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ABSTRAKT 

Det här är en undersökning om studenters intresse för en områdesfördjupning på 

sjökaptensprogrammet på Kalmar Sjöfartshögskola. Syftet var att undersöka intresset 

hos studenterna kring att introducera valbara kurser om 7,5 högskolepoäng i 

programmets senare del. Den allmänna uppfattningen inom svensk sjöfart är att 

sjökaptensprogrammet på Kalmar Sjöfartshögskola är en bred utbildning.  Utbildningen 

erbjuder inga valbara kurser eller inriktningar även om arbetet som styrman idag blir 

mer och mer specialiserat. 

Studien genomfördes genom intervjuer med två studenter som gick sista året 2013 och 

tre verksamma styrmän som tagit examen år 2012. Alla intervjuade respondenter hade 

läst eller läste vid intervjutillfället på Sjökaptensprogrammet på Kalmar 

Sjöfartshögskola. 

Studien visade på en önskan hos respondenterna vad gällde ökad valbarhet i 

utbildningen, men samtidigt en ovilja att kompromissa utbildningens bredd. 

Respondenterna underströk vikten av möjligheten att få läsa CCM och DP-Basic, dels 

för en förbättrad konkurrenskraft på en ansträngd arbetsmarknad och dels för att de 

kurserna ofta krävs inom den arbetsmarknadssektor som ett stort antal studenter söker 

sig till.   

Nyckelord: Sjökaptensprogrammet, STCW, utbildning, valbara kurser, 

områdesfördjupning, styrman, specialisering. 
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ABSTRACT 

This is a survey of students' interest in an area specialization in the Nautical Science 

program at Kalmar Maritime Academy. The aim was to investigate the interest within 

the student community regarding introducing elective courses of 7.5 credits in the 

second half of the program. The general opinion in Swedish shipping is that the nautical 

science program at Kalmar Maritime Academy is a broad education. The program has 

no elective courses and specializations available; this at a time when the work as an 

officer is becoming more and more specialized.  

The study was conducted through interviews with two final year students of 2013 and 

three active officers who graduated in 2012. All respondents who were interviewed had 

studied or were studying at the time of the interview at the Nautical Science program at 

Kalmar Maritime Academy. 

The study showed a desire among the respondents regarding increased eligibility in the 

program but also unwillingness to compromise the width of the education. The 

respondents emphasized the importance of having the possibility to study CCM and DP-

Basic, partly for an improved competitiveness in a strained labor market and partly due 

to fact that these courses are often required within the employment sector to which a 

large number of students will approach.  

Key words: Nautical Science Program, STCW, education, elective courses, area 

specialization, deck officer, specialization. 
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Definition av uttryck och begrepp 

Behörighet Tillståndsbevis för sjögående personal att jobba i 
aktuell befattning ombord som utfärdas av 
Transportstyrelsen. 

Bulkfartyg Fartyg konstruerat för opaketerad last direkt i 
lastskroven, t.ex. spannmål eller malm. 

CCM Crowd and Crises Management. En utbildning i bl.a. 
ledarskap, mänskligt beteende och reaktioner i 
krissituationer. 

Fartygsbefäl Klass V Behörighet som ger rätt till tjänstgöring som styrman 
i oceanfart på fartyg oberoende fartygsstorlek. 
Instegsbefattning för större tonnage. 

Fartygsbefäl Klass VII Behörighet som ger rätt till tjänstgöring som 
styrman/överstyrman ombord på handelsfartyg med 
dräktighet upp till 500 i inre fart och i närfart och 
som styrman i inre fart på fartyg med dräktighet upp 
till 3000 brutto. Instegsbefattning för mindre tonnage. 

FPSO 

 

Floating Production, Storage and Offloading. FPSO-
fartyg ankras i anslutning till exempel plattformar där 
den tar emot, lagrar och processar olja eller gas. 
Därefter lossar den lasten till ex. skytteltankers.  

IMO International Maritime Organization. Ett FN-organ 
som ansvarar för de internationella 
säkerhetskonventioner som gäller för sjöfarten 

Kemikalielasthanteringkurs  Kurs på 2,5 Hp som tar upp olika typer av 
kemikaliefartyg, tankarrangemang, gällande 
bestämmelser, kemikaliers kemiska och fysikaliska 
egenskaper och hanterings- och transportrisker med 
flytande kemikalier i bulk. 

Kryssningsfartyg Passagerarfartyg som transporterar resenärer som 
reser uteslutande för nöjes skull.  

Offshore Bransch inom sjöfarten som uteslutande inriktar sig 
mot oljeutvinning. 

PSV Platform Supply Vessel, är ett fartyg designat för att 
frakta ut förnödenheter till oljeplattformar. 

Skytteltanker Fartyg konstruerat för olje- eller gaslaster för 
transport från oljefält som alternativ till pipelines.  

STCW Standards of Training, Certification and Watch-
keeping. En internationell konvention som reglerar 
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minimikraven beträffande utbildning, certifiering och 
vakthållning inom sjöfarten. 

Styrman Befälsbefattning ombord på handelsfartyg som är det 
näst högsta befälet efter befälhavaren. Finns flera 
styrmän rangordnas de, i ordning från högst till lägst 
efter befälhavaren, överstyrman, andrestyrman och 
tredjestyrman.  

SUI Sjöfartens Utbildnings Institut. Fördelar 
ombordförlagda utbildningsplatser till studenter från 
bl.a. Kalmar Sjöfartshögskola. 

Tankbehörighet För att erhålla en tankbehörighet krävs först ett 
certifikat för tjänstgöring på oljelastfartyg 
(tankerman) och därefter tre månaders tjänstgöring på 
tankfartyg. 

Tankfartyg Fartyg konstruerat för transport av bl.a. oljelaster och 
andra laster i vätskeform. 

Tanktid Sammanlag mönstringstid på tankfartyg. 

 
  



  

1 Inledning  
1.1 Bakgrund 

I Sverige finns för närvarande två högskoleutbildningar som utbildar sjökaptener, 

Sjöfartshögskolan i Kalmar och Chalmers Lindholmen i Göteborg. Både studenter med 

och utan tidigare erfarenhet inom sjöfartsnäringen kan idag utbilda sig på båda skolorna. 

Båda utbildningarna är att anse som breda. Chalmers beskriver sin sjökaptensutbildning 

på skolans studentportal (2013): ”programmet, som leder till sjökaptensexamen syftar 

till att utbilda fartygsbefäl med en bred teoretisk och praktisk kunskapsbas”. Kalmar 

Sjöfartshögskola beskriver sin sjökaptensutbildning på ett liknande sett på skolans 

kurshemsida (2013) ”Sjökaptensutbildningen är en bred utbildning som syftar till att 

förbereda dig för befälsbefattningar ombord”.  

En sjökaptensexamen innebär inte bara ett jobb till sjöss utan kan även leda till ett 

arbete iland. Kalmar sjöfartshögskola skriver på programmets kurshemsida (2013) att 

sjökaptener även har ”möjlighet att söka till andra verksamhetsområden. 

Sjöfartsmyndigheter, Kustbevakningen, hamnar, sjöförsäkringsbolag och rederier är 

exempel på arbetsplatser som ofta erbjuder sjöbefäl intressanta arbetsuppgifter”  

Sjökaptensutbildningar världen över styrs idag av både internationella och nationella 

regelverk. Internationellt regleras den svenska sjökaptensutbildningen av FN-organet 

IMO samt Europaparlamentets och rådets direktiv om minimikrav på utbildning för 

sjöfolk (2008/106/EG). IMO reglerar den internationella konventionen om utbildning, 

certifiering och vakthållning för sjöfolk 1978 i dess ändrade lydelse (STCW-

konventionen). De överenskommelser som görs av medlemsländerna i IMO är bindande 

och skrivs in i svensk lag eftersom Sverige är ett av medlemsländerna 

(Transportstyrelsen, 2013). Nationellt regleras utbildningen av 

Universitetskanslerämbetet genom Högskoleförordningen (1993:100) och av 

Transportstyrelsen genom Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 

utbildning och behörigheter för sjöpersonal (TSFS 2011:116).  

Universitetskanslerämbetet har i samråd med Sjöfartshögskolan i Kalmar och Chalmers 

Lindholmen i Göteborg valt att göra den teoretiska utbildningen treårig med tolv 
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månaders fartygsförlagd utbildning för de studenter som saknar sjötid. Varken Chalmers 

eller Kalmars sjöfartshögskola erbjuder i dagsläget en profilerad sjökaptensutbildning 

mot någon särskild bransch. Däremot läser Chalmers studenter två valbara kurser om 

totalt 15 Hp. Den första valbara kursen ligger i läsår tre och den andra i läsår fyra 

(Calmers, 2013). 

På Maritime Institute Willem Barents i Holland (2013) läser man sammanlagt fyra år 

inklusive 150-180 dagars praktik, men efter det 3:e året får studenterna välja inriktning. 

De inriktningar som de kan fördjupa sig inom är sjöfartsrelaterade ämnen, som 

Dredging, Ship Electronics, Nautical Operations, Marine Engineering, Offshore 

Operations, Dual Purpose Officer eller Ocean Technology. Omfattningen av 

områdesfördjupningen är en termins heltidstudier motsvarande 30 Hp (personlig 

kommunikation, 26 feb, 2013). 

I Stord/Haugesund, Norge, finns en sjöfartshögskola där kursplanen i stora drag liknar 

den på de svenska sjökaptensutbildningarna (Högskolen Stord/Haugesund, 2013). 

Studenterna på sjöfartshögskolan i Stord/Haugesund läser sammanlagt tre år teori utan 

avbrott för fartygsförlagd praktik. Det tredje året kan studenterna välja mellan de två 

olika fördjupningar Maritime operasjoner samt Maritim buisness, som HT 2013 ersätts 

av Offshoreteknologi samt Maritim ledelse (A. Vikingstad, personlig kommunikation, 2 

apr, 2013). 

