli jobbigt i början. Jag tror inte det finns något 

sätt att komma undan det.” 



 

 

Hur lång tid tog det innan den värsta av den stressen släppte? 

 

”Det var nog när jag började segla på den båten där jag blev fast efter ungefär 4-5 månader. 

Så de två första törnarna var direkt stressiga. Och den tredje törnen kände jag att nämen det 

börjar nog bli lugnt nu. Och sen så har jag varit ute en fjärde och en femte törn till. Och fjärde 

törnen det var då jag kände, nämen nu har jag koll på jobbet. Nu vet jag vad jag ska göra. Så 

man behöver inte ständigt fråga någon vad man ska göra.” 

 

Fanns det moment eller arbetsuppgifter som du redan från allra första början kände att 

du helt behärskade? 

 

”Själva navigeringen hade jag jättebra koll på. Jag förstod ju direkt, att skolan har ju lagt 

fokus på navigeringen. Och den tyckte jag ju, jag skulle ju inte säga att den var busenkel. 

Men den gick ju precis som jag hade förväntat mig.” 

 

Menar du för att du hade fått erfarenhet från skolan eller från den fartygsförlagda 

praktiken? 

 

”Det är väl både och. Man får väl givetvis grunderna från skolan. Och det fina med vårt 

utbildningssystem, om man ser på det norska utbildningssystemet, det är att vi får ju 

utbildning, och sedan tillämpar vi det i praktiken. Och så går vi så fram och tillbaka, flera 

steg. ” ”Så jag är väldigt glad att jag fått ta del av det svenska systemet.” 

 

Har du några sekundära arbetsuppgifter, utöver de vanliga styrmansuppgifterna, t ex 

administrativa uppgifter, hantering av datorprogram etc.? 

 

”Ja, jag har ju fartygsbiblioteket ombord, sedan har jag ju lite publikationsrättningar, så har 

jag hand om lite flagg och signaler. Sen hade jag ju även hand om slabben. Men den har 

hamnat på kocken nu.” 

 

Var något av det där svårt i början? 

 



 

”Ja, slabben var ju en ständig mardröm. Det räckte med att man tänkte på den så blev det fel i 

systemet.” 

 

De andra administrativa uppgifterna då? 

 

”Problemet är att man ska dela på det.” (Med sin avlösare) 

 

Är det något som man kommer ifrån när man får mer erfarenhet? 

 

”Nej, det jag tror att det handlar bara om att vissa personer är mer eller mindre metodiska.”  

 

När du kom ombord som styrman för första gången, kände du att dina förkunskaper 

levde upp till den övriga besättningens förväntningar. 

 

 ”Ja, gott och väl. Jag fick till och med höra från ena kaptenen på båtarna jag var på, han sa 

ska ha högre tankar om dig själv än vad du tror för du har bättre utbildning än vad jag har. 

Det sa han till mig. Så att de har ju väldigt höga förväntningar på oss svenskar.” 

 

Tror du utbildningen hade kunnat göras annorlunda och därmed blivit ännu bättre? 

 

”Jag var väldigt kritisk när jag gick där. Men i efterhand har jag insett att det är ganska bra.  

Men ett stort problem med lärarkåren, är att det är många som inte har seglat på alldeles för 

länge. Som har en föråldrad bild av sjöfarten. Och sedan så kände jag också att det är vissa 

individer på sjöfartshögskolan som är direkt olämpliga, som inte har med skolan at göra.” 

 

Något annat med utbildningen som du har synpunkter på? 

 

”Ett problem också är att den är så otroligt fokuserad på svenska marknaden. Svenska 

marknaden är obefintlig. Vi gör ju bara praktik på svenska fartyg. Svenska fartyg i all ära 

men jag menar det är ju nästan ingen som får jobb i Sverige. De flesta drar ju till Norge. ” 

 

Vad är det i så fall i utbildningen som man skulle ändra för att få den mer 

”flaggneutral”? 

 



 

”Jag tycker man ska få välja, för vi läser mycket tank och sådana kurser, och jag ser inte 

riktigt syftet med det. För det är inte alla som får sin tanktid. Det är bättre man har tillval i 

slutet av utbildningen. Om man får ihop sin tanktid så kan man läsa tank. Får man inte ihop 

det kan man få läsa någon annan kurs. T ex DP skulle man få läsa, eller gastank eller nåt 

likande. Det är väldigt brett. Det är bra på ett sätt. Men däremot så skulle de kunna dra ihop 

det lite mer sedan så skulle de kunna lägga in någon tillvalskurs i slutet så att man kan 

specialisera sig lite. Men ändå få samma få samma breda grundkunskaper. ” 

 

Har du någon gång känt att du saknat att inte ha erfarenhet som matros? 

 

”Både ja och nej. Det är svårt att förstå sig på däcksarbetet. Men sen är det faktum att vi har 

en bås som är vaktfri, vi har pumpman vi har reparatörer och smörjare. Alltså vi har så 

mycket folk till allting så, man kan inte förstå sig på alla moment. Och jag märker det på de 

andra att de tycker det, alla matroserna de respekterar ju mer en styrman som kan sitt eget 

arbete än en som kan ens eget arbete. ” 

 

Säg att du hade varit matros tidigare på en annan fartygstyp, tror du att du hade haft 

nytta av det i ditt nuvarande styrmansjobb? 

 

”Ja, både ja och nej. Alltså all information är ju god. Alltså det finns ju ingen dålig 

information. Men sedan så är det ju också, alltså det ger ju en stabil grund att stå på, men 

sedan, jag måste ju kunna mitt eget arbete, och jag är ju där för utföra styrmansarbete, så 

egentligen har det inte så stor betydelse. Tycker det är viktigare att jag kan mitt eget arbete än 

att jag kan någon annans.” 

 

 Har ledarskapsrollen tagit stor plats i ditt jobb? 

 

”Ja, alltså den tar ju rätt stor plats. Man ska ju hantera folk och ibland så måste man ju säga 

till folk om saker som inte alltid är så roliga. Till exempel jag är ju säkerhetsansvarig ombord 

och sen så har vi ett system som bygger på öppenhet. Om någon gör fel så måste jag 

underrätta personen som har gjort felet, om jag nu vet vem det är, innan jag anmäler det. Och 

det är ju alltid känsligt det där, man måste ju kunna ta folk åt sidan och förklara för de vad 

felet är och sedan så, det är ju lite delikat. Och sedan så har vi ju folk från olika kulturer 



 

ombord och det är ju inte alla som reagerar på vissa, jag menar jag vet ju inte hur alla 

reagerar ombord, och hur jag säger någonting.” 

 

Var det ungefär som du hade förväntat dig, eller kom det som en överraskning? 

 

”Nej, det var ungefär som jag hade förväntat mig. Alltså det är ju sunt förnuft. Man skäller 

inte på någon i onödan. Har man något att säga till någon så ska man säga det till de direkt. 

Så det handlar ju också om att för att bli respekterad så måste man också respektera andra.  

 

 

  



 

Intervju med Styrman G 

Datum för intervjun: 2013-02-17 

4-åriga sjökaptensprogrammet 

 

Kan du beskriva dina arbetsuppgifter som andrestyrman det fartyg du är anställd på? 

