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Sammanfattning  

Syftet med det här arbetet var att kartlägga rekryteringsprocessen i svenska rederier och 

bemanningsbolag av maskinbefäl. För att ta reda på detta skickades det ut ett antal enkäter 

till personalrekryterarna i respektive rederi/bemanningsbolag. Studien är en kvantitativ 

undersökning för att få in ett så stort underlag som möjligt och därefter kunna få fram ett 

trovärdigt resultat. Resultatet blev att rekryteringsprocessen har påverkats av utflaggningen 

av fartygen och då framför allt för juniorbefälen. Det som personalrekryterarna ansåg som 

mest betydelsefullt vid nyrekrytering av maskinbefäl är rekommendationer från redan 

anställda i rederiet/bemanningsbolaget och fullständig sjöingenjörsexamen. 

Arbetsförmedlingens tjänster användes i mindre grad på grund av det dåliga urvalet och inte 

heller available position-sidan på rederiernas/bemanningsbolagens hemsida vid rekrytering 

av nya maskinbefäl. 
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Abstract  

The aim of this work was to identify the recruitment process in the Swedish shipping and 

recruitment companies of engineer officers. To find out, a number of questionnaires was sent 

to staff recruiters in shipping companies and recruitment companies. A quantitative study 

was carried out to obtain as large a basis as possible and then be able to produce a credible 

result. The result showed that the recruitment process has been affected by change of flag on 

the vessels and especially for junior officers. The staff recruiters considered that the most 

important factor in the recruitment of engineers are recommendations from existing 

employees in the shipping or recruitment company and complete degree in marine 

engineering. Arbetsförmedlingens (the Swedish National Employment Agency) 

services were not used often due to the poor selection available. The positions available 

page on the shipping or manning companies’ websites was not used either in the recruitment 

of new engineer officers. 
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Ordlista 

Bogserbåt 

 Är en, i förhållande till storleken, stark båt som används för att dra andra fartyg, 
pråmar, pontoner, mudderverk etc. och är speciellt förknippad med sjöassistans och 
sjöentreprenad. 

Bulkfartyg 

 Fartyg med lastutrymmen utformade för att bära torr bulklast som malm, kol eller 
spannmål. 

Containerfartyg 

 Fartyg med lastutrymmen speciellt anpassade för standardiserade containerstorlekar i 
lastrum och på däck, lastas och lossas vanligen med kran. 

Färja 

 Som passagerarfartyg räknas enligt Fartygssäkerhetslag (2003:364) alla fartyg som 
medför fler än tolv passagerare. 

Gasfartyg 

 Fartyg där lastrummet är utformat speciellt för att bära/innesluta gas. 

Ropaxfartyg 

 (av engelskans roll-on/roll-off passenger vessel – roropassagerarfartyg) är en färjeform 
där ro-ro-fartygets lastkapacitet kombineras med passagerarfärjornas komfort. 
Passagerar- och lastkapaciteteten kan varieras efter efterfrågan. Ro-pax-färjor är vad 
som allmänt kallas bilfärjor om man bortser från landsvägsfärjor. 

Rorofartyg 

 Fartyg där lasten rullas ombord på stora öppna däck, antingen på egna hjul eller 
förpackad på lastbärare som transporteras med trailers. 

Supplyfartyg 

 (PSV - Platform Supply Vessel) används, som namnet antyder, för att frakta ut 
förnödenheter till oljeriggar. 
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V 

Tankfartyg/Kemfartyg 

 Fartyg där lastutrymmet är utformat speciellt för att bära flytande last som olja, 
petroleumprodukter, kemikalier, gas i nedkyld flytande form. 
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1 Inledning 

Den globala ekonomiska krisen märks nu på allvar även inom sjöfarten. Det handlar om en 

efterfrågandekris och att transporterna i världen har gått ner. Även det höga kostnadsläget, 

varsel, utflaggning och upplagda fartyg gör att arbetslösheten är på väg upp, skriver 

Arbetsförmedlingen i sin prognos inför 2010 (Jonsson, 2009).  

Hur man i ett sådant läge ska göra för få ett jobb som nyutexaminerad Sjöingenjörsstudent är 

inte lätt att veta, om det räcker att skriva in sig på Arbetsförmedlingen eller om man måste ha 

kontakter inom rederierna för att kunna få in en fot i branschen. 