Trots att utbildningens minimikrav regleras av ett globalt organ, IMO, kan man se att 

utbildningens upplägg skiljer sig mellan olika länder och skolor. Det finns breda 

sjökaptensutbildningar, som de på Kalmar Sjöfartshögskolan och Chalmers Lindholmen 

erbjuder, men det finns även profilerade sjökaptensutbildningar. Exempel på högskolor 

som erbjuder profilerade utbildningar är högskolan i Stord/Haugesund i Norge och 

Maritime Institute Willem Barents i Holland.  

Den svenska sjöfartsnäringen verkar på en internationell marknad, som är både 

konjunkturkänslig och kraftigt konkurrensutsatt. Flera segment inom sjöfartsnäringen 

har även säsongsmässiga variationer på efterfrågan av tjänster. Stopfjord (2007, s 152) 

beskriver rederiers svårigheter: 
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Every company faces the challenge of navigating its way through the succession of booms, 

recessions and depressions which characterize the shipping market. 

Detta ställer höga krav på utbildningar och studerande, både beträffande kvalité och 

aktualitet. Sveriges Redareförening skriver på sin hemsida om vikten av utbildning 

(2013): 

Forskning och utbildning är kärnområden för den framtida sjöfarten och dess utveckling. 

Det är därför viktigt att säkra den kompetens sjöfartsnäringen kommer att behöva för att 

stärka konkurrenskraften. 

Grunden i högskolornas sjökaptensutbildningar utgörs av STCW-konventionen och har 

gjort det sedan den antogs av Sverige i slutet av 70-talet. Det finns en tröghet inom det 

rättsregelskapande systemet för sjöfarten. Enligt United States Coast Guard (2013), 

USCG, tar det i genomsnitt fem år för en IMO-konvention att vinna laga kraft. Det finns 

däremot ett utbildningsutrymme utöver de minimikrav som IMO och Transportstyrelsen 

ställer på utbildningarna. I detta utbildningsutrymme ges skolorna möjlighet att själva 

forma utbildningsplanen enligt Examensordningen (SFS 1994:100, Bilaga 2):  

För sjökaptensexamen skall också de preciserade krav gälla som varje högskola själv 

bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att ur ett studentperspektiv kartlägga intresset för en områdesfördjupning med 

valbara kurser om 7,5 Hp i den senare delen av sjökaptensutbildningen på Kalmar 

Sjöfartshögskola. Syftet kan brytas ner i följande frågeställningar: 

• Hur ser studenter på valbarhet i utbildningen? 

• Vilka kurser tycker studenter är aktuella som valbara kurser? 

• När tycker studenter att valbarhet är användbart? 
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2 Tidigare forskning och teori 
Den tidigare forskning som tas upp i studien är består av tre olika teman. Det första 

temat är ”valfrihet kontra stabilitet”. Det andra temat är ”akademisk frihet i teorin” och 

beskriver innebörden av akademisk frihet på högskolan samt lärandets rötter i Sveriges 

lag. Det tredje och sista temat är ”Self determination theory” och berör studentens 

motivationsnivå vid fria val. 

2.1 Valfrihet kontra stabilitet 

I en föreläsning publicerad på TED 2006 föreläser Barry Schwartz om Valfrihetens 

paradox (2005) där han tar avstamp ifrån sin bok The paradox of choice: Why more is 

less. Inledningsvis beskriver Schwartz det han kallar ”den vedertagna doktrinen” som:  

Om vi vill maximera medborgarnas välfärd, så uppnår vi det genom att maximera 

individens frihet. Skälet är dels för att frihet i sig själv är gott, värdefullt, meningsfullt och 

viktigt för människan, och dels för att om vi har frihet så kan var och en själv agera och 

göra det som behövs för att öka vår välfärd, och ingen behöver fatta beslut å våra vägnar. 

Vägen till ökad frihet går via utökade valmöjligheter. 

Schwartz sammanfattar den vedertagna doktrinen, ”Ju fler valmöjligheter människor 

har, desto mer frihet har de, och ju mer frihet de har, desto mer välfärd har de”.  

Schwartz fortsätter med att beskriva flera olika situationer som har förändrats med tiden 

och som styrker hans teori om varför mer är mindre. Bland annat en situation som 

utspelar sig mellan en patient och en läkare där patienten ges två valmöjligheter på 

behandling för sin åkomma och båda har sina för-och nackdelar. Detta låter som något 

bra men vad Schwartz menar att beslutsbördan då förskjuts från någon som vet något, 

läkaren, till någon som vet betydligt mindre och dessutom är sjuk och därmed är i dålig 

form till att fatta beslut.  

Enligt Schwartz finns det två negativa effekter av valfrihet. Den ena är att den leder till 

förlamning istället för befrielse. Här hänvisar han till en studie som gjorts på 

investeringar i ett frivilligt pensionssparande för anställda. I studien uppmärksammades 

att för varje grupp om tio fonder som erbjöds, sjönk andelen deltagare med två procent. 

Man skjuter upp valet eftersom valet är för krävande och tillslut blir det aldrig av. Den 

andra negativa effekten av valfrihet är att när individen väl överkommer förlamningen 

och tar beslutet så är den mindre nöjd med resultatet än om alternativen hade varit färre. 
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Detta beror på att när en individ har ställts inför ett val med många alternativ är det 

väldigt lätt att tycka att ett annat alternativ än det man valt varit bättre. Ju fler alternativ 

det finns, ju fler hade de automatiskt bortvalda fördelanda varit. 

Schwartz teorier är relevanta för den här undersökningen, eftersom de belyser 

problematiken med valbarhet  

2.2 Akademisk frihet i teorin 

 Katarina Barrling Hermansson klarlägger i sin rapport, Akademisk frihet i praktiken 

(2005, s.13), den grund som högskoleväsendets verksamhet vilar på. Syftet med 

rapporten är ”att belysa i vilken utsträckning, och på vilket sätt, frågan om akademisk 

frihet aktualiseras i den högre utbildningen.” (s.7). För att få ett svar på det har 

författaren undersökt vilken syn lärare och studenters har på akademisk frihet. 

Författaren har även undersökt vad begreppet ”akademisk frihet” står för i förhållande 

till intellektualism och bildning. 

Barrling Hermansson skriver ”att de flesta av oss förknippar den högre utbildningen, 

universitas, med intellektualism och bildning”. Hon menar sedan att det behövs något 

mer för att den högre utbildningen skall hålla den standarden som vi kräver och det är 

att kunskapssökandet sker fritt och oberoende. Intellektualism och bildning återfinns 

även på andra platser än universiteteten där inte samma frihet och oberoende råder, som 

på företag och organisationer som bedriver en mer rationaliserad forskning. Det är 

därför frihet och oberoende kunskapssökande är viktiga ideal för högre studier och kan 

sägas utgöra grunden för idén om akademisk frihet.  

Den akademiska friheten är invävd i lagtexten genom Högskolelagen (1992:1434) 1 

kap. 6§ ”För forskningen skall som allmänna principer gälla att 1. forskningsproblem 

får fritt väljas, 2. forskningsmetoder får fritt utvecklas och 3. forskningsresultat får fritt 

publiceras”. Visserligen gäller detta forskning men läser man vidare i Högskolelagen 

går det att urskönja att det även gäller undervisning genom 1 kap. 3§ ”verksamheten 

skall bedrivas så att det finns ett nära samband mellan forskning och utbildning.”. Även 

i 1 kap. 4§ beskrivs det vidare  

”Verksamheten ska avpassas så att en hög kvalitet nås i utbildningen och forskningen. De 

tillgängliga resurserna ska utnyttjas effektivt för att hålla en hög kvalitet i verksamheten. 
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Kvalitetsarbetet är en gemensam angelägenhet för högskolornas personal och 

studenterna.”. 

Detta ”nära samband” och ”höga kvalitet” skall nås i både utbildning och forskning och 

styrker sambandet mellan den akademiska friheten i såväl utbildning som forskning 

enligt Barrling Hermansson. Studenternas rätt till akademisk frihet understryks även i 

högskoleförordningens 1 kap. § 4a ”Studenterna skall ha rätt att utöva inflytande över 

utbildningen vid högskolorna. Högskolorna skall verka för att studenterna tar en aktiv 

del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen”. 

I Barring Hermanssons rapport undersöks även lärares och studenters syn på akademisk 

frihet. En av rapporterns slutsatser är att begreppet akademisk frihet är ett okänt begrepp 

för många studenter även om studenter i allmänhet är förespråkare av de ideal som är 

förknippas med akademisk frihet. Ytterligare en slutsats som framkommer i rapporten 

är att få studenter har funderat över vad som krävs av utbildningen och dem själva för 

att akademisk frihet i teorin skall omsättas i praktiken.  

Lärare liksom studenter i rapporten menar att undervisningen i för stor utsträckning 

bygger på mekanisk inlärning och att examinationen i många fall inte ställer tillräckligt 

höga krav på självständing inlärning och fördjupade ämneskunskaper. Därmed menar 

Barring Hermansson att högskolelagens bestämmelser att högskolan skall verka för att 

studenterna tillägnar sig självständigt kunskapsökande och kritisk tänkande faller. 

2.3 Selfdetermination theory 

Debatten kring fördelarna och nackdelarna av att erbjuda valmöjligheter i skolan har 

intensifierats de senaste åren (Katz & Assor, 2006). Att just valmöjligheter har en 

positiv inverkan på motivation och lärande är allmänt accepterat bland lärare 

(Flowerday & Schraw, 2000). Debatten om valfrihetens för- och nackdelar har medfört 

att en del lärare har avskaffat valfrihet helt och hållet. Detta kan vara relaterat till att den 

empiriska forskningen rörande valfrihet varit tvetydig (Katz & Assor, 2006). Sålunda 

har behovet växt för ett koncept som kan specificera varför det är fördelaktigt att ha 

valfrihet. Ett koncept som då skulle kunna användas är self-determination theory, SDT 

(Deci & Ryan, 1985, 2000). 
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SDT är en makroteori om mänsklig motivation som berör utveckling och funktion av 

personlighet inom sociala sammanhang (Katz & Assor, 2006). Enligt teorin finns det tre 

psykologiska basbehov. Med tillgodosedda basbehov höjs individens inre motivation 

och kan leda till att beteende som tidigare hade yttre ursprung blir internaliserade (Ryan 

& Deci, 2000). De tre psykologiska basbehov som SDT tar i anspråk är behovet av 

autonomi, samhörighet och behovet av att känna kompetens (Deci & Ryan, 1985, 

2000). 