 

”Mina arbetsuppgifter som styrman är att köra båten från kaj ut till riggare, med säkerheten i 

fokus. Jag ansvarar för administrativt arbete ombord, rapporteringar, beställningar, vilket kan 

vara vad som helst, beroende på vad jag blir tillsagd att göra. Jag skriver manualer till olika 

system. Sköter lastning och lossning av båten. DP ute vid riggarna. Och nu när vi är på varv 

så är det inte riktigt så tydliga direktiv. Men jag själv gör egna idéer och hjälper matroserna 

med jobbet på däcket, vilket jag kan tycka är kul. 

 

När vi jobbar ute, eller när vi går i vanlig fart, då har vi det uppdelat så att varannan gång, vi 

är två förstestyrmän ombord, och varannan gång är den ena safety-styrman och då är den 

andra navigationsstyrman. Och nästa gång vi kommer ombord så bytes vi om så att den som 

var safety tidigare bli nav. Så varannan gång så ansvarar jag för att säkerhetsstyret ombord är 

i god ordning, och varannan gång så svarar jag för att rutterna är planerade, karterna är 

uppdaterade, publikationer är uppdaterade. Så det är en god omväxling skulle man kunna 

säga vad det gäller arbetsuppgifterna.” 

  

Stämmer de arbetsuppgifter som du har nu överens med hur du under utbildningstiden 

förväntade dig att arbetet skulle se ut? 

 

”Jag tror att det gör det” ”Personligen har jag varit lite förvånad över att jag fått så mycket 

ansvar från början. Vilket i mycket varit bra. Det har varit väldigt lärorikt.” ”Så jag skulle 

nog säga att det överensstämt ganska bra, men att jag varit lite förvånad över det ansvaret jag 

fått ta.” 

 

Vilken typ av ansvar var det du fick ta mer av än du tänkte dig? 

 

”Att man får, direkt när man börjar jobba ombord, det är ingen som sitter och vakar, det är 

mer att man får en genomgång över hur systemen fungerar, och därefter får man klara sig 



 

själv. Givetvis kan man fråga men det är inte någon som sitter och vakar över en. Det är väl 

det att man får ta ansvar fort” 

 

Fanns det några arbetsuppgifter som du fick som du inte hade tänkt på att det skulle 

ingå i styrmansjobbet? 

 

”Nej, jag tror inte det, eller, njaa, nä det tycker jag inte, det skulle jag inte säga. Allting är väl 

ganska relaterat till det här. Sen så med mina uppgifter så kan det kanske vara att man får 

göra mer eller mindre saker. Som att man kan få köra båt till och från kaj, som manövrering 

då, och det är ju inte så vanligt att man får göra som styrman inom vanliga handelsfartyg, 

medan inom offshore segmentet så förekommer det ganska ofta. Så det är kanske en uppgift. 

Det sker i och för sig också under övervakning. Man är alltid två när man går till och från 

kaj.” ”Men jag skulle nog säga att den bilden som jag hade den har nog uppfyllts. I stort sett.” 

 

Fick du någon överlappning när du mönstrade på för första gången som styrman? 

 

Nej, det fick jag inte. 

 

Hur kändes det då? 

 

”Jo, det var lite spännande får man säga. Jag var ganska nervös. Men det går ganska bra får 

jag väl säga. Man kommer direkt från skolan, man har varit på praktik nyligen, kanske haft 

tur att få köra en del båt och om man har visat intresse för att lära sig hur saker och ting 

förhåller sig ute på båtarna då ser jag inte det som ett stort problem att bara hoppa in. 

Nej, jag tyckte det gick bra. Men jag är ganska självständig av mig. Jag kan tänka mig att 

vissa skulle kunna behöva det på ett annat sätt.” 

 

Om du fick önska, hade du tagit en överlappning då? 

 

”Ja, i alla fall två till tre dagar.” ”Om man får önska så är det ju absolut att ha någon som 

verkligen kan gå igenom allting.” 

 

Vem lärde upp dig i början om du inte hade någon överlappning? 

 



 

Kollegan på andra vakten. Som gick igenom på antingen hans fritid eller min fritid.  

 

Under din första tid som ny styrman, fanns det moment eller arbetsuppgifter som du 

kände dig osäker på? 

 

”Jo, med det var det väl. Det är så svårt att sätta fingret på det” ”Man är ju inte säker. Och 

säker kommer man nog aldrig bli. Då känns det ju farligt. Man ska ju alltid ha respekt för 

arbetsuppgifterna.” ”Det beror ju på hur man definierar säker, eller osäker. Men lite osäker 

var man ju såklart. Det var ju nytt.” 

 

Men var det mest att allting kändes osäkert eller fanns det något speciellt som kändes 

osäkert i början? 

 

”Nej, jag skulle nog inte säga att jag kände mig väldigt osäker, och i så fall så har det alltid 

gått, funnits möjlighet att fråga, för att dämpa osäkerheten. Så nej jag skulle nog inte säga att 

det varit ett så stort problem.” 

 

Vad tycker du nu är den svåraste arbetsuppgiften du har som styrman? 

 

”Det svåraste är nog att inte tappa fokus när man utför, alltså uppgifterna i sig är inte speciellt 

komplicerade.” ”Det är ju under lång tid man utför det här. Säg som att när du ligger och 

lastar eller lossar ute vid en plattform eller rigg, då kan du ju ligga där i flera timmar och det 

kanske inte sker någonting, och du kanske tappar fokusen i en bråkdels sekund och då, just 

då, sker det någonting. Det kan vara att du att du tappar position, eller ett oljespill eller vad 

som helst. Just att man kan vara med där när det inte har hänt någonting, det har inte hänt 

någonting de senaste två månader när du varit ute och jobbat, men just då tappar du fokus en 

sekund bara och då sker någonting. Det skulle jag nog säga är det som är en av om större 

utmaningarna. Att hålla fokus hela vägen.” 

 

Din förmåga att hålla fokus, har den förändrats nu jämfört med när du va helt ny som 

styrman? 

 



 

”Jag skulle nog säga att jag blivit bättre. Jag har blivit bättre på att göra två saker samtidigt. 

Och att arbetsuppgifterna känns lite mera att jag känner mig lite mer bekväm i den. Men 

samtidigt så man nog mer uppmärksamhet på första vakterna man hade på bryggan. ” 

 

Men så det var inget som var särskilt svårt just som ny styrman att hålla fokus? 

 

”Nej, det har du ju i och för sig rätt i, det var inte det som var problemet då.”   

 

Finns det några sekundära arbetsuppgifter utöver de ”vanliga styrmansuppgifterna” 

som administrativa uppgifter, hantera datorprogram etc? 

 

Ja. 

 

Är det svåra uppgifter? 

 

”Nej, det skulle jag inte säga, det är ganska rutinmässiga uppgifter.” 

 

Var det svårt att lära sig de och komma in i de i början? 

 

”Nej, det skulle jag inte vilja säga att det är. Är man normalbegåvad så har man inga problem 

som helst att göra det.” ”Det är bara att läsa på och följa beskrivningarna som står” 

 

Upplevde du att dina förkunskaper levde upp till den övriga besättningens 

förväntningar? 