Kontakt togs med Arbetsförmedlingen för att få deras syn på saken. Är det så att de får in 

många jobb för fartygsingenjörer? Vid kontakt med en handläggare på Arbetsförmedlingen 

inom Sjöfart framkom det att det finns ett jobb för en fartygsingenjör med klass V ute (2012-

02-09).  Dock skulle den sökande vara erfaren så då faller alla nyutexaminerade sjöingenjörer 

bort. Handläggaren berättade vidare att det fanns tolv inskrivna maskinister med klass V-

behörighet, varav sju var öppet arbetslösa. Alltså är det fem av tolv som har anmält sig till 

Arbetsförmedlingen fast de redan har arbete men söker nytt arbete på grund av andra 

orsaker.  

Vidare framkom också att det finns ett antal ”dolda” jobb hos Arbetsförmedlingen. Det är 

jobb som inte kommer ut på Platsbanken och på så sätt inte är synliga för de arbetssökande. 

Detta är ofta jobb med kort varsel. Rederierna vill alltså att man ska kunna mönstra på inom 

en snar framtid och där man inte hinner gå igenom en urvalsprocess. Dessa dolda jobb rings 

in till Arbetsförmedlingen av redarna och hålls hemliga tills handläggaren har en matchande 

kandidat med rätt behörighet och erfarenhet. Sedan ringer handläggaren till personen i fråga 

och erbjuder jobbet.  

Ofta får handläggaren inte avslöja vilket rederi eller vilket fartyg det handlar om, utan 

personen får helt enkelt svara på om han eller hon vill ha jobbet eller inte. Tackar personen ja 

till erbjudandet kontaktar handläggaren det aktuella rederiet och förmedlar uppgifterna.  
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I och med att man tackar ja till erbjudandet, förbinder man sig att ta jobbet trots att man 

fortfarande inte vet vilket rederi eller fartyg man ska till. Detta berättas först i det mail 

personen får av rederiet ihop med biljetter och liknande som behövs vid påmönstring. Enligt 

handläggaren på Arbetsförmedlingen är det väldigt vanligt att rederierna vill ha det på det 

viset för att de, av okända anledningar, vill hemlighålla att de har en ledig tjänst.  

Sveriges Televisions nyhetsbyrå publicerade en artikel (2012) skriven av Mary Chitgar, där det 

framgår att allt färre rekryterar via Arbetsförmedlingen, det är alltså inte bara svenska 

rederier och bemanningsbolag som hellre rekryterar på annat sätt. För fyra år sedan togs 

lagen bort om anmälningsplikt till Arbetsförmedlingen för rederierna och detta har, enligt 

handläggaren på Arbetsförmedlingen Sjöfart, lett till att många rederier väljer att själva ha en 

”lediga platser”-sida på sin hemsida. 

En följd är att Arbetsförmedlingen nu ger ut en folder där de har sammanställt många av 

dessa internetadresser, som de delar ut på branschdagar och liknande. Detta var, enligt 

handläggaren, en nödvändighet för att maskinbefälen ska hitta till jobben, eftersom de inte 

finns på Arbetsförmedlingen. Ändå hade Arbetsförmedlingen 257 jobb att erbjuda under 

2011 men bara en fjärdedel fanns ute på Platsbanken, resten var så kallade dolda jobb. 

Tjänsten som Arbetsförmedlingen tillhandahåller är helt kostnadsfri för rederierna och 

handläggaren kräver av den arbetssökande att hon eller han uppvisar alla behörigheter och 

intyg som krävs för att få det jobb som söks. Så när det kommer in ett passande jobb från ett 

rederi till Arbetsförmedlingen kan handläggaren intyga att personen som förmedlas har alla 

de behörigheter som krävs.  

På fem år har ett hundratal fartyg flaggats ut och nu finns bara 143 kvar. Men enligt Håkan 

Friberg, f.d. vd på Sveriges Redareförening (personlig kontakt, 2012) finns räddning i ett så 

kallat internationellt register. Oavsett vad man tycker om att Sverige ska få ett internationellt 

register kvarstår ändå det faktum att den pågående utflaggningen av fartyg resulterar i allt 

färre svenska ombordjobb och färre svenska rederier. Med färre svenska beslutsfattare vid 

rederirodren minskar lojaliteten mot svenska sjömän enligt Arbetsförmedlingens prognos 

inför 2012 (Jonsson, 2011). 
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Svenskt manskap medför en högre lönekostnad för rederierna jämfört med andra 

nationaliteter. Framförallt de yngre sjömännen får svårt att slå sig in på arbetsmarknaden. 