Sammanfattningsvis kommer Katz och Azzor i sin studie (2006) fram till att valfrihet är 

en motiverande faktor om de ovan nämnda basbehoven blev tillfredställda eller i varje 

fall inte ignorerade. Därför menar de att det är viktigt att när lärare erbjuder valfrihet så 

måste alternativen möta studentens behov. De understryker att alternativen ska vara 

konstruerade så att de möter studentens intresse och mål (autonomistödjande), samt att 

de inte är för många eller för komplexa men fortfarande inte för enkla 

(kompetentsstödjande). Slutligen ska de även vara överstämmande med studentens 

ursprungskulturella värden (samhörighetsstödjande). Beaktas inte dessa tre 

grundläggande faktorer kan följden bli en reducerad motivation. 

Avslutningsvis hoppas Katz och Azzor (2006) att deras bidrag till framtida forskning 

kring valfrihet i klassrummet skall ersätta frågan ”Är valfrihet är användbart?” med den 

mer specifika frågan ”Vilka attribut gör valfrihet användbart?” 
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3 Metod 
3.1 Val av metod  

Med avseende på studiens syfte och omfattning är det kvalitativa intervjuer av 

halvstrukturerad karaktär som använts som datainsamlingsmetod. Metoden är lämplig i 

studier där syftet kräver förståelse och mönster inom den urvalsgrupp som står i 

centrum, snarare än att mäta hur stort antal som exempelvis vill ha mer valfrihet i 

skolan. (Trost, 2007, s.14).  

De halvstrukturerade intervjuerna har utformats med hjälp av en intervjuguide, som 

knyter an till den tidigare forskning som nämns ovan. Detta upplägg ger en röd tråd 

genom intervjuerna samtidigt som det avgränsar den specifika intervjun till området 

som är intressant för studien. Halvstrukturerade intervjuer innebär inte en mindre öppen 

datainsamling jämfört med helt öppna intervjuer. Ytterligare en fördel är att det 

rådatamaterial som producerats genom intervjuerna blir överskådligt och analyserbart 

trots begränsade resurser (Jacobsen, 2012, s.101). Intervjuguiden återfinns som bilaga 

B. 

För att ta reda på vilka valbara kurser som respondentera bedömde vara lämpliga i 

utbildningen fick de först en möjlighet att fritt uttrycka egna tankar och idéer kring 

detta. Därefter fick de samma möjlighet att uttrycka egna tankar och idéer kring ett 

förslag med tre valbara kurser. De föreslagna kurserna är ett resultat av en subjektiv 

bedömning av författarna som baserats på vad författarna av studien ansåg sig sakna 

eller såg ett behov att läsa mer av. Förlagen har granskats och godkänts studiens 

handledare. Förslagen återfinns som bilaga C.  

3.2 Avgränsningar 

Studien omfattar endast sjökaptensutbildningen på Kalmar sjöfartshögskola, 

Linneuniversitetet. För att få aktuella resultat är tre av respondenterna avgångsstudenter 

från 2012 med behörighet klass V och två av respondenterna är avgångsstudenter från 

2013 med behörighet klass V.  
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3.3 Urval  

Den urvalsmetod som använts i studien bygger på ett informationsbaserat urval av 

respondenter, metoden beskrivs närmare av Jacobsen (2013, s.129). Urvalsmetoden 

innebär att valet av respondenter görs med hänsyn till deras lämplighet till studien och 

deras förmåga att uttrycka sig verbalt. Urvalsmetoden stärker därför studiens validitet. I 

boken beskriver Jacobsen även svårigheten med ett informationsbaserat urval: ”Det är 

inte alldeles enkelt att använda sig av ett sådant urvalskriterium eftersom man först 

måste känna till hur bra informationskällor de olika enheterna är” (2013, s.129). Då 

författarna bakom denna studie är väl förtrogna med både årets och förra årets 

avgångsklass undanröjes den svårighet Jacobsen beskrev.  

Det informationsbaserade urvalet i denna studie innebär att en subjektiv bedömning där 

kriterier så som engageman, kunnighet och förmåga att uttrycka sig vägs in. Det 

säkerställs till viss del med behörighet klass V som kriterie. För de respondenter som 

tog examen 2012 var även arbete som andrestyrman ett kriterium. Då respondenternas 

arbetssituation kan innebära flera veckor till sjöss med en begränsad tillgänglighet har 

de intervjuerna genomförts över telefon med ljudinspelning. Samtliga förstahandsval 

ställde upp som respondenter.  

Inför intervjuerna skickades ett missivbrev till respondenterna. Brevet gav dem en 

generell beskrivning av studien och dess omfattning. Brevet var även tänkt att väcka 

engagemang och reflektion hos respondenterna inför intervjun samtidigt som det stärkte 

intervjuns validitet och reliabilitet. Missivbrevet är skrivet strikt neutralt och innehåller 

ingen styrning av varken vår eller någon annans åsikter. Missivbrevet återfinns som 

bilaga A. 

3.4 Etik 

I denna studie har Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer tillämpats 

(Vetenskapsrådet, 2002). Studien berör inga känsliga områden för studenten eller 

skolan, ändå kan vissa ställningstaganden vara känsliga för studenten varvid strikt 

anonymitet eftersträvats (regel 5 & 6). Samtliga intervjuer har spelats in på diktafon för 

att kunna bearbetas efter att respondenten samtyckt till detta (regel 2). Respondenterna 

informerades om att den information de delgivit under intervjun enbart kommer att 

behandlas av oss och inte på något sätt kommer att användas kommersiellt eller i icke-
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vetenskapligt syfte (regel 7). Enligt regel 1 har även respondenten informerats om deras 

möjlighet att "ta del av ev. känsliga avsnitt, kontroversiella tolkningar etc. i 

undersökningsrapporten innan den publiceras.". De har slutligen informerats om att de 

när som helst kan avbryta intervjun utan konsekvenser (regel 3 & 4). 

3.5 Analys av data  

Åbo Akademis transkriberingsregler (2013) har använts för att transkriptera de 

inspelade intervjuerna till text. Reglerna innebär att ord för ord noggrant nedtecknas 

utan korrigering för eventuella språkfel. Vi har i transkriberingen uteslutit icke verbal 

kommunikation, betoningar, skratt, tonlägesförändringar och pauser för att få en för 

studien användbar text.  Denna typ av transkribering underlättar dels nedteckningen i 

sig och dels analys av rådata.  

Bearbetningen och kategorisering genomfördes enligt en innehållsanalytisk modell 

(Jacobsen, 2012, s.146-152) där den transkriberade texten från intervjuerna har 

kategoriserats och sedan jämförts med varandra.  

3.6 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet och validitet är två vedertagna begrepp som beskriver olika studier eller 

rapporters trovärdighet. De definieras på följande sätt av Bell: 

"Reliabiliteten eller tillförlitligheten är ett mått på i vilken utsträckning ett instrument  

eller tillvägagångssätt ger samma resultat vid olika tillfällen under i övrigt lika  

omständigheter." (Bell, 2006) 

 

Validitet eller giltighet är ett mått som mäter eller beskriver det man vill att den ska  

mäta eller beskriva.” (Bell, 2006) 

Studien och dess frågeställning är högaktuell för avgångsstudenter från både 2012 och 

2013. De som tog examen 2013 har precis avslutat sjökaptensutbildningen och de har 

därmed de mest aktuella kunskaperna och erfarenheterna från utbildningen. De som 

gick ut 2012 och idag är verksamma inom sjöfartsnäringen som styrmän har fortfarande 

sjökaptensutbildningen färskt i minnet. Tillsammans har de cirka 16 månaders sjötid i 

befälsbefattning och därmed kunde de belysa de styrkor och svagheter som dagens 

sjökaptensutbildning har med de arbetsuppgifter som åligger dem som styrmän. Det gav 

studien validitet.  
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Undersökningen var ej av känslig eller svår natur och de intervjufrågor som 

respondenterna ställdes inför var därför relativt enkla att svara på; vilket gav ytterligare 

reliabilitet till studien. 

4 Resultat 
4.1 Presentation av respondenter: 

Respondent A 

A är född 1986, hade sex månader sjötid som styrman på ett PSV-fartyg i Nordsjön vid 

intervjutillfället. A läste DP-basic på Kalmar Sjöfartshögskola och internetbaserad 

Juridisk Introduktionskurs 15 Hp på Lunds Universitet utöver studierna på 

sjökaptensprogrammet.   

Respondent B 

B är född 1982, hade fem månader sjötid som styrman på en skytteltanker i Nordsjön 

vid intervjutillfället. B läste DP-basic på Kalmar Sjöfartshögskola utöver studierna på 

sjökaptensprogrammet.   

Respondent C 

C är född 1984, hade fem månader sjötid som styrman på ett kryssningsfartyg i Asien 

och en månad som styrman på ett RoRo-fartyg i Östersjön vid intervjutillfället, 

sammanlagt sex månader sjötid som befäl. Läste fartygsbefäl klass VII innan studierna 

på sjökaptensprogrammet. C har även läst MBVII och DP-basic på Kalmar 

Sjöfartshögskola utöver studierna på sjökaptensprogrammet  

Respondent D 

D är född 1987 och tog examen 2013 och hade vid intervjutillfället inte jobbat som 

styrman. Gjorde sin gymnasieutbildning på ett maritimt inriktat gymnasium. Läste 

fartygsbefäl klass VII innan studierna på sjökaptensprogrammet. D gjorde sin värnplikt 

i flottan. D läste DP-basic på Kalmar Sjöfartshögskola utöver studierna på 

sjökaptensprogrammet.   

