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Abstract: 
 
The Swedish merchant fleet has in the past years been subject to flagging-out which 

has forced many mariners to go ashore or look for work under a foreign flag. Despite 

the problems with flagging-out and a potential reduction in the labour market the marine 

engineering programme has over the previous years not faced any major problems to fill 

up their training positions. The future remains uncertain as competition from other 

shipping nations increases significantly. The purpose of this study was to investigate the 

underlying attitudes and expectations that made students in 2013 choose to study the 

four -year marine engineering programme at the Kalmar Maritime Academy. 

Furthermore the study investigates the students attitudes towards the shrinking Swedish 

merchant fleet. To carry out this investigation, a survey was made among the first year 

students on the marine engineering programme. The results of the survey show that the 

opportunity to develop the student’s practical skills was of great importance in 

educational choice. Other factors that were highly valued were an interesting 

educational content and interesting job tasks after graduation. 
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Abstract: 

Den svenska handelsflottan har de senaste åren varit utsatt för massiva utflaggningar 

vilket har lett till att många sjömän har fått gå i land eller sökt arbete under annan flagg. 

Trots problemen med utflaggning och en potentiell minskad arbetsmarknad har 

sjöingenjörsprogrammet de senaste åren inte haft några större problem att fylla sina 

utbildningsplatser. Framtiden är fortsatt oviss och konkurrensen från andra 

sjöfartsnationer ökar. Syftet med denna undersökning var att undersöka vilka 

bakomliggande attityder och förväntningar som gjorde att studenter år 2013 valde att 

börja studera på det fyra åriga sjöingenjörsprogrammet i Kalmar, samt att mäta 

inställningen till den allt mer krympande svenska handelsflottan. För att genomföra detta 

arbete användes en enkätundersökning där förstaårsstudenterna på det fyraåriga 

sjöingenjörsprogrammet utgjorde populationen. Resultatet i undersökningen visar att 

möjligheten att få utveckla sina praktiska färdigheter var av stor betydelse vid 

utbildningsvalet. Andra faktorer som värderades högt var ett intressant 

utbildningsinnehåll och intressanta arbetsuppgifter efter avslutad utbildning. 
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1. Inledning 

 

Sjöfartshögskolan i Kalmar erbjuder varje år 60 platser på sin fyråriga 

sjöingenjörsutbildning (Linnéuniversitetet, 2013). Utbildningen leder till en 

sjöingenjörsexamen (Bachelor in marine engineering) vilket möjliggör att få arbeta som 

fartygsingenjör på fartyg i obegränsad fart och storlek. Trots att utbildningen ger en så 

kallad yrkesexamina begränsas man inte till arbete inom sjöfart då sjöingenjörsexamen 

kan stå till grund för en bred framtida arbetsmarknad inom en rad olika branscher. Trots 

utflaggningar av svenska fartyg, konjunktursvängningar och en allt mer globaliserad 

sjöfartsindustri har programmet de senaste åren inte haft några problem att fylla sina 

platser. Tvärt om, söktrycket har varit högt (Verket för högskoleservice, 2013). 

På sjöfartshögskolans hemsida finns följande programbeskrivning att läsa: 

“Sjöingenjörsexamen är en yrkesexamen och utbildningsprogrammet är en operativ 

högskoleutbildning. Sjöingenjörsexamen ger studenten ett tekniskt kunnande för att, 

efter några års yrkesverksamhet inom området, operativt kunna ansvara för besättning, 

fartyg och maskineri som teknisk chef. Utbildningen uppfyller de krav som ställs i den 

internationella konventionen om utbildning, träning, certifiering och vakthållning för 

sjöfolk 1978 i dess ändrade lydelse (STCW-konventionen). Efter examen utfärdar 

Transportstyrelsen behörighet som sjöingenjör när erforderlig behörighetsgrundande 

praktik har uppfyllts, enligt gällande förordning om behörighet för sjöpersonal” 

(Linnéuniversitet, 2013). Det allmänna konjunkturläget gör att allt fler människor söker 

sig till universitet eller högskola (Thurfjell, 2012). Antalet sökande till höstterminens 

utbildningar ökade 2013 för sjätte året i rad. Ökningen gentemot 2012 var drygt 6 % 

(Universitet och högskolerådet, 2013). 
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Verket för Högskoleservice tillhandahåller statistik för antalet sökande för en stor del av 

Sveriges universitetsutbildningar. Figur 1 nedan visar antalet sökande till det fyraåriga 

sjöingenjörsprogrammet från år 2004 till och med 2013. Av siffrorna att döma så är 

söktrycket till utbildningen i Kalmar stort trots problem med en krympande svensk 

handelsflotta och hårdare konkurrens om arbetstillfällena. 

 

Figur 1. Antal sökande 4-åriga sjöingenjörsprogrammet Sjöfartshögskolan i Kalmar 2004-2013 (Verket för 

högskoleservice, 2013, Universitet och högskolerådet, 2013). 

Den svenska handelsflottan har krympt kontinuerligt sedan mätperioden började 1970 

och bestod år 2012 utav totalt 314 fartyg uppdelat på 202 passagerarfartyg och 112 

lastfartyg. Gentemot år 2011 är det en minskning med 61 fartyg. Antalet lastfartyg har i 

det närmaste halverats sedan år 2006 (Trafikanalys, 2013). 

 

År 1960 utgjorde den svenska handelsflottan tre procent utav världshandelsflottan 

jämfört med idag då den endast utgör cirka en halv procent. Dock är 

världshandelsflottan under ständig utveckling. År 2012 växte den med 5 % samtidigt 

som den svenska handelsflottan minskade med 28 % (Jonsson, 2013). 
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20 000 nya tjänster ombord skulle infinna sig om redarna väljer att segla sina 

utlandsflaggade fartyg under svensk flagg skriver Arbetsförmedlingen. Utflaggningen av 

svenska fartyg de senaste åren har till största delen skett till nordeuropeiska länder 

såsom Danmark, Färöarna och Finland. Och prognosen visar att detta tenderar att 

fortsätta (Jonsson, 2013), se figur 2 nedan. 