 

”Jag skulle tro, eftersom jag fortfarande jobbar kvar skulle jag tro att mina förkunskaper 

upplevde deras förväntningar.” 

 

Du fick inte höra från de att det var något du borde kunnat och lärt dig i skolan? 

 

”Nej, det fick jag faktiskt inte höra.” 

 

Har du känt någon gång att du saknat att inte ha erfarenhet av att varit matros 

tidigare? 



 

 

”Nej, verkligen inte. Det tycker jag verkligen inte att jag gör.” 

 

Du låter väldigt säker när du säger ”verkligen inte” 

 

”Nej, men jag har ju funderat över det. Såklart har jag ju funderat över det. Och i min mening 

och för mig så känner jag inte att det har varit ett behov för det. Dels så har man ju fått utför 

en hel del underhållsarbeten under praktiktiden och så vidare och sen så handlar det ju om 

intresse. Man kan ju alltid läsa på, och gå ner och prata med de som jobbar där nere och lära 

sig mer” ”Nej, jag skulle nog inte säga att det skulle varit till gagn för mig.” ”Snarare tvärt 

om det hade varit jobbigare att göra jobbet som styrman utan att ha haft den erfarenheten som 

kadett och spenderat tid där uppe.” 

 

Har du en stor ledarskapsroll som styrman på din båt? 

 

”Nja, det beror på i vilka situationer. Hierarkin är sådan att det är kaptenen som bestämmer 

och överstyrman bestämmer över däcksmanskapet” ”Vid en operation, vid lastning och 

lossning, då svarar matroserna till förstestyrmännen” ”Så vid lastningsoperationer och 

lossningsoperationer då har man ju en viss ledarskapsroll.  

 

Var det enligt förväntningarna, den ledarskapsrollen du har? 

 

”Jag skulle nog säga att den var lite under förväntningarna. Jag trodde att man skulle kunna, 

man skulle ha mera att säga till om som styrman när man kom ut.” 

 

Har du några synpunkter på hur utbildningen hade kunnat göras ännu bättre? 

 

”Jag skulle nog säga att man kunde korta ner utbildningen. Läst i ett högre tempo. Det hade 

nog varit bättre.” ”Rent utbildningsmässigt så, vi läste en del kurser i Kalmar som kanske 

inte, fast samtidigt var de nog relevanta på något vis, de här bulkkurserna och sånt. Jag 

kommer ihåg att när jag var student så talade vi om att oh det här har vi ingen nytta av. Det är 

ändå lite kul att ha läst om det där och ha lite koll på det. Men sen hade man kanske kunnat 

läsa något viktigare, att man önska att skolan hade gjorts om som den norska skolan, att man 

inriktar sig mera. Man kanske vill läsa mot att jobba inom off-shore segmentet.”  



 

”Jag tycker vi fått många bra kurser som jag ser att mina kollegor inte har läst.” ”Man kunde 

ha komprimerat det. Läsa mer effektivt. Vi var inte så effektiva. Kände jag i alla fall.” 

 

Hur tror du att den skulle kunna göras mer effektiv och komprimerad? 

 

”Att man läser flera kurser under läsperioderna. Ställer högre krav på självstudier.” 

”Men det kan ju vara svårt också, vissa kanske inte riktigt har kapaciteten att göra det. ” 

Man skulle kunna ha utformat ett treårigt program med praktik.  

 

Du upplevde alltså att det var lite för lågt tempo i utbildningen? 

 

”Ja, det kan jag säga.” 

 

Hur lång tid tog det för dig ungefär innan du började känna dig lite varm i kläderna, 

innan den negativa stressen över att allting är nytt släppte? 

 

”Det är klart, man hade, man var ny och man förstod inte riktigt hur saker och ting fungerade. 

Det var ju en stress i sig, att man inte förstod kanske.” ”Jag skulle säga efter 2 till 3 turer. 

Eller efter tre turer (törnar). ”Eller jag skulle nog inte säga att jag kände mig så jättenervös. 

Det skulle jag nog inte säga. Men säg efter tredje turen då. För andra turen låg vi på varv 

större delen. Så efter tredje turen har man väl bekantat sig med det mesta.”  

 

Har du något annat du känner att du kan tillägga till ämnet? 

 

”Jag skulle nog säga att svårigheten när man kommer ut som styrman, det är att, det kan vara 

det här med, samarbetet med vissa människor, att det kan vara väldigt komplicerat. Om det 

finns en person i ställning som … ledarskap kanske, som man inte är van vid sedan tidigare. 

Det kan vara den stora svårigheten. Man kan inte säga vad som helst. Och det har jag 

accepterat. ” ”Om de säger en sak och gör en annan själva, som styrman får man bara, i 

början om man är ny, det känns inte som att man inte har så mycket att säga till om. Det är 

väl så på vilken arbetsplats som helst. Men den kultur som råder, speciellt på båtarna, så är 

det en himla kultur med det hierarkiska systemet som framför allt har varit men också är, på 

stor del av arbetsplatsen, högst upp i kedjan bestämmer.” 

 



 

Så du tror det där är viktigare att tänka på på ett fartyg som arbetsplats än en annan 

arbetsplats i land? 

 

”Ja, tror jag för man kommer inte ifrån på samma sätt som iland.” 

 

  



 

Intervju med Styrman H 

Datum för intervjun: 2013-02-15 

4-åriga sjökaptensprogrammet 

 

Kan du beskriva dina arbetsuppgifter som styrman det fartyg du är anställd på? 

 

Ansvarar för att sjökort och publikationer är uppdaterade. Och även brandsäkerheten. 

Det är väl egentligen mest det jag gör och ansvarar för.  

 

Vilka var dina arbetsuppgifter på din allra första styrmansbåt? 

 

(Liten bunkerbåt var första styrmansbåten) 

 

Liten besättning så alla gjorde allting i stort sett, men just specifikt jag ansvarade för MOB-

båten och livräddningen. 

 

Stämmer de arbetsuppgifter som du hade på första styrmansbåten överens med hur du 

under utbildningstiden förväntade dig att arbetet skulle se ut? 

 

”Ja generellt gjorde det väl det, sen blev det lite annorlunda när den var så pass liten och 

gammaldags” ”Det var ingen utrustning eller sånt som stämde” ”Arbetsuppgifterna stämde 

väl rätt så bra” 

 

Fick du någon överlappning när du mönstrade på för första gången som styrman? 

 

”Nej, det var sjukvikariat så han var redan borta” 

 

Hur kändes det att komma dit och inte få någon överlappning överhuvudtaget? 

 

”Ja, det var ju spännande, kan man ju säga. Då var man ju rätt nervös kan man säga.” ”Men 

samtidigt de som var där var ju så erfarna på det, med tanke på att den var så liten så till och 

med kockmatrosen visste hur man styrde, så det var inte så svårt att få hjälp” 

 



 

Under din första tid som styrman, fanns det moment eller arbetsuppgifter som du 

kände dig osäker på? 

 

”Nej, det var det väl egentligen inte på den” ”Alltså det skulle varit det här med 

lastning/lossning just eftersom. Ja, som jag sa var gammal i systemen. Jag menar allting 

gjordes för hand, det fanns inte en dator det fanns inte en dator eller någonting som man hade 

lärt sig i skolan, utan det var ju ut och vrida på ventilerna och på reglagen” ”Men det känns 

ändå som att det var ju lite specialfall på den båten också så”  

 

Något särskilt du kände dig osäker på de nästkommande båtarna då? 