Respondent E 
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E är född 1990 och tog examen 2013 och hade vid intervjutillfälet inte jobbat som 

styrman. Läste på ett sjöfartsgymnasium och har även jobbat som matros på tankbåt. E 

läste fartygsbefäl klass VII innan studierna på sjökaptensprogrammet. 

4.2 Synen på valbarhet i utbildningen 

Efterfrågas valbarhet? 

Respondent C var den av respondenterna som var mest positiv till valbara kurser och 

svarade direkt att vederbörande gärna haft valbara kurser och att det hade kunnat 

påverka vederbörandes yrkesval. Övriga respondenter pekade på fördelarna med en bred 

utbildning men också på svårigheten och de problemen som ligger i att välja kurs. 

Respondent B beskrev sin syn på frågan om han ville ha valbarhet i utbildningen: 

Båda ja och nej, alltså valfrihet har ju den fördelen att man kan göra utbildningen mer 

personlig men å andra sidan så är det ju svårt att veta vad som krävs av en i arbetslivet så 

jag tycker det nästan bättre att lämna möjligheten att välja till de som faktiskt är insatta i 

vad vi behöver, exempelvis institutionerna direkt. 

Kommentaren stämmer väl in på de tre andra respondenternas (A, D och E) uppfattning 

om valbarhet i utbildningen. På samma fråga om valfrihet i utbildningen svarade 

respondent E att: 

Jag är lite mer av den uppfattningen att jag tycker att det är bra att man läser lite om allting 

faktiskt, däremot kan jag tycka att det är konstigt att man har valt ut vissa delar som alla 

ska läsa för att få ut en sån typ av behörighet och så hoppar man över andra viktiga 

branscher. Jag tycker att det är lite diskriminerande om man nu tänker att alla måste läsa 

tank men ingen får läsa DP om man inte fixar det själv. Jag tycker kanske att 

grundutbildningen på alla fartygstyper skulle ingått i utbildningen snarare än att man tar 

bort och får välja. 

På samma fråga svarade respondent A: 

Man ska nog vara ganska försiktig med det där, de flesta som läser på utbildningen där har 

ingen erfarenhet ifrån, och inte har förstått vad det innebär att jobba på sjön, så då tycker 

jag att det är ganska bra som de gör i Sverige, att man har en bred utbildning, man läser 

olika kurser för olika fartygstyper och man själv inte kan välja, att det där vill jag inte läsa 

eller det där vill jag läsa. Det kan jag tycka är en fördel, man blir ganska bred i 

kompetensen. 
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Respondenternas uppfattning om huruvida valbarhet är bra och om det är något som 

respondenterna faktiskt efterfrågade varierade till viss del under intervjuerna. Det finns 

en risk att respondenternas resonemang påverkats av intervjufrågornas. Frågorna gav 

eventuellt respondenterna en insikt att konsekvensen med valbara kurser kan 

kompromissa utbildningens bredd utbildningen. Ingen respondent var helt emot valbara 

kurser, däremot varierade respondenternas uppfattning om hur upplägget med valbara 

kurser skall vara konstruerat och hur omfattande valbarheten skulle vara. 

Respondenterna A, B och E påpekade att det borde finnas en möjlighet läsa valbara 

kurser utöver programmet. Respondent C och D berörde inte det under intervjun men 

båda har läst DP-Basic som låg utöver utbildningen. På frågan vilka för- respektive 

nackdelar det är med valbarhet i utbildningen svarade respondent C att: 

Jag tycker att det är bra med valbarhet. Dels om man nu är säker på vad man vill plugga 

eller vad man vill jobba med då kan man ju inrikta sig tidigare på den yrkesbiten, 

nackdelar kan jag väl inte riktigt se några direkt på rak arm. Det är väl kanske då att, att det 

inte är så, så styrd då från skolans håll med en utbildning som alla kan då relatera till, en 

arbetsgivare på ett bolag kanske vet att, ja då har den här personen läst på Kalmar 

sjöfartshögskola men inte mer än så. Då kanske den inte känner till att, ja, den här har gjort 

detta istället för det. 

Respondent E var emot att tank som valbar kurs och belyste säkerhet och förståelse som 

ett resultat att ha en bred utbildning och tog tank kursen som exempel: 

Jag tycker det höjer säkerheten att kunna vad andra håller på med också även om jag inte 

vill jobba på RoRo, tror inte jag skulle göra det så ofta, så tycker jag att det är jätte bra att 

jag fått gå RoRo-kursen med surrning och allt vad det innebär för det har man stor nytta av 

och även att man förstår handeln när man är ute och åker. Man möter andra fartyg i dåligt 

väder och man vet ju vilka risker det finns för dem också om det skulle hänt någonting, så 

jag tycker att, och då är ju tank viktigt att alla få läsa den också, faktiskt. Även om man 

jobbar med något annat ja menar men framför allt kanske om man skulle jobba inom 

offshoreindustrin. Även om du kör supplybåt har du väldigt mycket med tankmarknaden 

att göra i närheten där så att man har kunskap om det där tycker jag är viktigt. 

Respondenten beskriver att bred kunskap om olika fartygtyper och ger en förståelse för 

deras situation och att säkerheten till sjöss därmed höjs. Detta är en aspekt som ingen 

annan tar upp under intervjuerna. I slutet av intervjun påpekar respondent E ”lägg till 

extra valbara kurser men ta inte bort de saker som är”.  Respondent A konstaterar på 
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frågan om det finns något respondenten vill välja bort till förmån för något annat ”jag 

tycker faktiskt allt som vi läser är relevant för det som jag gör idag”. 

  

14 

 



  

Komprimera för att öka bredden 

De två respondenter som uttrycker sig mest positivt för utbildningens bredd uttrycker 

även en idé om att komprimera vissa kurser för att på så sätt frigöra utrymme i 

utbildningen till nya kurser som kan bredda utbildningen ytterligare. Respondent A 

svarar här på frågan hur han ser på att välja bort en kurs på bekostnad av en annan:  

Jag tycker att kurserna är lite för stora, jag tycker att kurserna inte behöver vara så stora 

som de kanske är, vissa kurser har fått jätte mycket utrymme men de är inte alls speciellt 

mycket, så det är väl att man skulle kunna kombinera kurser så att de blir färre poäng än 

vad dem blir, det kan jag tycka. 

Respondenten är av uppfattningen att vissa kurser har fått mer utrymme än vad som 

egentligen behövs för att uppnå kursmålen. Respondent E kommer in på samma förslag 

när han frågas om det finns något han inte skulle vilja välja bort: 

Ja det är väl, det är nästan allihopa i och för sig, men jag kan väl tycka att, ibland så har 

väl, det som stör mig mest är tycker jag att man skulle kunna korta ner utbildningen lite, 

alltså att man skulle kunnat komprimera den lite mer, det känns som det hade man hunnit 

med och haft kanske lite mer studietempo fast på vettiga bra grejer istället.   

Det kan ju tyckas att, som ECDIS-kursen, att inte den kunnat ligga tillsammans med 

nautiska instrument och bara köra in den där också, hur svårt ska det vara liksom, jag 

tycker att man skulle kunnat höja, matat in lite mer i dem sakerna som man gör istället för 

att göra om allting hela tiden istället. det kan jag väl tycka, men jag skulle inte vilja tagit 

bort någonting, jag tycker att det är bra kurser i allmänhet. 

Här beskriver respondenten att han inte vill ta bort något utan vill komprimera genom 

att öka studietempot och mata in lite mer i utbildningen. Båda respondenterna utrycker 

sig så pass lika att det går att tolka som samma förslag. 

Valbarhetens omfattning 

Samtliga respondenter uttryckte att den omfattning av valbarhet som högskolan erbjudit 

var för låg. Respondent D, en av de tre respondenter som var övervägande positiv till att 

ha valbara kurser inom sjökaptensutbildningen svarade ”Det är ju ingen alls, nej, det är 

för lite. Absolut. Ja, det tycker jag. Det är ju väldigt tråkigt!”. Respondent A uppfattning 

var att utbildningen snarare skulle uttrycks för att ge studenten möjlighet att bygga på 

sin utbildning. Respondentet E tyckte ändå, trots att han var emot valbarhet i 
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utbildningen och resonerade på samma sätt som respondent A att det finns ett utrymme i 

utbildningen för 7,5 Hp. Trotts att uppfattningen om valbarhet i utbildningen varierade 

något tyckte ändå fyra av fem respondenter att 7,5 Hp, det vill säga en halv läsperiod 

var lämpligt. Respondent D hade uppfattningen att de valbara kurserna kunde utökas 15 

Hp.  

Respondenterna B och D tyckte spontat att 30 högskolepoäng, det vill säga en valfri 

termin men båda ändrade uppfattning när de fick frågan om 7.5 Hp valbarhet i 

utbildningens slutskede. Respondent B kom då fram till att ”7.5 poäng är ju, det är ju 

ganska mycket, det är ju fem veckor. Ja, 7,5 poäng hade nog varit bra”. Respondenten B 

uttryckte även fördelarna med en bred utbildning och att om en student ville läsa mer 

valbart skulle de kurserna i så fall ligga utöver utbildningen.  

Problematiken kring valbarhet 

Den problematik som togs upp under intervjuerna var bl.a. svårigheten med att välja rätt 

som student, välja bort kurser, minskad bredd i utbildningen, bekvämlighetsval och 

motivation. Samtliga respondenterna uttryckte att de såg svårigheter att som student 

välja rätt kurs. Under intervjuerna framfördes flera olika anledningar till varför de såg 

problem i att välja kurs. Respondent D förklarade två problem, dels tyckte han det fanns 

en risk att han valde något för att senare inse att det var något han inte alls var 

intresserad av och dels problemet med att marknaden förändras. 