 

Figur 2. Antal svenskflaggade fartyg över 100 bruttoton åren 2000-2012 (Trafikanalys, 2013). 

På det fyraåriga sjöingenjörsprogrammet ingår det 300 dagars fartygsförlagd utbildning, 

något som är menat att genomföras under utbildningens studietid. De totalt 300 

sjödagarna är ett krav som tillsammans med en teoretisk examen ställs av 

Transportstyrelsen (TSFS2011:116) för att få söka behörighet klass V vilket möjliggör 

att få segla som andre fartygsingenjör på fartyg i obegränsad fart och storlek. 
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År 2012 avsatte dock regeringen 2,25 miljoner kronor till studenters mönstringsresor till 

och från utlandsflaggade fartyg (Adolfsson, 2012). Enligt Svensk Redareförenings 

årsrapport 2012 hade det tack vare det tidigare nämnda stödet vid årsskiftet 2012/2013 

tillkommit 46 platser vilket innebär praktikplats för nästan 140 studenter per år (Sveriges 

redareförening, 2012). 
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1.1 Sjöfartsfrämjande åtgärder 

För att värna om den svenska sjöfartsnäringen och då huvudsakligen den del som 

används i utlandstrafik infördes den 1 oktober 2001 ett sjöfartsstöd i Sverige. Detta stöd 

ska ge den svenska sjöfartsnäringen liknande konkurrensvillkor som våra närmaste 

konkurrensländer. Beloppet för sjöfartstöd motsvarar arbetsgivarens arbetsgivaravgifter 

och allmän löneavgift på dessa inkomster samt det skatteavdrag arbetsgivaren har gjort 

på de anställdas sjöinkomster (Trafikverket, 2013). 

Diskussionen om införande av tonnageskatt har länge varit en fråga i fokus för svensk 

rederinäring. Redan 2006 presenterade den socialdemokratiska regeringen en 

utredning om tonnageskatt inom sjöfartsområdet (SOU 2006:20). Utredningen kom fram 

till att ett införande av tonnageskattesystem i Sverige bör tillämpas. Utredningens 

rekommendationer ledde dock inte till att någon tonnageskatt infördes i Sverige. Den 24 

januari 2013 beslutade den nuvarande regeringen att återigen utreda tonnageskatt och 

andra stöd för sjöfartsnäringen, något som skall presenteras senast den 15 november 

2014. Tonnagebeskattning innebär att inkomsten för sjöfartsnäringen bestäms 

schablonmässigt utifrån fartygets lastförmåga, även kallat nettodräktighet. Det vill säga 

oberoende av faktiska vinster och förluster. Systemet är utformat på ett sådant sätt att 

ett schablonbelopp multipliceras med det antal dagar som företaget disponerat över 

respektive fartyg. Den schablonberäknade inkomsten kommer sedan att läggas till 

företagets övriga inkomster och beskattas med den gällande ordinarie 

bolagsskattesatsen (Regeringen, 2013). Svenska Redareföreningen är några som 

hårdast förespråkar ett införande av tonnageskatt då den skulle innebära stora positiva 

förändringar för den svenska sjöfarten och arbetstillfällena inom det svenska 

sjöfartsklustret (Sveriges redareförening, 2006). Sveriges närmsta sjöfartsgrannar har 

infört tonnageskatt för att kunna bedriva en konkurrenskraftig sjöfart gentemot fartyg 

registrerade i tredje land och på så sätt få redare att flagga in nybyggnationer och 

återregistrera sina fartyg under nationell flagg (Regeringen, 2013).  
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna undersökning är att undersöka vilka bakomliggande faktorer som 

gjorde att man hösten år 2013 valde att börja studera på sjöingenjörsprogrammet i 

Kalmar samt att mäta inställningen till den svenska handelsflottans minskande med 

bakgrund mot ålder och tidigare utbildningsbakgrund.  

För att besvara syftet används följande frågeställningar. 

Den svenska handelsflottan har minskat kraftigt från år 2006. Är detta något som 

bekymrar dig?  

Vilka parametrar i ditt utbildningsval hade störst påverkan i ditt val att börja studera till 

sjöingenjör hösten 2013? 
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2. Teori 

 

Ett stort område inom beteendevetenskapen och psykologin är frågeställningen om hur 

människan gör rationella val och motiveras till att utföra vissa saker. Inom forskning av 

motivation är behovsteorier som utgår från att människan drivs av sina behov en viktig 

grund. En av de mer kända behovsteorierna kring detta är Maslows behovshierarki. 

Den kan kortfattat beskrivs som en pyramid där människans fysiska behov (t.ex. mat, 

kläder, husrum) bildar fundament för pyramiden. Maslow menar att människan inte 

kommer att sträva efter högre behov om det föregående inte är uppfyllt. Vidare har 

människan enligt Maslow ett behov av trygghet. Det tredje steget är behovet av kärlek, 

samhörighet eller gemenskap. Nästa steg i hierarkin är behoven att känna uppskattning. 

Det sista steget i hierarkin är behovet av självförverkligande. Enligt Maslow så kommer 

en person inte att kunna känna fullständig tillfredställelse om han eller hon inte gör det 

som den är mest lämpad för (Maslow, 1970). 