 

”Nja, alltså det är väl lite detaljer som jag kände mig osäker på som det kunde varit länge 

sedan man gjorde i skolan” ”Men över lag tyckte jag väl inte att det var något speciellt utan 

jag kände mig rätt väl förbered” 

 

Vad tycker du idag är den svåraste arbetsuppgiften man som styrman gör? 

 

”Jag skulle nog ändå säga att det är väl det med lastning och lossning och stabilitet och sådär. 

Det känns som att går det fel så är det där det går fel. Om man har beräknat fel” 

 

Känner du dig säkrare nu, efter att ha jobbat som styrman nu i drygt ett halvår, på den 

biten, stabilitetsberäkningar, jämfört med när du kom som styrman för första gången? 

 

”Ja, det tycker jag.” ”Jag tycker väl egentligen att allt man har jobbat med känner man sig 

betydligt säkrare på nu.” ”Sen tycker jag väl, på första jobbet, även de mest självklara 

grejorna kändes ju nervöst för att det va första jobbet.” 

 

Fanns trots allt någonting som du kände dig säker på som ny styrman och inte var 

nervös för? 

 

”Manövreringen kände jag mig väl säker på” ”Det har vi gått igenom så mycket i skolan. 

Utan det är snarare så att man kan känna sig lite osäker på ECDIS:en för att vi har kört för 

lite ECDIS i skolan. Det var för mycket fokus i skolan på att köra utan ECDIS och såhär 



 

vilket i och för sig är bra. Men att det fortfarande känns att den har man inte gått igenom så 

pass mycket som man kanske borde ha gjort eftersom den ändå är så viktig i dagens sjöfart.” 

 

Har du några sekundära arbetsuppgifter utöver de ”vanliga styrmansuppgifterna”? 

 

Nej, inte direkt. Det är i så fall om skepparen har något som han delegerar. Men det finns så 

mycket att göra ombord att det mest blir fokusera på sina andra uppgifter. 

 

Okej så då är inte det något du har haft problem med? 

 

Nej, det tycker jag inte. 

 

Hur höga förväntningar upplevde du att den övriga besättningen hade på dina 

förkunskaper när du började ditt första styrmansjobb. 

 

”Jag tycker nog ändå att de kändes lite lägre än vad jag hade trott. Jag var nog berädd på att 

det skulle ställas lite högre krav. Det tyckte jag” 

 

Varför tror du att de inte ställde högre krav än så? 

 

”Det är åter det där igen att bunkerbåten känns som ett lite specialfall. Och som jag sa de 

hade varit där länge så de var erfarna, alla har gjort allt ungefär. Så det var lite, jaja du lär dig 

det där. Det fanns alltid någon som kunde visa mig om det var någonting jag inte var helt 

säker på” 

 

Fick du höra att de tyckte det var konstigt att det var någonting du inte kunde som du 

borde ha lärt dig i skolan? 

 

”Nja, nu ska vi se. Jo, det var det här med vad medicinlistan skulle innehålla exakt.” 

Jag kunde ju hänvisa till vart man hittade vad som skulle finnas men jag kunde ju inte exakt 

säga vad som skulle finnas med. Men det kunde ju inte de heller, men det tyckte de att jag 

borde kunna som precis hade slutat skolan.  

 



 

Finns det något annat än det vi redan varit inne på som du tycker kunde förbättrats 

med utbildningen? 

 

”Ja, som jag sa att det faktiskt ska köras mer med de här moderna instrumenten i simulatorn 

av de faktiskt används ombord.” ”Överlag tycker jag nog faktiskt att det var en rätt så bra 

utbildning, som passade.” ”Det kan bli för hektiskt det här med många snabba korta kurser 

och sen snabbt över på många nya så att man inte hann. Jag tycker det fanns många grejer 

man tyckte var intressant men som man inte hann sätta sig in i eller fördjupa sig i. Men det är 

väl förståeligt också med tanke på att det är så mycket ämnen som ska läras ut.” 

 

Menar du att du hade föredragit om man hade läst ett ämne åt gången, istället för fyra-

fem? 

 

”Ja, eller kanske inte gå ner på ett ämne men visst det hade kanske varit bättre att gå ner på 

två tre, just ur den synpunkten, så att man verkligen hann sätta sig in i det.” ”Men samtidigt 

då hade ju utbildningen blivit på ett par år extra så jag förstår att de har gjort som de gjort.” 

 

Du har ju erfarenhet som jungman förutom den fartygsförlagda praktiken, känner du 

att du har haft nytta av den erfarenheten nu som styrman? 

 

”Ja, det tycker jag. Främst var det väl egentligen nyttigt att ha lite erfarenhet av sjömanslivet 

redan när skolan började, och praktikbåtarna och det här då. Men jag känner även att jag nu i 

dagsläget när jag är ute på däck och sådär, jag har ju mycket mer av matroskunnandet än vad 

en vanlig fyraårselev har.” 

 

Vilket menar du med matroskunnandet? 

 

”Lite mer knopar, alltså inte något sådär jätteväsentligt men lite mer och lite vana att röra mig 

ute bland maniflodern och såhär.” ”Just att man har lite mer sådant med sig, som jungman var 

det ju det jag gjorde.” ”Det har jag nog med mig lite bättre, eftersom det är inget man lär sig i 

skolan” 

 

Men det är fortfarande saker man har användning av som styrman? 

 



 

”Ja, i alla fall där jag är nu för man är ändå med så pass mycket på däck och hjälper till vid 

ankomster och avgångar. Det är så pass liten båt så det är inte att man står på bryggan och 

styr. Det sköter kaptenen och så är styrman med ute och drar in trossarna och kopplar 

manifoldern och sådär.” 

 

Tror du att om du varit på en större båt att du hade haft mindre nytta av den 

erfarenheten? 

 

”Ja, det tror jag, då hade jag nog haft mindre nytta av det.” 

 

Om du skulle försöka din erfarenhet som elev med din erfarenhet som jungman, vilken 

har du haft mest nytta av? 

 

 ”I mitt fall skulle jag definitivt säga att jag har haft mest nytta av elevkunskaperna. Dels för 

att det är på bryggan vi ska hålla oss och styra. Och som sagt som jungman gör du inte det 

utan du är på däck och målar och fixar md sådant där annat underhållsarbete.” 

 

Tror du att om du fortsatt på manskapsnivå och jobbat som matros i några år att din 

elevtid fortfarande hade utgjort en viktigare erfarenhet? 

 

”Ja, jag tror nog fortfarande att elevtiden hade varit viktigare, för att just det här med att då är 

du ändå på bryggan och du lär dig allt det här. Man gör ju inte så mycket sådant som matros. 

Det kan ju vara lite handstyrning men i övrigt så tycker jag väl att även om matrostid inte 

hade varit oviktig men ska man sätta det mot varandra så är det ju helt klart bäst med 

elevtiden.”  

 

Kan du säga på ungefär hur snabbt allting är nytt-stressen/att vara ny på jobbet-

stressen släppte? 