Risken finns att om man inriktar sig då på offshore och så blir det en jätte-dipp i den 

marknaden och så kanske man inte, ja, får sämre möjligheter att få andra styrmansjobb för 

att man bara kan offshore, man kan inte RoRo eller bulk eller vad det nu kan vara. 

Om svårigheten med att välja uttryckte respondent C: 

Är man bara stensäker på vad man vill jobba på är det inte så svårt att välja mellan det, 

men det blir en liten begränsning av arbetsmarknaden när man har en valbar kurs eller 

valbar del som här då hade man valt maritima operationer hade man inte haft lite stor 

chans att få jobb på färja och kryssning som den delen av klassen som valde den. Men så 

då, då är ju beslutet, då måste man ju ha beslutet klart och jag tror inte riktigt att jag hade 

färdigt beslutet vilken del jag ville jobba på. själv har jag läst DP-Basic, men jobbar på 

kryssning. 
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De svårigheter som respondenterna ansåg höra samman med valbarhet i utbildningen 

låg dels i yttre faktorer såsom förändringar i efterfrågan på arbetsmarknad och dels på 

mer personliga faktorer såsom osäkerhet, risk för felval och till följd av det, bristande 

motivation. En konsekvens med valbara kurser i utbildningen är att något annat måste 

väljs bort. Det var något som respondent A och E inte ville, däremot önskade de en 

möjlighet att utöka utbildningen med valbara kurser.  

På frågan huruvida respondenterna upplevde om de hade tillräckligt mycket kunskap 

och kännedom om branschen eller inte, för att avgöra vilka kurser som de skulle ha 

nytta av som verksamt befäl hade respondenterna olika uppfattningar. Respondent E 

tyckte inte att han som student hade det och förklarade det på följande sätt: 

Nä, jag tycker faktiskt inte det och därför tycker jag att man inte skulle få välja bort. Jag 

tycker nog att, naturligtvis tycker man att man själv har ganska bra koll men över lag så 

måste man inse att det kan ingen har som inte varit ute tillräckligt länge, och jag är väl lite 

grann att, ingen kunskap är onödig kunskap, däremot kan man tappa bort annan viktig 

kunskap. Det är väl det att man kanske missar viktiga saker inom någonting men det tycker 

jag inte. 

På samma fråga visste inte respondent A om han kunde avgöra det. Respondent B 

tyckte att det var svårt att veta och att det var bättre att överlåta det till institutionerna. 

Respondent C var av en annan uppfattning och förklarade det på följande sätt: 

Inte till en början men kanske senare delen av utbildningen alltså dom två sista åren 

tillexempel, när man vart ute först på ett par praktikbåtar och testat av lite och hört 

historier när man har blivit insatt i sjöfarten och hur den funkar. men till en början hade jag 

nog känt att jag inte hade den kunskapen 

På samma sätt resonerade respondent D: 

Ja, mer eller mindre nu, eller nu tycker jag verkligen det faktiskt för nu vet jag ju vad jag 

är intresserad av t.ex. och har ju ändå en viss erfarenhet från olika praktikfartyg. Men jag 

tror att det är väldigt svårt att veta det i början av utbildningen innan man ens varit ute till 

sjöss till exempel. 

Resultatet från intervjuerna visar att två respondenter ansåg sig sakna tillräcklig 

kunskap och kännedom om branschen för att avgöra vilka kurser som de skulle ha nytta 
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av som verksamt befäl. Två respondenter ansåg att de kunde välja under den senare 

delen av utbildningen och en respondent visste inte. 

Bekvämlighetsval 

På frågan om respondenterna såg någon risk för bekvämlighetsval svarade tre 

respondenter att de såg en risk i att andra gjorde det, en respondent trodde inte att andra 

gjorde det och en respondent visste inte. Däremot var det ingen av respondenterna som 

svarade att de själva skulle göra ett bekvämlighetsval. På frågan om bekvämlighetsval 

svarade respondent B: 

Hur man än gör kommer ju folk alltid att ta genvägen men du kan ju inte ta det hur slappt 

som helst eftersom du måste uppfylla ett visst poängkrav och kurserna håller ju ändå. 

Alltså 1,5 poäng ska ju motsvara 40 timmars studie om inte. Är hälften studietid i skolan så 

ska hälften vara egenstudie. Så att jag anser ju att det inte ska finnas något 

bekvämlighetsval utan det ska ju styras upp och så att det blir balanserat, det är ju skolans 

uppgift att studietiden motsvarar poängsumman. 

Som respondent B påpekar skall 1,5 Hp motsvara en arbetsvecka med heltidsstudier.  

Även om kurserna skall motsvara lika mycket ansåg ändå tre respondenter att det fanns 

risk att andra studenter skulle göra bekvämlighetsval. 

4.3 Kurser aktuella som valbara 

Tank och olja 

Respondenterna återkommer flera gånger under intervjuerna till Tank och Olja kurserna 

1 och 2, främst under intervjuerna om berör vad respondenterna kan tänka sig ha som 

valbar kurs, ta bort eller ha kvar. Tolkningar som kan göras är att dels uppfyller kursrna 

endast ett informativt värde för vissa studenter och dels finns det intresse att de ligger i 

ett valbart ämnesblock. Om tank och olja uttrycker respondent C: 

Nja, det är i så fall, det här tank olja och kem, att ha det som valbar del också, för jag vet 

att det fanns folk i våran klass som inte alls var intresserade av olja, tankbåtar och de skulle 

aldrig jobba på tank och för dom då och kanske för någon annan då också som inte fick 

chansen att få in tanktiden. att ha det som block också, och då hade man kunna ha den 

också, det har ju varit lite svårt att få praktik på tankbåtar och då kanske man kanske 

haft… alltså eller i alla fall merit, jag vet inte om man skulle säga ett krav men att man får 

praktikbåt om man har tagit den som valbar kurs. 
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Respondent C nämnde i intervjuen att det fanns studenter i respondentens klass som inte 

fick ihop sex månaders tankpraktiktid och därmed ej heller fick de behörigheter som då 

krävdes för att jobba som styrman på tankfartyg. Detta dels på grund av brist på 

praktikplatser i den specifika branschen men även av uteblivet intresse från studenter. 

Även respondent E nämner Tank och Olja i ett förslag på ett upplägg under intervjun 

som berör om det i utbildningen finns något denne skulle vilja lägga till.  

Jag tycker faktiskt att när vi läser kem och den andra tanken vi har, att man kanske hade 

kunnat lägga, den hade man faktiskt kunnat lägga som en sådan här också om man kallar 

det här maritima operationer lite för en offshore avdelnings så hade man kanske kunnat 

offra och tagit bort den här tanken från allmänheten och hade lagt en total tank kemikalie 

gas last hanterings kurs också så att vill man, så att vill man satsa på det får man en sådan 

och då hade man kanske lättare via SUI kunnat styrt att det här är såna som verkligen vill 

hålla på med offshore, då får dom gå offshore varianten av programmet. Det är ju en tanke 

men då tappar man lite det här med allmänkunskap. 

Respondent E menar att det vore lämpligt att para ihop ämnena gas-, kemikalie- och 

tanklasthanterings i utbildningen till ett av flera valbara ämnesblock men uttrycker även 

en oro att tappa den allmänkunskap kurserna ger.  

Kemikalielasthantering 

Kursen Kemikalielasthantering nämns ofta i samband med att Tank och Olja-kurserna 

tas upp. Precis som Tank och Olja-kurserna nämns kemikalielasthantering på frågorna 

om vad respondenten kan tänka sig att ha som valbar kurs, ta bort eller ha kvar. Som 

tidigare beskrivet menar respondent E att kemikalielasthantering tillsammans med andra 

tankrelaterade kurser skulle kunna ligga i ett valbart ämnesblock. Om 

kemikalielasthantering uttrycker Respondent B: 

Det ända som jag kan komma på som är inaktuellt i detta skede, det är ju kemtanken men 

samtidigt är det väldigt aktuell för att man sysslar alltid med segregering av laster, jag 

tycker snarare att den gav en utökad förståelse som IMDG, Farligt gods-kursen när man 

läser kemtank, men annars kan jag inte komma på någonting. nä låt mig tänka... nä alltså 

alla kurser känns ju aktuella men det är ju bara det att, det är väl egentligen kursens 

omfång och utformande och läraren i fråga som man är kritisk till, snarare än kursen. 
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Här menar respondenten att även om kursen är inaktuell har den värde då den ger en 

fördjupad kunskap om segregering av laster, något som är ständigt återkommande i 

sjökaptensutbildningen. 

Respondent C tar upp kemikalielasthantering och liknar anledningen till att ha den 

valbar av samma anledning som av Tank och Olja när han svarar på frågan ”Finns det 

någonting du kan tänka dig ha möjlighet att välja? Välja bort, eller kanske några kurser 

du anser borde vara valbara?”  

Ja, tank och olja, det är ju inte, det behöver man ju inte för klass femman och det är ju inte 

alla som vill jobba på oljefartyg och vill man då jobba inom någonting, någon annan typ av 

sjöfart så kan det vara bra att ha en annan kurs där istället.  

Vidare förklarar han; ”..kemtank är ju samma anledning som av tank och olja…”. Även 

respondent D nämner kemikalielasthantering som en kurs som borde vara valbar och 

därmed och möjlig att välja bort vid frågan vid frågan ”Finns det något utöver STCW 

du kan tänka dig att ha möjlighet att välja bort?”. 

Den är svår, men ja, ja, jag är ju inte så intresserad av befraktning till exempel. Ja, kemtank 

intresserade inte mig heller men... så mycket. Fartygsadministration, men det är kanske 

samma som befraktning, eller? Nej, det är det inte. Ja, just det, det är den där den där jätte 

lilla kursen. Ja, jo, den var ju i och för sig ganska intressant. Nej, men befraktning, 

kemtank... ähm kanske, njae det skulle kanske nästan bara vara det i så fall. 

Här nämns frånvaron av intresse för ämnet som grund för valet och samtidigt nämns 

även befraktning som ointressant för respondenten. 