Vroom kom fram till en rad slutsatser då han hade sökt motivet till varför människor 

egentligen arbetar. Slutsatserna var att en individ väljer att arbeta när de positiva 

konsekvenserna är större än om individen hade låtit bli att utföra arbetet. Vroom fann 

fem ting som besvarar frågan varför människor arbetar men han påpekade också att 

dessa fem faktorer inte går att rangordna. Faktorerna var ekonomisk kompensation, 

utlopp för sina fysiska och mentala förmågor, att man bidrog till den produktionen av 

varor och tjänster, social kontakt samt social status (Vroom, 1964). 

 

En central fråga är om det går att betrakta utbildningsval och yrkesval som liknande 

företeelser, vilka åtminstone är mycket starkt förknippade. Då sjöingenjörsexamen är en 

yrkesexamen blir sambandet än starkare. Oberoende om en individ är helt inställd på 

vilket yrke de vill jobba med i framtiden styrs både utbildnings- och yrkesnivå men även 

område av faktorer såsom social bakgrund och personliga intressen. Valen sker mycket 

sällan utan eftertanke (Hammarström, 1996). 
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När det kommer till intresse och utbildning kan intresse enligt Hammarström ha olika 

innebörd. Det kan dels vara det övergripande intresset för studier över lag och dels ett 

intresse för studier inom olika utbildningssektorer. Ett allmänt intresse för högre studier 

och en trivsel i skolarbetet är frekventa svar i undersökningar med respondenter som 

har gått vidare till högre eftergymnasial utbildning. Även om de uppger att det inte är 

den största anledningen till den fortsatta utbildningen. Gällande val av program och 

inriktning på högskolan eller universitetet väljer många studenter det specifika 

programmet av intresse för specifika ämnen eller väljer bort på grund av bristande 

intresse. Det är de breda indelningarna av intresseområden som är mest betydelsefulla 

i val av utbildningsvägar (Hammarström, 1996). 

 

Ett av de mest betydelsefulla motiven enligt Hammarström till att välja, eller inte välja en 

utbildning är sammankopplat med det arbete eller yrke som utbildningen syftar att leda 

fram till. I förhoppningen om framtida arbete finns även utbildningens chans att ge god 

avkastning i form av kommande anställningsmöjligheter, inkomstnivå, och goda 

arbetsförhållanden. Olikheter i popularitet till olika utbildningar kan till viss del förklaras 

med aktuell situation på arbetsmarknaden vid ansökningstillfället för utbildningen. 

Arbetsmarknaden har vid valtillfället för en specifik utbildning en tvåfaldig betydelse. 

Tillgången till relevanta arbeten inom det tänkta utbildningsområdet kan dels styra 

ungdomar i valet mellan arbete och studier, samt att tillgången på arbeten ge upphov till 

föreställningar om framtida arbetsmarknad (Hammarström, 1996). 

 

Även inom den nationalekonomiska forskningens discipliner dras slutsatser att 

individens familjebakgrund har stor betydelse och inverkan på både inriktning och nivå 

på utbildningen. Utredningar visar på att individer (betingat på familjebakgrund) väljer 

utbildning utifrån den förväntade framtida inkomsten. Ingångslönerna skiljer sig också 

mellan grupper som väljer en högre utbildningsnivå jämfört med de grupper som inte 

väljer att vidareutbilda sig efter gymnasiet (Angelov, m.fl., 2008). 

 

 



9 
 

2.1 Tidigare undersökningar 

Studentum.se är nordens största söktjänst för eftergymnasiala studier. Deras vision är 

hjälpa alla människor att hitta sin utbildning. Detta försöker de göra genom att samla 

alla eftergymnasiala utbildningar på sin webbplats för att inspirera och presentera vilka 

alternativ som finns tillgängliga. Studentum genomför varje år undersökningar bland 

söktjänstens användare. Undersökningen syftar till att fånga upp trender och åsikter i 

samband i valet av utbildning. Deras undersökning som gjordes 2013 har presenterats i 

en rapport som kallas Studentrapport 2013. Där svarade drygt 2000 personer som 

planerade att söka en eftergymnasial utbildning till hösten på frågor via ett 

internetbaserat frågeformulär. Med utgångspunkt på en fortsatt hög arbetslöshet de 

närmsta åren innefattade Studentums årligen återkommande undersökning 6 frågor 

som rör hur arbetsmarknaden påverkar högskolevalet 2013. I undersökningen finns att 

läsa att 44 % av de tillfrågade tycker att ämnena som ingår i utbildningen är viktigast. 40 

% svarar att goda möjligheter till arbete efter utbildningen är den viktigaste orsaken till 

utbildningsval. Dessutom visar Studentums undersökning att endast 6 % av 

respondenterna anser att möjlighet till hög lön efter utbildningen är den viktigaste 

orsaken. Studentum ställer också frågan “Skulle du ha arbetat istället för att studera i 

höst om arbetsmarknaden såg ljusare ut?”. Anmärkningsvärt är att hela 48 % av 

respondenterna svarade ja på denna fråga.  

 

Tidigare undersökningar inom området sjöfart har gjorts där man undersöker vad som 

får personer att söka till sjökaptensprogrammet och till sjömansyrket i sig men inget 

berör varför man specifikt väljer sjöingenjörsprogrammet. År 2008 genomfördes ett 

examensarbete om 7,5 högskolepoäng av Jesper Sjöström och Andreas Gervind 

dåvarande studenter på sjökaptensprogrammet i Kalmar. De undersökte i sitt arbete 

Karriärval för sjöbefälsstudenter i Kalmar anledningar till varför man väljer att söka till 

sjökaptensprogrammet. Resultatet i deras arbete visar att faktorer som till exempel 

möjlighet till bra lön, avlösningssystem och att yrket verkar vara intressant är 

anledningar till att folk ansöker till sjökaptensprogrammet. Båda programmen ger dig 

möjlighet till arbete ombord på fartyg men där slutar också många likheter. Faktorer 

som får personer att söka till sjökaptensprogrammet behöver inte alls överrensstämma 
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med faktorer som får personer att välja sjöingenjörsprogrammet. Samma år som 