 

”Jag tycker nog ändå att den släppte rätt så fort, alltså inom en vecka.” ”Men så var det ju lite 

det där du kände inte stressen för allting samtidigt. Du känner stressen för någonting och sen 

blir du lite varm i kläderna och då släpper den. Och då ber de dig göra något annat. Och då 

känner du det där igen att du inte riktigt har koll. Så det kommer lite, jag skulle nog säga att 



 

hela första arbetspasset, första påmönstringen jag hade var jag väl lite sådär. Men det var bara 

två veckor. På den bunkerbåten jobbade vi bara två veckor i taget och 1-1.”  

 

Så första törnen var jobbig, sedan så började det släppa? 

 

”Ja, det tycker jag, för varje gång man kommer tillbaks så känns det bättre och bättre. Man 

har mer koll och man känner sig säkrare på man ska göra i alla fall. Säkrare på sina egna 

beslut och såhär.” 

 

Har du haft en stor ledarskapsroll som styrman? 

 

”Nej, det har jag nog inte just nu, utan jag är lite mer den personen som sitter lite för högt upp 

för att manskapet ska berätta saker för mig men jag sitter för låg i rang för att överstyrman 

och kapten ska dela med sig.” 

 

Något annat du vill tillägga? 

 

”Ja, jag kan väl tillägga att det har känts skönt att det ändå som på den här nu, om man säger 

riktiga båten, som jag jobbar på, den andra båten som jag började på, att även om matroserna 

har lite erfarenhet, att de har faktiskt väldigt mycket tålamod för dig som nyutexaminerad 

styrman.” ”Det kan vara skönt för andra att veta, att du kommer inte bli överkörd för att du är 

ny” ”De är lite hjälpsammare än vad jag trodde i början. De har mer respekt för dig än vad 

jag trodde att de skulle ha för en just nyutexaminerad” 

  



 

Intervju med Styrman I 

Datum för intervjun: 2013-02-02 

4-åriga sjökaptensprogrammet 

 

Vad ingår i dina arbetsuppgifter? 

 

”Till sjöss så är det ju navigering och så ska jag vara med och lasta och lossa. Rätta 

publikationer. Jag är SSO också. Sedan är jag ansvarig för sjukvården också. Jag håller lite 

koll på medicinskåpet. Det är inte så mycket.”  

 

Innan du började segla styrman, stämmer den bild du hade då med hur ditt jobb ser ut 

idag? 

 

”Ja, det får man väl säga. Det blev som jag tänkt. Det är som den bilden jag fått då jag har 

varit ute på praktikerna. Det är ungefär samma sak som när man kommer ut sedan. Inga 

större överraskningar.”  

 

Fick du någon överlappning när du mönstrade på för första gången som styrman? 

 

”Ja, min avlösare gick igenom lite grann på båten. I 30 minuter kanske. Sedan har jag ju haft 

kontinuerligt med skepparna, de har det lite som det kommer och berättar hur det går till. 

Avlösaren stannade inte kvar några dagar ombord utan åkte hem direkt. Det är inte så stor båt 

och de hjälps åt ganska bra och de har varit ganska lugnt. De andra ombord alla från maskin, 

matroser, styrmän, skeppare har hjälpts åt och har det varit något har så har det inte varit 

några problem och komma in.” 

 

Har det varit problem att fråga om saker? 

 

”Nej, allihopa har varit mer än hjälpsamma. Det är en så pass liten båt så att alla hjälper alla 

även om man har sina arbetsuppgifter så är det någonting så rycker de andra in och hjälper 

till. Man får gå ner i maskin ibland och man kanske får göra lite andra saker ibland.” 

 

 



 

Din första törn som styrman, fanns det då några osäkerhetsmoment? 

 

”Det var lite nervöst att sitta själv uppe och navigera för första gången på bryggan, men det 

var inga problem. Det stora var ju att man helt plötsligen skulle lasta båten helt själv. Det var 

det jobbigaste, på nätterna när man var helt ensam och så. Som sagt vi är lite folk och på 

nätterna var det bara jag uppe och första gången så var jag ju tvungen att hålla reda på lite 

saker trim och stabilitet och man vill ju inte gärna väcka de andra helt i onödan bara för att 

fråga en skitgrej. Det var det som var jobbigt, eller jobbigt och jobbigt, man var tvungen att 

anstränga sig lite mer.” 

 

Hur lång tid tog det innan det släppte? 

 

”Det tog två törnar innan man kände att nu är det inga problem längre. Man ska sköta 

ballasten, man ska öppna och stänga luckor, man ska kolla åmningen, man har lite grejer man 

ska göra och man var tvungen och göra allt i rätt ordning. Men det tog väl två törnarna innan 

det släppte, nu har det lugnt.” 

 

Var du rädd att glömma något? 

 

”Du var tvungen att tänka efter att just ja, ballasten, hur gör jag det här? Sedan skulle man 

upp och stuvarna höll på att lasta båten och hålla koll på det. Hela tiden var man tvungen att 

hela tiden var på spänn, man har inte tid att slappna av. Man gick på tå, vad händer nu? Vad 

kan jag göra nu?” 

 

Innan du mönstrade på vad trodde du då skulle vara det jobbigaste? 

 

”Det gick jävligt fort det här. Jag hann egentligen inte bli nervös. De ringde och frågade om 

jag kunde komma om två dagar och visst kunde jag det. Det var väl inget som jag var direkt 

nervös för. Något som var lite jobbigt var att stå där som nybliven styrman med 12 månader 

till sjöss och helt plötsligt så ska man jobba med matroser som har varit till sjöss hela sitt liv 

och man ska stå där.” 

 

 

 



 

Menar du ledarskapsrollen då? 

 

”Ja, precis. Man står där och man matroser som har varit till sjöss på samma båt i 10 år och 

varit till sjöss sedan de var 16 och nu är de 50. De kan ju allt och jag har ansvar för saker som 

de gör automatiskt. Det var en lite svårare bit.”  

 

Hur löste du situationer när du ville en sak och de en annan? 

 

”Jag har lärt mig av dem. De vet ju redan vad de ska göra och jag står mest kollar så att det 

går bra.” 

 

Fanns det moment du kände dig bombsäker på? 

 

”Bombsäker kan jag ju inte påstå att jag var. Allt är ju lite nervöst första gången man gör det 

även om man gjort det innan på båtar där man varit elev, men då har man ju haft någon annan 

som suttit och tittat över axeln hela tiden. Helt plötsligt så skulle man göra det själv och vara 

ansvarig för sina egna handlingar. Därför var jag lite nervös första gången även om det inte 

var något stora saker och kände att det har kan jag egentligen men nu är det faktiskt på riktigt 

för en gångs skull. Bombsäker – ja, köra båt är väl inte så svårt och sitta och hålla på och rätt 

sjökort och allt sånt där som inte är så tungt, man första gången man gör det så… ” 

 

Finns det några administrativa uppgifter du ska utföra? 