Befraktning och transportekonomi 

Två respondenter nämnde Befraktning och Transportekonomi som en kurs som de 

önskade var valbar. I citatet ovan nämner respondent D endast befraktning men i och 

med att transportekonomi ingår i samma kurs tolkas detta som att båda respondenterna 

menade samma kurs. Respondent C tar upp befraktning:  

Sen har vi befraktning och transportekonomi den hade man väl kunnat klara sig utan 

beroende på vilken typ av sjöfart man väljer och hur långt man vill gå i karriären. 
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Respondenten utrycker här att beroende på vilken sjöfart man är intresserad av och hur 

långt man vill gå i karriären så är kursen mer eller mindre aktuell.  

Övriga kurser 

Några kurser som endast nämns någon enstaka gång under intervjuerna är 

Fartygsadministration och Bulklaster. Med anledning av det kommer de ej beröras i 

studien.  

Förslag på nya kurser 

Förslag på nya kurser som fattades i utbildningen och som togs upp av respondenterna 

utan påverkan av intervjuaren var bland annat FRB, CCM, DP-Basic, Elektronisk 

systemvetenskap på bryggan, Avancerad fartygskonstruktion, Ekonomi, Logistik, 

Fördjupad ledarskap och Gaslasthantering. Något som återkom i alla intervjuer var DP-

Basic. CCM återkom i fyra intervjuer och Gashantering nämndes i två av intervjuerna. 

Respondent B tar upp sin syn på DP-basic: 

Jag känner kanske att den nästan borde ingå i utbildningen nu DP för att svenskar utbildas i 

princip mot utländsk arbetsmarknad, och utländsk, kan man då läsa norskt, det är där de 

flesta jobben finns, och jag tycker ju då att DP vore ett ganska bra alternativ. 

Här berättar respondent B att han läst DP-basic på egen hand och tycker att det 

egentligen bör ingå i utbildningen för att svenskar idag utbildas mot en utländsk 

arbetsmarknad. Respondent A tar upp DP-basic när respondenten besvarar frågan om 

hur mycket valfrihet han önskar: 

Någonting som är aktuellt idag, är väl, arbetssituationen ser ut som det gör för sjöbefäl i 

Sverige, att det inte finns så mycket jobb på svenska fartyg och där jobben finns, det är 

jobb som kräver någon form av DP-utbildning. Så en DP-kurs skulle kunna vara en god 

valbar kurs, alternativt kanske någon gas eller någonting inriktat mot kryssning för det är 

där vi skandinavier fortfarande är konkurrenskraftiga. 

Här påpekar respondent A, likt respondent B att arbeten för svenska fartygsbefäl främst 

finns på utländskt flagg och då på jobb som kräver DP-certifikat. Därför menar han att 

en DP-kurs, liksom någon kurs som berör gas eller kryssning där skandinaver 

fortfarande är konkurrenskraftiga bör läggas till i utbildingen.  
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Crowd and Crisis Management är en kurs för fartygsbefäl och personal med direkt ansvar 

för passagerare som berör krishantering vid nödsituationer. Respondent D nämnde att 

CCM-kursen skulle höja respondentens attraktionskraft på arbetsmarknaden: En 

återkommande åsikt från det tidigare diskuterade ämnet, att kunna vara 

konkurrenskraftigare på arbetsmarknaden, tar respondent D upp på frågan om det finns 

något mer han kan tänka sig att ha möjlighet att välja. 

”Ja, det klart, men det är ju mycket man vill. Men jag skulle verkligen vilja att vi fick 

Crowd and Crisis Mangement. För att kunna konkurrera bättre när man söker jobb och för 

att kunna krishantering också, för det skulle man ju vilja. 

Även behovet att kunna krishantering togs upp under intervjuerna. Respondent B 

nämnde CCM som ett alternativ till en tank och oljeinriktning och på så sätt ta tillvara 

på de studenter som under sin praktiktid inte fick ihop tillräckligt med tid på tankfartyg.  

Det viktigaste är ju först och främst praktiken för den styr ju helt vilka behörigheter du får 

sen, till exempel tank eller inte tank, eller kemtank för den delen. Så att vissa av de 

kurserna borde ju vara mer, ja har du till exempel sex månaders tanktid eller kemtank tid 

som krävs nu för att få ut tankpapper då är det ju bra om du kan välja de kurserna. Om du 

inte fått ut dina tankpapper och kanske har för ambition att jobba på passagerarfartyg eller 

kryssningar och liknande, då är kanske Crowd and Crisis och sådana kurser mer 

intressanta. 

Aspekten att använda den praktiktid som studenterna får eller kommer att få och på så 

sätt styra vilken inriktning de skulle kunna läsa kommer även respondent C in på: 

Det har ju varit lite svårt att få praktik på tankbåtar och då kanske man kanske haft... alltså 

eller i alla fall merit, jag vet inte om man skulle säga ett krav men att man får praktikbåt 

om man har tagit den [tank olja och kem] som valbar kurs. 

Han berättar här att studentens val av inriktning innan praktiken på så vis hade kunnat 

styrt praktikfartygsplacering genom meriten att studenten till exempel läst inriktningen 

tank-, olja- och kemikalielasthantering.     

De presenterade kursförslagen 

Under intervjuerna presenterades ett förslag med tre valbara kurser som skulle kunna 

ingå i utbildningen. De tre förslagen var Färja och Kryssning, Logistik och Maritima 

Operationer, förslagen återfinns i bilaga C. Den generella uppfattningen hos fyra 

respondenter en positivinställning till det presenterade förslaget. Åsikterna dock till viss 
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del isär om vad som skulle kunna ingå i vardera block. Om det presenterade förslaget 

uttryckte respondent A: 

Jag tycker kurserna låter väldigt intressant och relevanta, men, det tycker jag absolut att de 

gör, jag kan säga att den Crowd and Crisis i färja och kryssning låter skitbra, det är bra att 

ha med skulle jag vilja säga, flöden och logistiska system låter också riktigt bra och 

maritima operationer det låter bra, jag vet inte, är det några certifikat kurser? 

Respondenten berättade vidare att ”DP Basic är jätte bra att ha där om man kan få den 

från skolans sida”. Att respondenten specifikt berörde CCM, och DP-basic kan tolkas 

som att de är av större betydelse. Vidare underströk respondent A en del av de 

svårigheter i blocket Maritima Operationer:  

Det som jag tänker är det här med lastöverföring, bogsering, undervattenoperationer, 

installation av FPSO, det känns som ganska avancerade kurser, det känns lite som kurser 

som, till exempel min sista praktik då var jag på en ankarhanterare och jag tror att läsa en 

sån kurs efter att, man måste ha lite erfarenhet av en ankarhanteringsoperation då är det en 

jätte bra kurs att läsa, men att läsa den innan, det kan vara lite, kan var lite svårt för folk. 

man skulle kunna ha en informativ kurs, absolut. 

Respondenten påpekar här att det är av vikt att vad blocket innehåller och när det 

erbjuds studenten, då den kan vara av mer nytta för någon som har erfarenhet kring den 

aktuella fördjupningen. Respondenten nämner också att de kurser som presenterats i 

blocket känns avancerade och att man istället skulle kunna ha en mer informativt 

inriktad kurs som han beskrev vidare:  

Alltså, man skulle ha informativt så som att "såhär fungerar det här" och "det här kan man 

göra, såhär kan man arbeta med det här" ungefär. den typen av kurs, jag tror inte det skulle 

vara så mycket att offra till, det får man ändå ta reda på när man kommer på plats. 

Respondent B beskrev sin syn på blocket Maritima Operationer: 

DP är ju väldigt öppen, men sen dom andra inom Maritima operationer har ni skrivit 

undervattensteknologi, FPSO och det är väldigt avancerat och det är på en ingenjörsnivå, 

okej, lastöverföring får vi, det är som vanlig tankkurs, i alla fall inom min sektor som är 

skytteltanker det är precis som man lastar vid terminal. 
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I likhet med respondent A menade respondent B på att det som ingår i blocket Maritima 

Operationer till viss del låter väldigt avancerat men samtidigt tolkar han det vi menar 

med lastöverföring som det som berörs i dagens tankkurs. 

Även ett förslag om ett block med tank-, gas-, olja- och kemikalielasthantering 

efterfrågades i två av intervjuerna på ett liknande sätt. Här beskriver respondent E om 

han vill lägga till någonting till de blocken som vi presenterat: 

Ja, gastank är väl en sådan sak man skulle tänkt sig vilja lägga till här. om man skulle vilja 

jobba med det, en fördjupad sådan kurs. jag tycker faktiskt att när vi läser kem och den 

andra tanken vi har, att man kanske hade kunnat lagt, den hade man faktiskt kunnat lagt 

som en sådan här också om man kallar det här maritima operationer lite för en offshore 

avdelnings så hade man kanske kunnat offra och tagit bort den här tanken från allmänheten 

och hade lagt en total tank-, kemikalie- och gaslasthanteringskurs också så att vill man, så 

att vill man satsa på det får man en sådan och då hade man kanske lättare via SUI kunnat 

styrt att det här är sådana som verkligen vill hålla på med offshore, då får dom gå offshore 

varianten av programmet. det är ju en tanke men då tappar man lite det här med 

allmänkunskap. 

Respondenten berättar här att eftersom studenterna läser bl.a. kemikalielasthantering 

och Tank och Olja-kurserna hade man kunnat tillgodose de studenterna som är 

intresserade av det och samtidigt tillgodose de studenterna som är intresserade och vill 

inrikta sig åt offshore genom att ha sådana inriktningar. Samtidigt påminner 

respondenten om att delar av den allmänkunskap som respondenten tidigare talat för 

faller bort.. På ett liknande sätt berättar respondent C om att Tank och Olja.  

Nä, jag tycker det ser ut att vara bra exempel och jag förstår ju, och jag hade ju också, jag 

måste bara lägga till det med tank och nu är det ju att det ingår i skolans program men hade 

det inte gjort det så hade jag absolut att det skulle finnas som ett valbart alternativ också 

men det kanske inte går jämt upp med poängen också.  