Sjöström och Gervind publicerade sitt arbete drabbades världen av en global finanskris 

(Reuters, 2009) vilket resulterade i att många jobbtillfällen försvann, såväl på land som 

till sjöss, vilket kan ha påverkat mångas inställning till att påbörja en 

universitetsutbildning. 
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3. Metod 

 

Personer som kommer innefattas i vår undersökning är studenter som blev antagna till 

det fyraåriga sjöingenjörsprogrammet år 2013 på Sjöfartshögskolan i Kalmar. Antalet 

listade studenter på sjöfartshögskolans klasslista uppgår den 15 november 2013 till 53 

personer. Årskullen är utvald på grund av en önskan om aktualitet i svaren hos de som 

senast blev antagna till sjöingenjörsprogrammet. 

Primärdata insamlas via en kvantitativ enkätstudie som kommer att genomföras bland 

studenterna på Kalmar sjöfartshögskola. Genom detta förfarande kan vi på ett relativt 

enkelt och snabbt sätt erhålla trovärdig data att sammanställa och analysera.  

Den insamlade primärdatan kommer att analyseras och tolkas för att hitta faktorer som 

påverkade deras val av utbildning. 

 

3.1 Utvecklande av enkät 

”Enkät innebär på svenska en skriftlig förfrågan om går ut till många. Som regel består 

en enkät av flera frågor men den kan också innehålla bara en. Svaren lämnas in 

skriftligt enligt den disposition eller på den blankett som skickats ut. Enkäter kan 

besvaras enskilt eller i grupp” (Kylen, 1994). Vid utformandet av en enkät finns det en 

del grundläggande saker att beakta. Till att börja med är språket mycket viktigt, det ska 

varken vara för komplicerat eller vinklat på ett sådant sett så det kan ses som ledande. 

Dubbelfrågor och långa frågor bör också undvikas. Negationer (t.ex. inte, aldrig) och 

värdeladdade ord skall heller inte användas (Patel & Davidson, 2003). 

 

Den ordningen frågorna presenteras i är av stor vikt. Ordningen skall vara planerad 

utifrån problemområdets olika delområden. I enkäten tillhörande denna rapport kommer 

frågorna i en kronologisk ordning. Det är också av största vikt att enkäten konstrueras 

på ett sådant sett så att frågorna konstrueras kring varje delområde för sig så att alla 

aspekter av frågeställningen täcks. Enkäter ger ju inga möjligheter till kompletteringar 

såsom intervjuer gör (Patel & Davidson, 2011). 
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För att få respondenter motiverade till att delta i en enkätundersökning är det viktigt att 

förklara avsikten med undersökningen, vilka som utför den, vilka som tillfrågas, 

tidsåtgång för genomförande och hur resultaten kommer att användas (Kylen, 1994). 

Kylen beskriver enkäters stora fördel med att den når många och att alla respondenter 

får samma frågor. Dessutom kan frågorna översättas till andra språk och resultaten kan 

ändå bearbetas tillsammans. Eftersom svar från en enkätundersökning kan bearbetas 

statistiskt så finns det möjlighet till statistisk analys.  

Förväntas respondenterna ha svårt att förstå frågorna rekommenderas att man 

använder sig av en ledare som finns på plats när respondenterna svarar på enkäten. 

Ledaren kan då svara på frågor och samla in enkäten när respondenterna är färdiga. På 

detta sätt erhåller man också högre svarsfrekvens jämfört med om enkäterna hade 

skickats ut (Kylen, 1994). 

Ett problem när det gäller enkäter är uteblivna svar, så kallat bortfall. När det gäller 

frågan hur hög svarsprocent man måste ha för att resultatet ska anses som trovärdigt 

varierar mellan 65 % och 90 %. Det vanligaste kravet är dock 80-85%. När man säger 

att 80 % är tillräcklig svarsprocent menar man på att de som inte svarat skulle ha svarat 

på samma sätt som de andra. Man antar att de 80 % är representativa för hela den 

tänkta populationen (Kylen, 1994).  

 

Frågorna i enkätundersökningen är framarbetade för att kunna ge svar på samband 

gällande ålder och tidigare utbildningsbakgrund men också för att kunna visa 

respondentens inställning till den minskande svenska handelsflottan. Som grund och 

influens till detta har enkäterna i Gervind och Sjöströms examensarbete Karriärval för 

sjöbefälsstudenter i Kalmar använts tillsammans med Studentums undersökning i 

Studentrapport 2013. Enkäten som slutligen användes i detta arbete finns att beskåda i 

bilaga 1. Vidare gavs möjlighet att i fritext besvara fråga 13 detta för att ej ha fasta 

svarsalternativ i en sådan bred fråga. Ett axplock av dessa presenteras under 

resultatanalys. Samtliga svar finns att läsa i bilaga 2. 
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3.1.1 Påverkan vid utdelande av enkät 

Att personligen besöka klasserna vid utdelande och svarsinhämtande av enkäterna är 

något som Patel och Davidson, 2011 kallar för ”enkät under ledning”. Genom detta 

förfarande har man möjlighet att besvara eventuella frågor eller uppkomna problem från 

de man tillfrågar. Tillvägagångssättet kan dock ge en så kallad forskareffekt vilket 

innebär att respondenten kan känna en påverkan genom forskarens närvaro eller 

beteende att svara på ett visst sätt. Att oklarheter i enkäten kan lösas på plats är en stor 

fördel genom att man då förhoppningsvis slipper obesvarade frågor. Vid utdelandet av 

enkäterna var båda rapportskrivarna närvarande för konsultation. Då enkäten mäter 

subjektiva attityder bland respondenterna är risken för forskareffekt avsevärt mindre. 