Flertalet befäl har erbjudits anställning ombord på utflaggade fartyg, men på sikt ligger även 

de i riskzonen medan seniorbefälen har en säkrare framtid, enligt Arbetsförmedlingens 

prognos inför 2012 (Jonsson, 2011). 

I rapporter och utredningar som finns i ämnet beskrivs ofta situationen för det svenska 

manskapet. Lindholm (2010) och Jonsson (2011) tar upp svårigheter för manskapet att 

behålla sina jobb när utflaggning sker och hur de blir utbytta mot billigare arbetskraft inom 

andra nationaliteter. Seniorbefälen tas också upp i rapporterna och där är nästan alla enade 

om att de har en säker framtid inom sjöfarten. Några som det inte diskuteras alls mycket om 

är juniorbefälen; det är ändå där man börjar om man så småningom ska bli seniorbefäl. 

Handläggaren på Arbetsförmedlingen Sjöfart säger att minst 100 sjömän har blivit uppsagda 

på grund av utflaggningen under 2011. Trots detta har Arbetsförmedlingen inte sett någon 

ökning i antalet inskrivna sjömän på Arbetsförmedlingen. De vet idag inte vart alla har tagit 

vägen men det spekuleras i att många har gått i land och att en del har funnit arbete ombord 

på andra fartyg på egen hand. 

 

 

 

1.1 Tidigare studier 

De flesta tidigare studier som gjorts har varit för sjömän som grupp, eller styrmän. Det vill 

säga inte specifikt för maskinbefäl. Men ett tidigare examensarbete stod ut från mängden och 

det var Examinerade sjöingenjörer – En fallstudie kring deras första anställning (Gustavsson, 

2012). Syftet med den studien var att försöka skapa en bild av hur arbetssituationen såg ut för 

de som tog examen från sjöingenjörsprogrammet i Kalmar 2009, 2010 och 2011.  

När man läser några av kommentarerna ur studien ovan framkommer det hur svårt det är för 

en del att hitta jobben som ska finnas.  
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En sjöingenjör skriver som kommentar: 

Hej. Började med ett svenskt rederi och lärde mig jobbet som 2:e, tog sen väskan och åkte 

utomlands. Jobbar nu för ett norskt rederi. Det första jobbet är det svåraste. Sen är det bara att 

lära sig att tacka nej till alla jobberbjudanden. Bristen på maskinbefäl är stor. Speciellt inom 

norsk sektor. Välkommen till en värld av möjligheter och ett yrke du aldrig kommer att kunna 

allt om.  (Gustavsson, 2012, s. 19) 

 

Medan en annan sjöingenjör skriver följande kommentar: 

Arbetsmarknaden var långt ifrån så god som det utgavs från skolans håll. Alla ville ha folk med 

erfarenhet och hur du ska få erfarenhet utan en anställning är för mig en gåta. (Ibid) 

 

Nu framgår det inte vilket år de här två olika sjöingenjörerna tog sin examen, för 

arbetsmarknaden har ju troligtvis förändrats något under de här åren. Men trots att det ändå 

inte kan skilja mer än maximalt två år, har de här personerna ändå skilda uppfattningar om 

hur lätt det är att hitta jobben.  

En annan sak som det reflekterades över i samma arbete var det faktum att många fick sitt 

första jobb på grund av att de blev erbjudna en tjänst (Gustavsson, 2012). Men hur gick det 

till när de blev erbjudna den tjänsten? Erbjöds den via Arbetsförmedlingen, hade en 

intresseanmälan skickats in till rederiet, eller gick det till på något annat sätt? Om det var så 

att de sökte en specifik tjänst, hittades den på rederiets hemsida eller var hittades den? 

Resultatet av studien (Gustavsson, 2012) visar ändå att det går att hitta jobb, då samtliga 

respondenter på den enkäten arbetade ombord på fartyg. Majoriteten arbetade dessutom 

ombord på svenska fartyg.  