 

”Jag har arbetstidsjournalerna. Jag har några checklistor och man ska underhålla livbåtar. Det 

är samma där, första gången man ska göra det så är man tvungen att kolla hur fan ska jag 

göra det här, men har man gjort det en gång så är det inga problem då vet man precis hur man 

gör det. Första gången tar det 20 minuter, nästa 10 minuter och sedan fem minuter. Allt går 

fortare, men det var inga saker som var några problem på så sätt.” 

 

Har du någon gång upplevt att någon i besättning förutsatt att du ska kunna något som 

du inte kan? 

 

”Nej, det tycker jag inte. Det är det bästa med den här båten att hela besättningen är väldigt 

hjälpsamma och det är ingen som har sagt något så. Det har jag inte kände att det här klarar 



 

jag inte av. Jag anser att jag under min utbildning nere i Kalmar, så har jag fått lära mig allt 

som jag ska kunna, har jag på något sätt lärt mig där.” 

 

Hur ser du på att ta steget från att vara elev till att vara styrman? Hade du klarat det 

utan besättningens stöd? 

 

”Det tror jag att jag hade gjort, absolut, men jag tror att man hade kunnat få det betydligt 

jobbigare. Jag har alltid känt det att det är bara att fråga. Jag har alltid känt att jag har haft 

någon där som backat upp mig.”  

 

Har du någon gång känt att du saknat att ha erfarenhet som matros? 

 

”Ja, absolut. Jag tror att man kunnat ha många fördelar av att varit matros innan, på vissa 

områden. Det är klart att de gör ju sina saker som matroser och det är ju bara att erkänna att 

där hade man ju kunnat ha mer kunskap. Det bästa hade varit att vara matros innan, men ändå 

gå det fyraåriga programmet.” 

 

Vilka arbetsmoment tänker du på? 

 

”De har ju underhåll, lägga till och ankarspel och allt sånt där ute på däck. Har man jobbat 

matros ett tag så har man ju ganska bra koll på vad som ska göras. Jag tror definitivt att det 

varit en fördel att varit matros innan.” 

 

Tror du att utbildningen kunnat göras annorlunda för att förbereda dig bättre? 

 

”Nej, jag kände mig ganska redo faktiskt för att segla styrman. Jag tycker att utbildningen har 

varit bra och givit mig det som jag behövt för att jobba som styrman. Den har givit mig de 

kunskaper jag behövt, så den måste ju ändå följt sitt syfte. Däremot tycker jag att de ska 

ändra på att man ska vara ute på praktik fem månader i streck. I slutet på fem månader så 

skiter man ju i vad man gör, man lär ju sig ingenting då. Det är synd för att praktiken är den 

bästa delen av utbildningen så att man hade kunnat ha kortare perioder typ två, tre månader så 

att man är sugen på att vara ute på praktik och lär sig mer.” 

 

 



 

Känner du att du velat ha mer praktik? 

 

”Nej, jag är nöjd med det som var.  Men det jag känner är att är man ute på praktik i sex 

månader och på en båt i tre månader och så mönstrar man av och är hemma i två dagar och 

mönstrar på en ny båt i tre månader så är motivationen inte på topp och gå på nästa båt. Och 

är inte motivationen på topp så kommer man inte lära sig så mycket utan mest räkna dagar.”  

 

 

  



 

Intervju med Styrman J 

Datum för intervjun: 2013-02-01 

4-åriga sjökaptensprogrammet 

 

Kan du beskriva vad som ingår i dina arbetsuppgifter? 

 

”Min dag är exakt likadan varenda dag. Jag jobbar 13,5 timmar om dagen. Jag har en 

sovperiod på ungefär 6,5 timmar och där får man inte sova hela tiden så det är ganska lite 

sömn och den andra perioden är på 4 timmar. Det blir väldigt lite sömn. Jag börjar när vi 

kommer in i Stockholms skärgård. Då sitter jag som co-pilot till lotsen. Jag sköter hastigheten 

och anrop. Ibland kör jag, men oftast kör lotsen. Jag får köra under hans uppsikt så att säga. 

Jag helt enkelt hjälper lotsen och kollar efter prickar och ljus och håller koll på vart vi är. 

Under den tiden på vägen in ska jag göra lastplanering också. När vi kommer in till 

Stockholm så blir det lastning och lossning på sammanlagt en timme. Så lossar jag ett däck 

och överstyrman har ett däck så jag sköter ballast och rampen. När vi har lastat in allt så går 

jag upp på bryggan och sitter i några timmar till. Sedan blir det ungefär samma rutin i finska 

skärgården då jag sitter med på vägen in. Sedan kör jag lastning och lossning där på kvällen. 

Sedan går jag och lägger mig efter pappersrutinerna, farligt gods-papper och stabilitet efter 

varje gång vi har avgått.” 

 

Är det ditt ansvar att göra det? 

 

”Nej, mitt ansvar är att fylla i skeppsboken, hur många passagerare och AIS:en egentligen. 

Det beror på vilken överstyrman det är för jag har ju visat att jag kan som elev då. Om jag 

hinner upp före honom på bryggan så fyller jag i IMO-rapporten och fyller i stabiliteten. Det 

är inget konstigt, men det är inte mitt ansvar.” 

 

Utöver de dagliga sakerna, har du några andra ansvarsområden? 

 

”Jo, jag har kommunikation i mitt underhållssystem och sedan är jag sjukvårdsansvarig. Då 

ska jag ha håll koll på apoteket och att det är uppdaterat och ifall det blir något sjukfall så får 

ju jag vara med och ta hand om det. Och det kan ju komma när som helst. Sedan är jag 

ansvarig i utbildning utav livflottarna. Där håller jag i utbildningarna. Sedan är jag ju 



 

ansvarig i samarit-gruppen om det händer någon allvarligare olycka och hjälpa till att ta hand 

om skadade vid brand, kollision eller grundstötning. Sedan är det ju självklart sjökorten och 

de nautiska publikationerna, allt sådant är jag också ansvarig för. Vi har ju inte så mycket tid 

att göra det på bryggan. Vi är ju konstant i skärgården utan det blir ju på specifika liggetider 

och sträckor i skärgården då man kan få tid eller så blir det på de liggedagar då vi har två 

timmar. Sedan får man ju helt enkelt göra det på fritiden.” 

 

När ni är ute i öppen sjö, är du någonsin själv som styrman på bryggan då? 

 

”Det är ju tyvärr så att jag har ju ingen egen tid. Lotsen brukar ju gå och göra sina 

pappersuppgifter på skiftet i finska skärgården så då får jag ju köra själv i två timmar. Det är 

ju mellan åländska och finska skärgården. Så då brukar det vara lite grann, vi har ju två båtar 

som brukar vara bredvid oss. Det är ju väldigt lite då, men det får jag göra ju då ibland. 

Annars är jag väldigt sällan ensam, enligt schemat är jag ju aldrig ensam, men ibland lämnar 

lotsen bryggan ändå.” 

 

Fick någon överlappning tillsammans med en andrestyrman? 

 

”Nej, man har ju egentligen en inskolning på tio dagar. Det är något som rederiet kräver, men 

eftersom jag har varit elev så otroligt mycket på den båten som jag har varit så fick jag göra 

min inskolning som elev under elevtiden. Så då hade jag ju min upplärningsperiod så det var 

därför jag kunde hoppa in och arbeta direkt. Så rent så hade jag aldrig någon överlappning, 

men det ska man ju ha. Jag vart inte lämnad vind för våg, men det ser ju ut så. Det var ju 

ingen styrman bredvid där när jag var ordinarie styrman.” 