Enkätundersökningen genomfördes i klassrum på Sjöfartshögskolan i Kalmar i 

samband med föreläsning. 

3.1.2 Bortfall 

Totalt valde 38 personer att besvara enkäten utav en total population på 39 personer, 

detta ger en svarsfrekvens på 97,4 %. 

3.2 Etik 

Enligt (Vetenskapsrådet, 2002) skall man upprätt hålla vissa forskningsetiska principer 

vid informationsutbyte mellan forskare och deltagare. Fyra huvudkrav skall följas för att 

uppfylla dessa principer vilka är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Deltagarna garanteras att tillvägagångssätt 

och behandling av insamlad data och det till slut publicerade resultatet i rapporten 

uppfyller dessa krav, detta informerades deltagarna om både muntligt och skriftligt 

innan påbörjad undersökning. Se bilaga 1.  

 

 

 

 

 



14 
 

4. Resultat 

I nedanstående diagram presenteras resultaten på de frågor som ställdes i enkäten, se 

bilaga 1. Figur 3 nedan visar svaret på fråga 1, därefter redovisas alla frågor i numerisk 

ordning. 

4.1 Primärdata 

Totalt antal svaranden var 38 st. 

 
Figur 3. Populationens könsfördelning 

Resultatet visar att 35 stycken av de svarande var män och tre stycken var kvinnor. 
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Figur 4. Populationens åldersfördelning vid antagning.  

Resultatet visar att en mycket stor del av populationen var under 26 år vid antagning. 

 
Figur 5. Populationens gymnasiebakgrund 

Resultatet visar att respondenterna har relativt spridd gymnasiebakgrund. Merparten av 

populationen har studerat vid högskoleförberedande gymnasieprogram. Sju personer 

har studerat vid sjöfartsgymnasium. 
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Figur 6. Livssituation innan antagning 

Resultatet visar att 18 av 38 personer hade heltidsjobb innan antagning. Åtta personer 

kom direkt från gymnasiet. 

  
Figur 7. Livssituationens påverkan att börja studera. 

Resultatet visar att 23 personer tyckte att dåvarande livssituation hade påverkan på 

deras val att börja studera hösten 2013. Tolv personer svarade ”Nej” och tre personer 

”Vet ej” 
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Figur 8. Föräldrarnas utbildningsnivå 

Resultatet visar att 22 personer i populationen har en eller två högskoleutbildade 

föräldrar. 16 stycken har föräldrar som inte studerat på högskolenivå. 

 
Figur 9. Sjöman i familj eller bekantskapskrets 

Resultatet visar att 63 % av populationen inte har någon i sin närhet som har arbetat till 

sjöss, medan 32 % av respondenterna har det. 5 % uppger att dem inte vet. 
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Figur 10. Syn på arbetsmarknaden 

Resultatet visar att 23 personer hade påbörjat utbildningen oavsett arbetsmarknadsläge 

i Sverige. Fyra personer hade valt att ej påbörja utbildningen. 11 stycken svarade ”Vet 

ej”. 

 
Figur 11. Största informationskälla 

Resultatet visar att familj, vänner och internet är de dominerande informationskällorna 

till utbildningen. En person kom i kontakt med eller informerades om utbildningen via 

annonsering i facktidning och en via SYO-konsulent. Nio personer svarade ”Övrigt”. 
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 Figur 12. Varför Kalmar? 

Resultatet visar att det goda ryktet bland branschfolk, utbildningens kvalitet och det 

geografiska avståndet var de största anledningarna att välja Kalmars 

sjöingenjörsutbildning framför Chalmers. 
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Figur 13. Parametrar för utbildningsval. 

Diagrammet ovan visar medelvärdet för hela populationen på en svarskala om 1-5. Där 

värdet 1 motsvarade ”Mycket liten betydelse” och 5 ”Mycket stor betydelse”. Värdet 3 

motsvarar det neutrala värdet.  

Resultatet visar att möjlighet till att utveckla sina praktiska färdigheter utbildningsval följt 

av intresse för utbildningens innehåll. Det alternativet med lägst medelvärde var 

möjligheten att få jobba med ledarskap. 
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Figur 14. Sjö eller landjobb. 

Resultatet visar att nästan samtliga avser att söka sjöjobb i första hand efter avslutade 

studier. Endast en person avser att söka landjobb i första hand. 

 
Figur 15. Studentens syn på minskande handelsflotta. 

Resultatet visar att 23 av 38 bekymras över den krympande flottan. 15 stycken svarade 

”Nej” på samma fråga. 
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4.2 Korsrefererad primärdata 

 
Figur 16. Parametrar för utbildningsval presenterat efter gymnasiebakgrund 

Diagrammet ovan visar medelvärdet för hela populationen fördelat efter 

gymnasiebakgrund på en svarskala om 1-5. Där värdet 1 motsvarade ”Mycket liten 

betydelse” och 5 ”Mycket stor betydelse”. Värdet 3 motsvarar det neutrala värdet. 
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Figur 17. Parametrar för utbildningsval presenterat efter ålder 

Diagrammet ovan visar medelvärdet för hela populationen fördelat efter ålder på en 

svarskala om 1-5. Där värdet 1 motsvarade ”Mycket liten betydelse” och 5 ”Mycket stor 

betydelse”. Värdet 3 motsvarar det neutrala värdet. 
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Nedanstående två diagram visar respondenternas inställning till den svenska 

handelsflottans minskande med bakgrund mot ålder och tidigare utbildningsbakgrund. 