Samtidigt som fyra av fem var generellt positiva till förslagen gick alla respondenterna 

vidare med att diskutera innehållet i Maritima Operationer eller kursblocket Färja och 

Kryssning. Detta tolkas som en indikation på ett generellt större intresse för dessa två 

block.  

Kalmar Sjöfartshögskola erbjuder idag kurser som respondenterna efterfrågar, bl.a. DP-

basic men kurserna kostar pengar. Respondent B beskrev problemet med  
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Jag fick ju ta DP kursen själv men jag menar, jag hade ju den stora turen att jag hade 

föräldrar jag kunde låna pengar utav, men det är ju inte alla som har den ekonomiska 

resurs och jag känner kanske att den nästan borde ingå i utbildningen nu DP för att 

svenskar utbildas i princip mot utländsk arbetsmarknad, och utländsk, kan man då läsa 

norskt, det är där de flesta jobben finns, och jag tycker ju då att DP vore en ganska bra 

alternativ, om inte helt valbart kan man ju få det rabatterat. 

Skolan erbjuder idag ett antar betalkurser för yrkesverksamma sjöbefäl, i april 2013 var 

kostnadsspannet på dessa kurser mellan 13000kr och 19900kr + moms. Fyra av fem 

respondenter har läst kurser DP-Basic för 16000kr + moms. Samtliga respondenter 

ansåg att DP-Basic borde ingå i utbildningen. 

4.4 När valbarhet kan vara användbart 

Att valbarhet kan vara användbart i utbildningen är något som kan tolkas ur 

intervjuerna. Efter att intervjuerna bearbetades kom dock två åsikter fram att 

inriktningen skulle kunna ske innan sista praktiken. Så här utrycker sig respondent D 

när han får frågan ”Hur ser du på att ha en hel termin valfritt?”: 

Ja, kanske efter första eller andra praktiken, ja, eller efter första praktiken till och med. Då 

har man väl de flesta iofs bara provat på en fartygstyp än så länge men ja, eller ja efter 

andra praktiken då har man ändå fått prova på minst två olika typer, men sen vill man 

kanske inrikta sig så att man ändå har möjlighet, om det går, att sista perioden hamna på 

den typen som man inriktat sig på då. 

Respondenten lade vikt i att man har prova på minst två olika typer av fartyg innan man 

inriktat sig mot en viss fartygstyp. Respondent C utryckte sig på ett liknande sätt: 

Att ha det [tank, olja och kem]som block också, och då hade man kunna ha den också, det 

har ju varit lite svårt att få praktik på tankbåtar och då kanske man kanske haft, alltså eller i 

alla fall merit, jag vet inte om man skulle säga ett krav men att man får praktikbåt om man 

har tagit den som valbar kurs. 

Respondent C nämnde att praktikfartyg skulle tilldelas baserat på studentens val av 

inriktning. Även respondent B resonerade kring möjligheten att koppla valbara kurser 

till det man haft praktik i. När respondenterna läste sjökaptensutbildning krävdes sex 

månaders praktiktid på tankbåt för att få en behörighet att arbeta som styrman på 

tankfartyg. Då det är brist på praktikplatser som ger tankbehörighet så påpekade 

respondent B: ”Tar du nu en tankkurs men inte har någon tanktid, vilken nytta är det 
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till?”. Problemet bekräftas av respondent C: ”…just för att jag inte fick ihop min tanktid 

så jag kan inte jobba på tank i alla fall, på så vis hade det varit bättre att ha en annan, 

färja, kryssning eller maritima operationer”. 

Ett annat sätt att se på när man kan använda valbarhet skulle kunna vara för att skapa 

motivation. Respondenterna är sammantaget samstämmiga när det berättar om 

motivation i samband med valbarhet och tog inte upp några särskilda faktorer som 

påverkar dem vid val. Respondent D berättar om motivation på frågan ”Hur tror du att 

prestation förhåller sig till valbarhet i utbildningen?”: 

Nej, men det går väl ihop faktisk, ähm… ja, för det är ju lite som jag nämnde förut att det 

kan mycket väl hända att man, eller ja, det var ju i och för sig motivation jag sa då men 

även prestation tänker jag, kan öka om man är mer motiverad som man kanske då kan bli 

av valbarheten. Syr man ihop den lilla påsen där. Ja, så jo, jag tror faktiskt det kan höja 

prestationen, faktiskt. 

Respondenternas uppfattning om hur valbarhet påverkar motivation och prestation är att 

de ökar i och med valbarheten. Samma sak påpekade respondent C på samma fråga: 

Det tror jag har en stor betydelse, jag själv vet, vet ju själv hur jag fungera när jag gör 

någonting jag tycker är kul, och, eller när jag gör någonting jag känner mig tvingad till att 

göra, motivationen är absolut på topp när man gör någonting som är kul och har man då 

valt någonting på egen hand så är det ju förhoppningsvis något man tycker är kul också 

eller intressant. 

Han beskriver att om man har man valt något själv är det förhoppningsvis något man 

tycker är kul eller intressant och då är motivationen på topp. Även respondent A 

utryckte sig positivt om att få välja kurser själv: 

Ja jo, det är klart att om man får välja kurser själv som man vill läsa och känner intresse så 

kanske man kan prestera bättre. Det är väl bra. 

Respondenten uttrycker sig på samma sätt som övriga respondenter. Resultatet visar att 

respondenternas uppfattning var om de givits möjlighet att välja kurser själva så hade de 

också presterat bättre i de kurserna.  
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5 Diskussion och slutsatser 
5.1 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att ur ett studentperspektiv kartlägga intresset för en 

områdesfördjupning med valbara kurser om 7,5 Hp i den senare delen av 

sjökaptensutbildningen i Kalmar. För att få ett svar på det bröts syfte ner till följande tre 

frågeställningar: 

• Hur ser studenter på valbarhet i utbildningen? 

• Vilka kurser tycker studenter är aktuella som valbara kurser? 

• När tycker studenter att valbarhet är användbart? 

Frågeställningarna låg till grund för intervjuguidens konstruktion. Resultatet från 

intervjuerna har därefter tolkats i förhållande till den teori som studien tar upp. Detta 

speglas genom följande teman som tar upp de intressantare resultat och mönster som 

kunnat urskiljas.  

5.1.1 Synen på valbarhet 

Under intervjuerna ställdes frågan: ”Hur ser du på den nivå av valbarhet utbildningen 

har idag?”. I sjökaptensprogrammets utbildningsplan finns för tillfället ingen valbarhet 

på så sätt att studenter har möjlighet att välja kurser. På frågan uttryckte samtliga 

respondenter att den omfattning av valbarhet som Sjöfartshögskolan erbjuder är för låg. 

Frågans konstruktion kan till viss del föranlett respondenterna att tro att det finns 

valbarhet i utbildningen. En konsekvens av det kan vara att den önskan av valbarhet 

som respondenterna uttrycker därmed förstärks. Det framkommer även i resultatet att 

ingen respondent var helt emot valbara kurser, däremot ville två respondenter att de 

valbara kurserna skulle ligga utöver sjökaptensutbildningen för att inte kompromissa 

med utbildningens bredd. Respondenternas syn på valbarhet stämmer väl överens med 

den vedertagna doktrin om valfrihet som beskrivs av Schwartz (2005).  

Resultat visar även på förändringar i det resonemang som respondenterna framför under 

själva intervjuerna. Det kan bero på att de under intervjun inser att valbarhet skapar 

problem i och med att utbildningens bredd försämras. Sjöfartshögskolan i Kalmar är 

känd för sin breda sjökaptensutbildning och om den kompromissas kan det innebära att 

den samhörighet med utbildningens bredd som studenten förknippas med av att ha 
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studerat där försvinner.  Därmed finns ett samband mellan respondenternas resonemang 

och den samhörighetsfaktor som tas upp i Self-determination theory, SDT (Deci & 

Ryan, 1985, 2000). Samhörighetsfaktorn är en av motivationsfaktorerna.  

Ytterligare ett problem som respondenterna belyser är svårigheten att välja rätt, dels i 

förhållande till deras egna intressen och målsättningar och dels på grund av bristande 

erfarenhet från vissa branscher. Det rådde delade meningar huruvida respondenterna 

ansåg sig själva ha tillräcklig erfarenhet att välja kurser i utbildningen. Två respondenter 

anser att de som studenter tillgodogjort sig en tillräckligt bra bild över branschen efter 

första hälften av utbildningen för att välja rätt kurser. Tre respondenter anser att de som 

studenter saknat tillräcklig erfarenhet för att själva välja kurser.  

Det finns en risk att motivationen försämras vid osäkra eller felaktigt val. Har studenter 

däremot en tydlig målsättning med sin utbildning och den valbara kursen är så 

konstruerad att den möter studentens intresse och målsättning så stärks motivationen 

ytterligare. Detta påstående styrks av den autonomistödjande faktorn i SDT. Att överlåta 

val av kurser inom utbildningen till studenten innebär att beslutet flyttas från någon med 

erfarenhet, i detta fall institutionen till någon med mindre erfarenhet, i detta fall 

studenten.  

Då kursförslagen presenterades hade respondent C svårt att välja mellan kurserna Färja 

och Kryssning samt Maritima Operationer. Obeslutsamheten tyder på att respondenten 

har svårt att se vilket av kursförslagen som är mest fördelaktiga för sin del. Denna 

obeslutsamhet innebär en högre risk för känslan av felval att infinna sig med lägre 

motivation till följd. Detta påstående stödjs av den kompetentsstödjande faktorn i SDT 

men det finns ingen ytterligare data i intervjuerna som direkt tyder på detta.  