 

De arbetsuppgifterna du har idag, stämmer de överens med bilden du hade av yrket 

innan du började segla som andrestyrman? 

 

”Nja, det är svårt att säga. Jag tycker att jag fick lära mig väldigt mycket konkreta grejer i 

3:an och 4:an. Det vart ju mer med navigering och bryggrutiner och lite sådant. Sedan fick 

man ju väldigt mycket mer bryggtjänstgöring som elev också den sista tiden än vad man fick 

de första båtarna. Då fick man verkligen testa och vara på bryggan och pröva på 4/8-systemet 

eller 6/6-systemet. ”Det som chockade mig när jag kom ut var ju att allt vart ju på en helt 

annan nivå. Jag gick från att vara elev och sedan så var jag ju ordinarie. Från att egentligen ha 



 

samma arbetsuppgifter så vart det väldigt mycket detaljer att hålla reda på. Och det är väl det 

hela yrket handlar om att man ska vara så pass organiserad att man inte glömmer bort något.” 

 

De första dagarna ombord fanns det då några moment du kände dig osäker på? 

 

”Ja, man ville ju absolut inte göra fel. Det är ju en stor osäkerhet i allt man gör, man vill ju 

dubbelkolla. Det är ju lite så, stängde jag verkligen av hydraulpumpen, hur går det med 

ballastvattnet nu? När jag var elev där tre veckor innan så hade jag ju inga problem med det, 

men då hade man ju alltid en styrman som stod någonstans och hade kontroll på vad jag 

gjorde. De släppte ju en tillslut för att de tyckte att man skötte sig, men man hade ju alltid 

någon som man kunde fråga. Mina första gånger ute så var det ju väldigt mycket dubbelkoll. 

Det var väl nu sista gången som jag kände mig väldigt självsäker och jag har fått in rutinerna.  

Man måste ju få in alla rutiner som man vill ha så att man inte glömmer något för gör man 

det lite hipp som happ så är det ju lätt att något tappas. Det är klart att det fanns en stor 

osäkerhet och att jag inte ville göra fel helt enkelt.” 

 

Fanns det några specifika moment som du var osäker på, utöver den generella 

osäkerheten? 

 

”Det är ju med att få in sista lastbilen. Det blir verkligen på mig om vi inte lyckas tajta upp de 

andra lastbilarna så att vi kan få in de sist. Det blir ju ett väldigt, väldigt stort ansvar som 

styrman jämfört med elev. En elev kan ju alltid göra fel. Några utav båtarna så har man ju 

faktiskt haft utrymme att göra fel och det är inga problem och man är inte den första som gör 

det misstaget. Andra båtar blir man ju halshuggen om man gör ett misstag.  

 

Men när man väl kommer ut som styrman så visst finns det utrymme att göra fel då också, 

men man känner ju verkligen att man har ett större ansvar. Och då är det verkligen ju att alla 

moment måste vara bra för jag vill ju inte tappa en lastbil. Jag vill ju ha fullt på mitt däck. 

Och sedan gäller det ju att inte få slagsida på fartyget utan man vill ju sköta ballasten, man 

vill ju inte stoppa lastningen för att fartyget kränger. För jag tycker att jag har fått väldigt bra 

kunskaper ifrån skolan och mina praktiker för att kunna klara av de rutiner som jag ska göra. 

Men det är saker som poppar upp ibland som är utöver sina vanliga rutiner, just det här med 

sjukvården. Det kan komma vilket fall som hels, det finns ju ingen manual för det. ” 

 



 

Hur är det med löneprogram, arbetstidsjournaler, underhållssystem och sådana 

sekundära uppgifter? 

 

”Det finns ju manualer och det finns ju lathundar och checklistor hur man sköter de här olika 

grejorna. Allt går ju att lösa och det är ju egentligen det man får lära sig i skolan när man får 

de olika uppgifterna av lärarna och då får man ju lära sig att lösa problem. Om det är någon 

som frågar mig om de kan få kalk för överlevnadsdräkterna, då måste man ju ta reda på saker 

runt det, men det är ju ingen omöjligt uppgift. Jag har ju inte stött på något som är omöjligt 

än så länge.” 

 

Innan du mönstrade på som styrman, fanns det då något som du såg framför dig att du 

nog skulle ha svårt för i början? 

 

”Mitt största osäkerhetsmoment det är ju fiskebåtarna. Det är något som jag fortfarande 

känner mig osäker på, det känns som att de aldrig följer reglerna. Det är något jag håller på 

med fortfarande. När jag var på en annan båt så var i finska viken och de ligger fiskebåtar, 

men jag har fått jättemycket tips. Du ska ju faktiskt för första gången ställa dig och köra 

båten och det är inte i simulatorn så du får ju inte köra på grund. Man vet ju inte hur man 

klarar av situationen innan man upplevt den, men det är ju inget som gör att jag inte kan sova 

om nätterna. Det gäller ju att vara på sin vakt när man närmar sig fiskebåtar och andra 

trafiksituationer. Alla andra moment finns det ingen tidsgräns på egentligen. Om man säger 

som lastningen om det skulle börja bli lite konstigt då är det bara att stanna upp en minut eller 

två och tänka till lite grann, men trafiksituationer de är ju alltid lite ont om tid.” 

 

Men om du tänker tillbaka på din allra första tid som styrman, fanns det något så som 

du hade problem med men som du nu känner dig betydligt säkrare på? 

 

”Vi kör ju väldigt mycket med kommunikation. Jag sköter ju hastigheten och man vill ju inte 

dra för mycket i spaken för då mår ju inte maskin inte bra, men man vill ju ändå komma ned 

till rätt hastighet. Det var klurigt i början att lista ut hur fartyget beter sig, men det gick bra 

till slut. Allt blir ju ett större ansvar. Jag hoppas att alla tänker lite extra första gången de 

kommer ut som styrman och att man inte bara gör. Man måste veta vad man håller på med.  

 



 

Jag känner ett stort ansvar för mitt fartyg och det med säkert framförande. Det blev en väldigt 

stor skillnad när jag själv fick ansvaret för att köra båten, lasta och ett stort ansvar för att min 

avlösare ska få en bra avlämning och en bra sjukhytt. Man blir mer bekväm i rollen efter ett 

tag.” 

 

Har besättningen någon gång tyckt att du borde kunna något som du inte kunnat? 

 

”Jag tycker ribban är väldigt hög ombord. Det är ju mycket så där att det man inte kan tar 

man ju reda på ganska omgående. Nej, jag har bara fått goda kommentarer och att de är nöjda 

med mig och ett fint rekommendationsbrev för framtida jobb. Men man känner ju själv hela 

tiden att man inte är fullärd. Det finns inte en chans i världen att jag kommer bli fullärd för att 

det finns så många områden att fördjupa sig i. Det finns mycket olika saker att kolla på, man 

kan känna sig väldigt dum om man inte har märkt något. Om man tar som ett exempel så 

försvann en gång GPS-positioneringen på DSC på en annans vakt, det är svårt att säga om jag 

hade märkt det, men nu kommer jag ju hela tiden kolla det.  