På frågan ”Hur fick du din första anställning” fanns tre alternativ – vilka var kontaktperson 

från praktiken, hjälp från anhörig, och sökt arbete (skickade CV, kontaktade företag m.m.). 

Där har svaren hamnat ganska lika mellan det första och sista alternativet. Att göra bra ifrån 

sig på praktiken tjänar man alltså på, för möjligheten att få ett jobb på samma rederi när man 
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är färdigutbildad är ganska stor. Då har de referenser inom bolaget och de vet vad man går 

för. Hade det sista alternativet varit lite mer uppdelat och detaljerat hade det varit lättare att 

få ut något av.  

Det är svårt att veta vad ”sökt arbete” innebär. Har den svarande sökt en specifik tjänst, 

skickat in en intresseanmälan, eller bara ringt och frågat om det finns något jobb och därefter 

skickat in ett CV? 

Arbetet: Varför anställs Stefan? (Andersson, 2012) är inriktat helt mot styrmän. Även om 

arbetet är inriktat mot just styrmän är det av intresse, då syftet i det arbetet var att ta reda på 

vem rederierna anställer, samt identifiera vilka faktorer som påverkar rekryterarna när de ska 

anställa en ny styrman. Oavsett om det är en styrman eller en fartygsingenjör som ska 

anställas, måste rekryteraren veta vad de ska leta efter för andra kvaliteter hos de sökande 

för att välja rätt person för befattningen, när de behörighetsmässigt ligger lika.  

Resultatet av undersökningen (Ibid.) visar att goda referenser är viktigt, så att ha gjort ett bra 

intryck på tidigare praktik- och/eller arbetsplatser kan vara avgörande. Även de personliga 

egenskaperna spelar en väldigt stor roll. Personen som anställs ska vara ödmjuk, lyhörd, 

framåt, trevlig och social, för att kunna samarbeta med de andra ombord. Däremot framkom 

det att vare sig betyg eller ålder spelade så stor roll. Är man godkänd så är man, och vad 

gäller åldern kan det till och med vara positivt att vara lite äldre, eftersom man har mer 

livserfarenhet. 
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2 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka rekryteringsprocessen i svenska rederier av 

maskinbefäl, samt ta reda på om utflaggningen har påverkat rekryteringsprocessen. 

 

 

 

2.1 Frågeställning 

1. Har utflaggningen påverkat rekryteringsprocessen hos de svenska rederierna och i så 

fall hur? 

2. Hur går rekryteringsprocessen till i svenska rederier när de rekryterar maskinbefäl? 

3. I vilken utsträckning använder sig svenska rederier av Arbetsförmedlingen för att 

rekrytera maskinbefäl? 

4. Arbetsförmedlingens prognos inför 2012 (Jonsson, 2011), beskriver en viss brist på 

maskinbefäl – hur ser rederierna på behovet – får de tag på personal? 
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3 Metodbeskrivning 

Det finns tidigare rapporter och utredningar som berör ämnet men som inte har samma 

inriktning som denna studie. De studier som hittills har gjorts har berört alla sjömän, från 

mässmän, kallskänkor till tekniska chefer och befälhavare. Alla som jobbar på sjön har 

sammanställts och betraktats som en grupp, inte delats upp och studerats enskilt. 

 

 

 

3.1 Insamlingsmetod 

Denna studie tillämpade metoden kvantitativ enkätundersökning och genomfördes i form av 

ett frågeformulär. Kvantitativa undersökningar vänder sig till en större grupp personer, ofta 

ett statistiskt urval av befolkningen eller en viss grupp människor. Resultatet från en 

kvantitativ undersökning presenteras ofta i procent (Bell, 2006). Syftet med 

enkätundersökning som insamlingsmetod är att skaffa fram information som sedan kan 

analyseras för att få fram mönster samt för att kunna göra jämförelser. I 

enkätundersökningen ställs samma frågor till respondenterna under så lika villkor som möjligt 

(Bell, 2006). 

För att få ett tydligt och klart resultat i studien hade ett större antal rederier och 

bemanningsbolag än vad som sedan medverkade i denna studie varit önskvärt. Detta till trots 

så kommer studien ändå att ge en bild över hur rederierna och bemanningsbolagen som 

medverkar gör och ser på rekrytering av maskinbefäl, snarare än att ge en bild av situationen i 

stort. Studien kan ge en fingervisning om hur de svenska rederierna och bemanningsbolagen, 

och då framförallt personalrekryterarna, ser på rekryteringen. 