5.1.2 Tillämpningen av valbarhet i teorin 

Resultatet kring de valbara kursförslagen som presenterades gav en bild av att 

utbildningen skulle kunna erbjuda mer kunskap. Detta till ett pris av antingen 

kompromissad bredd eller ett i ekonomisk väg om inte kurserna inkluderas och läggs 

som ett tillägg i utbildningen. Något som faktiskt ges som ett förslag av respondenterna 

är att utbildningens innehåll komprimeras samtidigt som studietakten höjs för att kunna 

ge utrymme för fler kurser. Detta är något som Barrling Hermansson berör i hennes 
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studie. Enligt Barrling Hermansson ser både lärare och studenter en tendens till 

”gymnasifiering” av högskolan, med det menar hon att studenten läser mest för att klara 

tentan med minsta möjliga ansträngning. På en yrkesutbildning som inte förknippas 

med forskning såsom sjökaptensprogrammet kan risken för en ”gymnasiefiering” bli än 

mer påtaglig anser vi.  

Om studenter avser att med minsta möjliga marginal bli godkänd kan studietakten anses 

som låg i dagens sjökaptensutbildning. Det är därför lätt för respondenterna att dra 

slutsatsen att en komprimerad utbildning ändå kan beröra nödvändiga ämnen samtidigt 

som komprimeringen ger ett utrymme till utökad bredd.  

I Barring Hermanssons rapport beskrivs de svårigheter som riktigt avancerade moment 

innebär i lägre utbildningsnivåer och det kan leda till att flera studenter därmed inte 

klarar momentet. Ytterligare en konsekvens kan vara att högskolans medelstilldelning 

sjunker då de genomströmningskrav som finns inte uppfylls. Genomströmningskravet 

försvårar alltså för lärare att infoga avancerade moment i utbildningen. Två 

respondenter påpekade att utbildningen kan komprimeras, det kan även tolkas till att 

den svårighetsgrad utbildningen har kan höjas.  

Metoddiskussion 

Tre intervjuer hölls med hjälp av internettelefoni, tekniken fungerade över förväntan 

men vid två tillfällen pausades intervjuerna för att snabbt återupptas. När samtalet 

återupptogs så ledde det till att respondenterna någon gång formulerade om sig, det 

försvårade dels transkriberingen och dels tolkningen av resultatet. Två intervjuer 

genomfördes i ett studierum på Kalmar Sjöfartshögskola och då löpte intervjuerna 

ostört. Däremot hade några avsnitt i de inspelade intervjuerna en nedsatt ljudkvalité pga 

respondenternas talspråk vilket också försvårade transkriberingen och tolkningen av 

resultatet. 
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5.2 Det missivbrev som respondenterna erhöll inför intervjuerna var till 
viss del ämnat väcka reflektion hos respondenterna inför intervjun 
men brevet gav inte det resultat som önskats. Vissa respondenters 
resonemang förändrades nämligen till viss del under intervjuerna. 
Förhoppningen var att respondenterna vid intervjutillfället skulle ha 
någorlunda klar uppfattning om hur de såg på valbarhet i 
utbildningen istället för att utveckla sin åsikt under själva intervjun. 
Problemet hade eventuellt förebyggts om respondenterna erhållit mer 
material om ämnet och de teorier som berör ämnet. Respondenternas 
svängningar kan även till viss del bero på att den semistrukturerade 
intervjun uppmärksammade, för respondenterna, nya synsätt. 
Studiens författare övervägde både att ge respondenterna mer 
information inför intervjuerna men oron att det skulle påverka 
respondenternas åsikter gjorde att de avstod. Helt öppna intervjuer 
var något som övervägdes men då det dels inneburit ett alltför stort 
och svåröverskådligt material och dels en risk att missa viktiga 
betraktelser från respondenterna.Slutsatser 

De slutsatser som kan dras av resultatet från den första frågeställningen är att 

respondenterna önskar mer valbarhet i utbildningen men att det samtidigt finns en ovilja 

att kompromissa den bredd som dagens sjökaptensutbildning har.  Ett alternativ till 

valbara kurser inom programmet som påtalas av respondenterna är valbara kurser som 

ligger utöver programplanen.  

De slutsatser som kan dras av resultatet från den andra frågeställningen är att av de tre 

valbara kurser som presenterades som förslag för respondenterna är att intresset för de 

två blocken Färja och Kryssning samt Marina Operationer större än det för Logistik. 

Respondenterna anser att dagens utbildningsplan redan innehåller en för 

sjökaptensprogrammet lämplig nivå med logistikutbildning. Av det innehåll som 

presenterades i de två blocken Färja och Kryssning samt Marina Operationer så 

understryker respondenterna vikten av att läsa CCM och DP-Basic. De anledningarna 

till detta är dels den förbättrade konkurrenskraften på en redan ansträngd arbetsmarknad 

utbildningarna skulle ge och dels för att utbildningarna ofta krävs på den 

arbetsmarknaden som flertalet studenter från Kalmar Sjöfartshögskola söker sig till. 

Detta skulle kunna spegla sig i ett tillägg i utbildningen av kurserna CCM och DP-basic. 

Flera slutsatser kan dras av resultatet från den tredje frågeställningen. Två respondenter 

anser att de vill koppla valbara kurser till praktiken. Respondenterna önskar mer 

valbarhet i utbildningen och har uppfattningen att valbarhet stärker motivation. Den 

30 

 



  

bakgrundsteori som studien tar upp menar att det självklart är så det föreligger om 

människor har en frihet att välja men att det i själva verket behövs en del uppfyllda 

faktorer för att valbarhet skall vara positivt och motiverande. Detta skulle vi 

rekommendera skolan att ta i beaktande om det i framtiden erbjuds valbara kurser på 

något sätt.  

5.3 Förslag på vidare forskning 

Under arbetet med studien har nya intressanta frågeställningar dykt upp som vi hoppas 

att andra studenter vill fördjupa sig i.  

- Om valbara kurser ges en större plats i utbildningsplanen svarar då utbildningen 

bättre på den efterfrågan som den svenska sjöfartsnäringen har av utbildad 

personal? 

- Hur påverkar fördjupningen studentens attraktionskraft och hur omfattande 

behöver områdesfördjupningen vara för att en skillnad skall kunna påvisas?  

- Finns några negativa aspekter av en områdesfördjupning och hur utvecklas de i 

så fall i förhållande till fördjupningens omfattning? 
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Bilagor  

Bilaga A  Missivbrev 

Vi är två studenter på Sjöfartshögskolan i Kalmar, Linneuniversitetet som denna termin 

arbetar med ett självständigt arbete rörande valbara kurser och fördjupningar i den 

avslutande delen i utbildningen till Sjökapten.  

Syftet med studien är att kartlägga intresset hos studenten för en områdesfördjupning 

med valbara kurser om 7,5 högskolepoäng i den senare delen av de svenska 

sjökaptensutbildningarna. Studien kan komma att användas i framtida undersökningar 

och studier. Intervjudeltagandet behandlas i studien helt anonymt och information 

kommer enbart användas i vetenskapligt syfte.  

Intresset för studien har väckts av personliga skäl då författarna av studien varit nyfikna 

och öppna för andra vägar att nå sin examen. Fokus i studien kommer att ligga på 

studentens syn och tankar kring utbildningen. 

Intervjun beräknas ta ca 45 minuter.  

 

 

Vid frågor gällande genomförandet av intervjun och syftet: 

Josef Carlsson 

Tfn: 0703941781 

Mail: josef.carlsson@gmail.com 

Vid frågor gällande undersökningen och uppsatsen: 

Karin Lundberg (Handledare) 

Tfn: 0480-497606 

Mail: karin.lundberg@lnu.se  
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Bilaga B  Intervjuguide 
□ Inledning 
Studiens syfte 
Vilka är vi 
Hur kommer materialet att användas 
Hur många kommer att intervjuas 
Beräknad tid för intervjun 
Anonymitet  
Frågor innan intervjun? 
 
□ Starta bandupptagning 
 
□Personuppgifter  
Namn:_______________________________________________________ 
Ålder:_______________________________________________________ 
Nuvarande fartygstyp och fartområde:______________________________ 
Önskad fartygstyp och fartområde:_________________________________ 
       
□ Respondentens bakgrund: 
Vad har du gjort tidigare? 
Arbetslivserfarenhet? 
 
□ Vad har du för tidigare utbildning? 
Utöver grundskolan och sjökaptensutbildningen, vad har du mer läst?  
Har du läst valbara kurser tidigare? 
Minns du vad som avgjorde ditt val av kurser? 
 
□ Hur ser studenten på valbarhet i utbildningen? 
Vill du ha valfrihet i utbildningen? 
Hur mycket? 
Tror du att du har tillräcklig kunskap och kännedom av branschen för att avgöra vilka 
kurser du skulle kunna ha nytta av som verksamt befäl? 
När? 
Hur mycket valfrihet tror du är bra?  
Hur ser du på att välja 30 Hp, en termin valfria kurser? 
Hur ser du på att välja 7,5 Hp valfria kurser? 
Hur ser du på den nivå av valbarhet utbildningen har idag? 
Hur ser du på valbarhet i utbildningssammanhang? 
Vilka fördelar? 
Vilka nackdelar? 
Ser du några risker? 
 
Hur tror du prestation förhåller sig till: 
Valbarhet i utbildningen? 
Stabilitet i utbildningen? 
Hur ser du bekvämlighetsval?  
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Finns det något du kan tänka dig att 
Ha möjlighet att välja? 
Välja bort?  
Inte välja bort? 
Hur ser du på att välja bort en kurs på bekostnad av en annan? 
 
□ Visa förslag på valbara kurser 
Hur ser du på dessa exempel av valbara kurser? 
Något du vill välja bort? 
Något vi vill lägga till? 
Inte välja bort? 
 
□ Finns det något du tycker vi har missat? 
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Bilaga C  Förslag på valbara kurser 

Färja och Kryssning - Crowd & Crisis Management, Ledarskap, Etiska problem inom 

manskapet. 

Logistik – Flöden och logistiska system från ett rederis synvinkel (1FE907 Logistik 

7,5) 

Maritima operationer – DP-Basic, Undervattensteknologi, Installation av FPSO och 

bottenkonstruktioner, Lastöverföring, Bogsering 
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