Figur 18. Inställning till handelsflottans minskande presenterat efter ålder 

 

Figur 19. Inställning till handelsflottans minskande presenterat efter gymnasiebakgrund 
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5. Resultatanalys 

 

Svaren i undersökningen visar att sjöingenjörsprogrammet attraherar människor med 

olika gymnasial studiebakgrund. Något som är intressant är att andelen studenter med 

samhällsbakgrund eller annan utbildning vars innehåll inte domineras av 

naturvetenskapliga och tekniska ämnen är för vår population dominerande. 

Resultatet i figur 13 visar att studenterna gjort sitt utbildningsval främst för att utveckla 

sina praktiska färdigheter, något som både kan härledas till Maslows behovsteorier och 

Vroom. Detta var tillsammans med ett intresse för utbildningens innehåll och intressanta 

arbetsuppgifter de parametrar som fick högst medelvärde. 

Vid val av utbildning så är förhoppningen om framtida arbete och även utbildningens 

chans att ge god avkastning i form av kommande anställningsmöjligheter och 

inkomstnivå avgörande faktorer enligt Hammarström. Detta är något som också fått 

högt medelvärde i vår undersökning.    

Då färre svenskflaggade båtar leder till färre arbetstillfällen under svensk flagg torde 

detta vara avskräckande enligt Hammarströms teorier om god avkastning i form av 

kommande anställningsmöjligheter. Trots detta har sjöingenjörsprogrammet inte haft 

svårt att fylla sina platser de senaste åren. Svaret på detta kan ligga i en global 

arbetsmarknad då examen är gångbar världen över samt att möjligheten att jobba inom 

drift och underhåll på land är goda. Något som även fritextsvaren i fråga “13. Den 

svenska handelsflottan har från år 2006 krympt från 222 till 112 lastfartyg år 2012. Är 

detta något som bekymrar dig?” tyder på. 
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Nedan följer ett axplock av de som svarat nej på fråga 13, om den svenska 

handelsflottans minskande bekymrar respondenten. Samtliga svar finns att läsa i bilaga 

2. 

”Bred utbildning ger möjlighet till jobb i land.” 

”Ser hela flottan/sjöfarten i världen som möjlig arbetsplats.” 

”För möjligheten att få jobb i land är så stor så man får jobb ändå.” 

”Med en högskoleutbildning löser sig mycket vid arbetssökning dock kanske jag inte får 

drömjobbet direkt efter examen.” 

 

Många respondenter ser inga problem i att söka sig utomlands eller att eventuellt arbeta 

i land. Dock avser endast en person att i första hand söka landjobb efter examen.  

Detta tyder på en vilja hos de antagna att påbörja en karriär till sjöss efter avslutad 

utbildning trots att arbetet kan ske under annan flagg än svensk. 

 

Dock fanns det personer i populationen som uttryckte sin oro och svarade ja på samma 

fråga. Nedan följer ett axplock av de som svarat ja på fråga 13, om den svenska 

handelsflottans minskande bekymrar respondenten. Samtliga svar finns att läsa i bilaga 

2. 

“Det lär göra det svårare att söka jobb” 

“Det känns tråkigt och osäkert att den svenska handelsflottan försvinner. Jag är dåligt insatt men 

det känns som att det kan leda till sämre arbetsvillkor och sämre arbetsmöjligheter. “ 

“Svårare att få jobb, kanske får jobba under sämre villkor och avtal osv.” 

“Det kommer bli svårare att hitta jobb när handelsflottan under svensk flagg krymper” 

 

Arbetsmarknadsläget i Sverige hade sannolikt inte någon större påverkan på 

respondenterna i sitt val att börja studera. Endast fyra personer svarade nej på frågan i 

figur 10. Hade du påbörjat utbildningen om arbetsmarknaden i Sverige sett ljusare ut? 

Detta avviker stort från det resultat som Studentum kom fram till 2013. Nämnvärt är att 

18 personer valde att avsluta sin heltidstjänst för studier på programmet.  Det har varit 

svårt att urskilja några större variationer i svaren där korsreferering använts mellan 

populationens utbildningsbakgrund och parametrar för utbildningsval.  
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Det skall dock sägas att personerna som tidigare gått på sjöfartsgymnasium tenderade 

att svara högre på skalan i fråga 11. Möjliga faktorer till detta är en tidigare kontakt med 

branschen, sjöpraktik, och i vissa fall en anställning vilket har resulterat i en ökad 

erfarenhet och förståelse gentemot de studenterna utan någon tidigare kontakt med 

branschen alls.   

Beträffande ålder är det även här svårt att se några större skillnader på vilka parametrar 

som varit av störst betydelse vid utbildningsvalet. Dock har den yngre populationen 

högre medelvärde på samtliga parametrar. Det som är kännetecknade för samtliga 

åldersgrupper är att möjligheten att få jobba med ledarskap har varit av minst betydelse 

vid val av utbildning.  

I åldersgruppen yngre än 21 år visar resultatet att möjligheten att utveckla sina praktiska 

färdigheter varit av störst betydelse. I åldergruppen 21-25 år delar tre parametrar på 

högst medelvärde; utbildningens innehåll, intressanta arbetsuppgifter och utvecklande 

av praktiska färdigheter. I åldergruppen över 26 år värderas möjlighet till lång 

sammanhängande ledighet högst. 

Svaren i fråga 13 Den svenska handelsflottan har från år 2006 krympt från 222 

lastfartyg till 112 lastfartyg år 2012. Är detta något som bekymrar dig? visar tydligt att 

alla med ett förflutet från sjömansskolorna är bekymrade över den rådande 

minskningen. Alla studenter från det naturvetenskapliga programmet svarar också nej. 

Det bör dock noteras att populationen från detta program endast uppgår till tre stycken. 