För att svara på syftets frågeställning tillämpas en kvantitativ metod vid insamlingen av data. 

Första uppgiften i undersökningen var att på Redareföreningens hemsida (Sveriges 

Redareförening, 2012) hämta kontaktuppgifter till rederier och bemanningsbolag. 
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I denna studie är det de personalansvarigas agerande i rekryteringsprocessen som ska 

undersökas. För att få fram detta på ett tydligt sätt används enkätundersökning, då resultatet 

presenteras i form av tabeller och diagram (Bell, 2006). 

För att få ett så högt deltagarantal som möjligt kontaktades alla personalrekryterare via 

telefon. De tillfrågades om deltagande i studien, detta gjordes för att inte bli ett i mängden av 

alla mail som de får dagligen. 

 

 

 

3.2 Urval och avgränsningar 

Enligt Arbetsförmedlingens prognos 2012 (Jonsson, 2011) kommer det att finnas ett 

underskott av maskinbefäl, och alltså bör rekryteringstrafik inom den befattningen kunna 

förväntas. Därav anledningen till att studiens urval kommer att avgränsas till maskinbefäl.  

Strävan var att få ett så representativt urval som möjligt, oavsett antal respondenters 

medverkan i undersökningen (Bell, 2006). Urvalet kommer att göras genom följande 

aspekter; små rederier med bara ett fartyg i sin flotta kontaktades inte på grund av att 

studien kommer att belysa större rederier och bemanningsbolag med olika fartygstyper. Då 

en studie som inkluderar alla rederier skulle bli alltför omfattande kommer denna studie att 

rikta sig till rederier i Sverige. Detta utesluter dock inte att information om hur rederier i 

andra länder rekryterar sina maskinbefäl kommer att vara av intresse om sådan information 

påträffas. Urvalet av rederier som kommer att tillfrågas väljs på så sätt att de flesta 

fartygstyper och storlek på rederier täcks in. Resultatet blir beroende av att 

personalrekryterarna från de rederier som valts ut är villiga att ställa upp. Utifrån det 

perspektivet kommer urvalet göras så representativt som möjligt från de svenska rederierna 

och bemanningsbolagen. 
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3.3 Bortfall 

Enkäten skickades ut via elektronisk mail, efter telefonkontakt och samtycke med 

respondenterna, till 20 personalrekryterare. 15 inkomna svar av 20 skickade enkäter ger en 

svarsfrekvens på 75 %. Trots den uttalade viljan att delta i studien förekommer ändå ett 

bortfall på 25 %. Detta kan bero på personalrekryterarnas höga arbetsbelastning. Frånvaro 

eller sjukdom anses inte vara troligt eftersom enkäten skickades ut igen efter 2 veckor till alla 

rederier/bemanningsbolag där det inte framgått i enkätsvaren att de hade deltagit. 

Hur stort bortfallet får vara måste bedömas från fall till fall (Patel & Davidsson, 2011) och ett 

bortfall på 25 % är inte optimalt men får betraktas som acceptabelt för denna grupp. 

 

 

 

3.4 Datainsamling 

Enkätundersökning betraktas generellt som en kvantitativ inriktad metod, men den kan i sig 

rymma många olika tillvägagångssätt, bland annat kvalitativa. Vissa metoder väljs för att de 

ger den information man här söker efter och för att kunna fullborda sin undersökning. Man 

måste bestämma sig för vilken eller vilka metoder som passar bäst för en viss uppgift eller för 

ett visst syfte, därefter ska ett instrument utformas för informationsinsamling på ett lämpligt 

sätt (Bell, 2006).  

Reliabiliteten i datainsamlingen betraktas som låg eftersom det är människor som svarar på 

frågorna som har en tendens att ändra uppfattning och att få samma person på respektive 

rederi/bemanningsbolag att svara igen. Skulle undersökningen göras igen är det inte troligt 

att samma utfall skulle uppnås. 
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Det finns olika typer av frågor man kan ställa i sin enkät. Ju mer strukturerad en fråga är desto 

lättare är det att analysera svaret. I Bell (2006) skriver Youngman (1982) att det finns sju olika 

frågor. Av dessa sju frågor kommer denna undersökningens enkät innehålla följande tre 

typer. 