 

En kompis hade fått en lista på de vanligaste frågorna inför en vetting och så hade hon gått 

och kollat att det fanns en symbol på frälsarkransarna, men på vettingen så sa de att de inte 

var godkända för att det inte var etsad blindskrift på dem. Och de hade ju inte jag någon koll 

på utan jag hade bara att det fanns en symbol, skitbra, och sedan hade man fått backning på 

det. Men nu har jag ju den kunskapen och kommer kolla på den båten jag kommer på. Jag är 

absolut inte fullärd, men jag är så pass fullärd att det är inte är någon om kommenterar att jag 

inte är det. Jag är ju tillräckligt lärd för att klara av mitt yrke, men jag vill ju utvecklas. Man 

kommer hela tiden på saker som man inte kan direkt, men det är ju bara att slå upp det.” 

 

Har du någon gång känt att du saknar erfarenhet som matros? 

 

”Nej, men det är väl underhåll i så fall. Inte för att vara sådan, men många av de matroserna 

som jag känner som har gått treåriga programmet de har ju aldrig fått vara på bryggan. Den 

enda erfarenheten de har av bryggan när de går ut från det treåriga programmet är ju via 

simulatorn. De har bara jobbat med underhåll och inte gått vakt. Visst om jag hade haft 10 år 

som matros och bara gått vakt och fått haft en styrman som varit snäll och låtit mig pilla på 

radar då hade jag säkert snappat upp ett och annat. Men det är ju en sådan otrolig skillnad på 

att vara matros och styrman. I arbetsmoment och ledarskap och ansvarsroll.  



 

 

Visst kan man ju gå in och kolla på färgspecifikation på hur man ska blanda färgen så visst 

om jag hade jobbat som matros innan så kanske jag hade haft det i huvudet, men det är ju så 

att färgen utvecklas. Det var en som skickade färg till båten för att tag sedan och det skickade 

med ett brev till överstyrman att de behövde mindre härdare i färgen, men det förmedlade 

inte styrman till båsen utan båsen gick och blandade färgen som förut och det blev bara gröt 

av det hela. Man ska ju aldrig ta för givet hur man blandar färg heller. Jag tycker att det är 

jättestor skillnad på att vara matros och vara styrman.  

 

Jag har ju jobbat som matros nu också och det är ju väldigt så att man behöver inte tänka så 

mycket utan gör det man blir tillsagd. För mig tycker jag att det är väldigt skönt att jobba som 

matros. Det är mindre att hålla reda på och mindre ansvar, man gör det man blir tillsagd. 

För mig så är det som natt och dag, att jobba som matros och styrman. Vissa tycker att 

matrosyrket är roligare och vissa tycker att styrmansyrket är roligare. Jag tycker att 

styrmansyrket är roligare. Du måste ha mer saker i huvudet hela tiden, tänka på massa olika 

saker, men som matros gör man det man blir tillsagd.” 

 

Har du fortfarande kvar känslan av osäkerhet? 

 

”Den har släppt.”  

 

Hur lång tid tog det? 

 

”Det blir så hattigt när man bara är ute två veckor, men nu sista gången kände jag att den 

hade släppt. Så fjärde gången jag var ute så när jag klev av båten så kände som att jag var 

styrman och mönstrade av första gången. Ingenting hade gått fel, allt flöt på. Man fick in 

rutiner på ett så pass bra sätt att allt fungerade. Har man den rutinen så behöver man inte oroa 

sig för att komma ihåg allt utan man gör det per automatik.  

 

Bara för att tillägga något så det som jag vart mest förvånad över, det var ju den ledarroll som 

man fick ta på sig som styrman. Det hade jag aldrig tänkt mig att jag skulle vara ledare när 

jag kom ut till sjöss. Jag tänkte men överstyrman han sköter ju om matroserna och båsen rent 

ledarskapsmässigt. Jag har ju överstyrman och skepparen över mig, men nu blir det ju både 



 

på vakterna så måste man vara ledare och på lastningen så måste jag absolut vara ledare och 

säga till hur jag vill ha det.  

 

Och då kan det ju bli om matroserna vill göra på sitt sätt och jag på mitt och det kan ju bli en 

diskussion. De har ju väldigt mycket erfarenhet, men jag har en helhetsbild över 

lastplaneringen. Jag är ju nästan 30, 40 år yngre än dem och jag kommer och säger hur jag 

ska ha det. Men det kändes också bra nu när jag var ute senast. Det är sådan som man blir 

bekväm i.  

 

Alla styrmän blir ju ledare för man har ju en matros på vakt. Det var ju som när mitt första 

brandlarm ju som inte var ett falsklarm. Det kände jag att det var en situation utöver det 

vanliga. Jag skickade iväg matrosen och han rapporterade att det var en kraftig rökutveckling. 

Då fick man ju lite extra puls, men det ska man ju få och bli lite mer närvarande. …  

Man ska liksom ha en ledarposition och börja ringa och delegera och så.  

Det var något som jag absolut inte hade en tanke på. Och då har jag ändå varit elev på det 

fartyget. Det hade gått förbi mig helt och hållet utan jag trodde det skulle komma senare. Vi 

hade ju en ledarutbildning i skolan, men jag var inte alls beredd på att den skulle kicka in på 

en gång.” 

 

Vad anser du om utbildning, känner du att den hade kunnat förbättras på något sätt 

för att ge bättre förkunskaper inför styrmansjobbet? 

 

”Det är ju en väldigt komplex utbildning. Det är ju väldigt många olika kurser. Och alla de 

här kurserna, det är ju liksom ämnen som vi kommer göra. Jag skulle vilja ha mer inriktat på 

att saker och ting kan gå sönder. Nu har vi ju haft att gyrot går sönder, och att hela 

radarbilden vrider sig några grader per minut och sånt där. Det är ju sådant som man får.  

Men just det här att, om man skulle ta det till flygplan, så brukar de, för piloter så tar de ju att 

vad händer om vi tappar styrningsfömågan, hur ska vi göra i de här situationerna. Så just det 

där så är hela, ja det blir lite grand som, nästan som MRM kursen. Istället för att sitta och 

prata om saker utan faktiskt göra de sakerna som kan gå fel rent praktiskt. Jag tror man skulle 

lära sig mer då. Att sätta sig i mer kluriga situationer i simulatorn. Jag vet inte hur man skulle 

kunna förbättra skolan, det är väldigt svårt. Det som skolan har lärt mig mest är att man blir 

lite bra på alla områden. Det är något man måste vara. Det är bara det, mer instrument, mer 

vad som kan gå fel och hur man löser det.  



 

Vi har ju inte haft så mycket, vi har ju haft någon kompasskurs och några andra instrument. 

Men mer konkret hur de fungerar, hur de är sammanlänkade och vad som kan gå fel. 

Och helst lite mer om nödankring och sådant där. Det har man ju visserligen på avancerad 

manövrering. Man skulle kunna ha mer kommunikation mellan lärarna, för att alla ämnen 

knyts ju ihop när man kommer ut, men i skolan är de väldigt segregerade ifrån varandra.  

Jag är ju nöjd med både utbildningen och jobb.” 

 

 

 

 