Utifrån enkätsvaren kan man tillsammans med teorin dra följande korta slutsatser: 

 

– De personliga intressena och möjlighet att utveckla praktiska kunskaper hade stor 

påverkan vid de blivande sjömännens utbildningsval. 

– Blivande svenska sjöingenjörer är inte särskilt karriärlystna eller intresserade utav 

ledarskap. 

– Sjöingenjörsprogrammet attraherar folk med blandad gymnasial bakgrund. 

– Arbetsmarknadsläget hade sannolikt liten betydelse vid utbildningsval. 

– Nästan samtliga ämnar att i första hand arbeta till sjöss. 
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6. Slutsats och förslag till fortsatt forskning 

 

Resultatet i den här undersökningen visar egentligen inga större olikheter gentemot 

tidigare forskning och teorier kring utbildningsval. I likhet med Gervind och Sjöströms 

studie om blivande sjökapteners karriärval visar den här undersökningen att det är de 

personliga intressena som är det främsta incitamentet till utbildningsval. Detta 

tillsammans med andra faktorer såsom möjlighet till bra lön och sammanhängande 

ledighet. Detta stämmer även överrens med Hammarströms teorier inom området. Trots 

de problem som den svenska handelsflottan står inför, och har gjort en längre tid så 

fortsätter söktrycket vara högt till sjöingenjörsprogrammet i Kalmar. Nästan samtliga 

respondenter ämnar söka jobb till sjöss efter avslutade studier, detta kan ses som något 

anmärkningsvärt och det vore intressant att se om inställningen har ändrats när 

respondenterna kommit längre in i utbildningen då de kanske har en mer nyanserad bild 

av branschen. Då sjöfarten är konjunkturkänslig och påverkad av makroekonomiska 

faktorer är framtiden inte lätt att förutspå. Med anledning av detta lämnar vi följande 

rekommendationer för framtida forskning.  

En komparativ jämförelse mellan förstaårsstuderande och sistaårsstuderande var det 

gäller inställning till arbete till sjöss efter avslutade studier, eller undersöka eventuella 

skillnader mellan studenter på de 3-åriga respektive 4-åriga sjöingenjörsprogrammet 

vad det gäller parametrar för utbildningsval.      
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Bilaga 1. 

 

Hej! 

 

Vi är två studenter från I4 som under studieåret genomför vårt examensarbete vid 

sjöfartshögskolan i Kalmar. Syftet är att undersöka vilka faktorer som påverkade att 

man hösten 2013 valde att börja studera på sjöingenjörsprogrammet i Kalmar. 

 

Du är en av de studenter som började dina studier på sjöfartshögskolans fyraåriga 

sjöingenjörsprogram hösten 2013 och ingår därför i den population som vår 

undersökning omfattar. 

 

Vi ber därför dig om hjälp med att besvara frågorna i denna enkät (tar cirka 10 minuter). 

 

Undersökningen följer de forskningsetiska principer som tillämpas inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning, vilket bland annat innebär att din anonymitet kommer 

att garanteras. 

Den insamlade datan kommer enbart att användas i vetenskapligt syfte och presenteras 

i vårt projektarbete. 

 

Ditt frivilliga deltagande är av stor vikt för oss då slutresultatet blir mer osäkert av ett 

större bortfall. 

 

Och med detta ber vi att få tacka för din medverkan. Har du några frågor är du givetvis 

välkommen att kontakta oss. 

 

Markus Larsson: ml222dd@student.lnu.se 070-457 08 44 

Carl Persson Waern: cp222ar@student.lnu.se 073-833 59 10 
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1. Jag är: 

 

Man     Kvinna    

 

2. Hur gammal var du när du påbörjade dina studier på sjöingenjörsprogrammet? 

 

20 år eller yngre    21-25    

26-30      31-35    

36 år eller äldre   

 

3. Vilken gymnasieutbildning har du? 

 

Teknikprogrammet    Naturprogrammet 

Samhällsprogrammet     Sjöfartsgymnasium 

Övriga    

 

4. Innan jag påbörjade mina studier på sjöingenjörsprogrammet var jag: 

 

Förvärvsarbetande (heltid)       

Förvärvsarbetande (deltid)       

Arbetssökande         

Studerande (gymnasium)       

Studerande (komvux/folkhögskola)        

Studerande (annan högskoleutbildning)     

Studerande (KY-utbildning)        

 

Övrigt:.................................................................................... 

 

5. Hade din dåvarande livssituation någon påverkan på ditt val att börja studera hösten 

2013? 

 

Ja      Nej 

Vet ej   

 

6. Har någon eller båda dina föräldrar en högskoleutbildning? 

 

Ja      Nej 

Vet ej    

 

7. Har någon av dina föräldrar eller någon annan nära släkting/bekant arbetat till sjöss? 

 

Ja          Nej   

Vet ej    

 



X 
 

8. Hur kom du i kontakt med eller informerades om sjöingenjörsprogrammet på 

sjöfartshögskolan i Kalmar? Kryssa i det/de alternativ som passar dig bäst. 

 

Via annonsering i facktidning   Internet      

Via annonsering i dagstidning  SYO-konsulent  

Familj/vänner      Övrigt 

 

9. Vad fick dig att välja Kalmar istället för Chalmers sjöingenjörsutbildning 

Kryssa i det/de alternativ som passar dig bäst. 

 

Jag anser att utbildningen har bättre rykte bland branschfolk  

Det geografiska avståndet passade mig bättre    

Jag tror att utbildningens kvalitet är bättre i Kalmar   

Jag föredrar Kalmar som studentstad framför Göteborg   

Lättare att finna bostad i Kalmar      

 

Övrigt:....................................................................................     

    

10. Skulle du ha påbörjat utbildningen om arbetsmarknaden i Sverige sett ljusare ut? 

 

Ja      Nej     

Vet ej       
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11. Hur stor betydelse hade följande parametrar vid ditt utbildningsval hösten 2013? 

Kryssa i ditt svar. 

 

Utbildningens innehåll intresserar mig: 

 

Mycket liten   Mycket stor 

1 2 3 4 5 

 

Möjlighet till bra lön efter avslutad utbildning: 

 

Mycket liten   Mycket stor 

1 2 3 4 5 

 

Möjlighet till relevant arbete efter avslutad utbildning: 

 

Mycket liten   Mycket stor 

1 2 3 4 5 

 

Intressanta/stimulerande arbetsuppgifter: 

 

Mycket liten   Mycket stor 

1 2 3 4 5 

 

Möjlighet till lång sammanhängande ledighet: 

 

Mycket liten   Mycket stor 

1 2 3 4 5 

 

Möjlighet till att göra karriär: 

 

Mycket liten   Mycket stor 

1 2 3 4 5 

 

Möjlighet till att utveckla mina praktiska färdigheter: 

 

Mycket liten   Mycket stor 

1 2 3 4 5 

 

Möjlighet att få jobba med ledarskap: 

 

Mycket liten   Mycket stor 

1 2 3 4 5 
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12. Vilken typ av jobb kommer du i första hand söka efter avslutade studier? 

Ange endast ett (1) alternativ. 

 

Sjöjobb     Landjobb 

 

13. Den svenska handelsflottan har från år 2006 krympt från 222 lastfartyg till 112 lastfartyg 

år 2012. Är detta något som bekymrar dig? 

 

Ja      Nej 

 

Om Ja, förklara varför:…………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Om Nej, förklara varför:…………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2  

Nedan följer en direkt citering av fritextsvaret i fråga 13 om inställning till handelsflottans 

minskande. 

Svarsalternativen på frågan bestod i Ja samt Nej  

NEJ: ”För möjligheten att få jobb i land är så stor så man får jobb ändå.” 

JA: ”Det lär göra det svårare att söka jobb.” 

JA: ”Jobbmöjligheter” 

NEJ: ”Är öppen för att jobba i land.” 

NEJ: ”Hade inte tänkt söka jobb där, tar ofta längre tid att bli uppmönstrad.” 

NEJ: ”Arbetsmarknaden utomlands ser bra ut.” 

NEJ: ”Svenska handelsflottan har minskat avsevärt, men kommer ej att upphöra. Om jag ej får 

möjlighet att genast få jobba till sjöss så har jag ej något emot arbete i land.” 

JA: ”Brist på båtar betyder brist på jobb.” 

NEJ: ”Som det ser ut nu skulle jag inte söka svensk båt i första hand.” 

JA: ”Det känns tråkigt och osäkert att den svenska handelsflottan försvinner. Jag är dåligt insatt 

men det känns som att det kan leda till sämre arbetsvillkor och sämre arbetsmöjligheter. Något 

som kan leda till att jag kommer jobba i land istället för till sjöss.” 

JA: ”Måste lära mig danska.” 

NEJ: ”Med en högskoleutbildning löser sig mycket vid arbetssökning dock kanske jag inte för 

drömjobbet direkt efter examen.” 

JA: ”Chansen till jobb minskar.” 

NEJ: ”Jag studerar ingenjör och har hela världen som arbetsmarknad.” 

JA: ”Sverige behöver sjöfart. Låt inte andra länder tjäna pengar på skatt och dylikt. Generellt 

sverigeproblem, företagen lämnar på grund av skatter och avgifter etc.” 

JA: ”Det minskar arbetstillfällena betydligt.” 

NEJ: ”Ser inte att det skulle göra någon skillnad med den ökade konkurrensen av låglönetagare 

JA: ”Finns mindre möjlighet att söka svenska fartyg och använda SUI.” 

JA: ”Att en så tidigare stark sjöfartsnation förlorar arbete i just sjöfartsbranschen är sorgligt. 

Dessutom hade den kunnat ge mycket arbete och näring ifall politiken runt fördes bättre.” 

JA: ”Statens ignorans för en för landets övriga näring viktig sektor. Som 

exporterande/importerande land med stor kuststräcka borde sjöfarten ges större utrymme.” 

JA: ”-” 

JA: ”Svårare att få jobb, kanske får jobba under sämre villkor och avtal osv.” 

JA: ”Säkerheten att få rätt arbetsvillkor på annan flagg är osäker.” 
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JA: ”Risken finns att man måste ta ett jobb på utländsk flagg. Med sämre avtal osv.” 

NEJ: ”Ser hela flottan/sjöfarten i världen som möjlig arbetsplats.” 

JA: ”Villkoren för anställning…” 

JA: ”Mindre arbetsplatser på svenska fartyg.” 

NEJ: ”Gör man bra ifrån sig får man ett bra rykte och stor chans till jobb.” 

JA: ”Mindre arbetstillfällen, lägre löner.” 

JA: ”Synd att svenska handelsflottan ska minska. Sjöbranschen är redan liten.” 

JA: ”Det kommer bli svårare att hitta jobb när handelsflottan under svensk flagg krymper.” 

JA: ”Osäker arbetsmarknad, det säger väll allt.” 

JA: ”Arbetsmarknaden krymper när konkurrensen blir större.” 

NEJ: ”Kommer i första hand att söka mig utomlands efter avslutade studier. Dock medför det 

svårigheter att hitta praktikplats.” 

NEJ: ”Räknar med att jobba i norsk offshore.” 

NEJ: ”Bred utbildning ger möjlighet till jobb i land.” 

JA: ”Svensk sjöfart är otroligt viktig och minskat antal svenskflaggade fartyg ger en osäkrare 

arbetsmarknad.” 

NEJ: ”Söker mig utomlands.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