1. Verbala eller öppna frågor 

Den förväntade responsen är ett ord, en fras eller en längre kommentar. Responsen 

på öppna frågor kan ge användbar information, men analysen av dem kan medföra 

vissa problem. 

 

2. Alternativfrågor 

Man ställer samman en lista eller förteckning över olika alternativ där svarspersonerna 

får välja ett eller flera av dessa. 

 

3. Kategorifrågor 

Här får man bara avge ett enda svar. Vill man till exempel ha reda på ålder kan man 

ange att svarspersonerna ska markera en viss åldersgrupp. 

 

I enkätundersökningen kommer alternativfrågor och kategorifrågor användas men även 

verbala eller öppna frågor. Detta för att analysen av svaren på undersökningen ska bli så 

lätthanterliga som möjligt. 

 

 

 

3.5 Enkätens uppbyggnad 

Enkäten består av totalt 23 frågor. Beroende på respondenternas svar på vissa frågor får de 

en följdfråga som baseras på det tidigare angivna svaret. 

För att se enkätens uppbyggnad se Bilaga 1- Enkäten. 
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3.6 Bearbetning och analys 

Webbformuläret har skapats med hjälp av formulärverktyget Google Forms. Google Forms är 

ett webbverktyg där elektroniska frågeformulär skapas som sedan kan skickas till 

respondenter i form av en länk skickad med ett mail. När respondenterna svarar sparas 

informationen och ett mail skickas till avsändaren att svaren har kommit in, dock visas inte 

vem det kommer från och blir därmed anonymt. 

Bearbetning och sammanställning av data genomförs med hjälp av Excel från Microsoft, detta 

används för att skapa tabeller och diagram. 

 

 

 

3.7 Etiska överväganden 

Enkäten skickades ut som en länk via mail till personalrekryterarna först när de har godkänt 

medverkan i undersökningen. På grund av att samtycke alltid ska inhämtas i undersökningar 

med aktiv insats av deltagarna (CODEX regler och riktlinjer för forskning, 2013) är ambitionen 

att förhindra att enkäter skickas utan att få svar på dem. När respondenterna sedan svarar är 

de anonymiserade. Respondenterna ges valmöjligheten att skriva sitt rederis namn om de 

själva vill, men det är inget som skrivs i sammanställningen. 
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4 Resultatet av enkätundersökningen 

Resultatet som presenteras nedan är insamlad data från respondenterna. Resultatet av 

enkäten är uppställt med respektive fråga före diagram. Där det saknas en inledande text bör 

den ovanstående frågan på figuren tas som en förklaring för den data som presenteras. 

 

Figur 1 visar fördelningen av fartygstyper som respondenterna har till uppgift att bemanna. 

För förklaring av fackord se ordlista. 

 

 

Figur 1 
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Hur många fartyg har ni bemanning på? 

I figur 2 visar x-axeln rederierna/bemanningsbolagen anonymiserade. 

 

Figur 2 

Har ni flaggat ut fartyg efter 2008? 

I figur 3 visar x-axeln hur många fartyg respondenterna har flaggat ut. Figurens y-axel visar 
antalet respondenter. Exempel: Sex stycken respondenter har svarat att de inte har flaggat ut 
några fartyg efter 2008. 

 

Figur 3
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Hur många maskinbefälstjänster har ni på era fartyg? 

I figur 4 visar x-axeln rederierna/bemanningsbolagen anonymiserade. 

 

Figur 4 

 

Vad har hänt med de svenska maskinbefälen som jobbat på fartygen 
som har flaggats ut? (seniorbefäl)  

 

Figur 5 
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Vad har hänt med de svenska maskinbefälen som jobbat på fartygen 
som har flaggats ut? (juniorbefäl)  

 

Figur 6 

Använder ert rederi/bemanningsbolag sig av Arbetsförmedlingen för 
att rekrytera maskinbefäl? 

 

Figur 7 
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Om ni svarat NEJ eller IBLAND, varför använder ni er inte av 
Arbetsförmedlingen? 

 

 ”Vi använder oss av ansökningar som kommer direkt till rederiet, rekommendationer 

och referenser”. 

 ”Vi annonserar ibland via Arbetsförmedlingen”. 

 ”Vi har så många sökande direkt till oss oftast finns personer att ringa utan att gå via 

Arbetsförmedlingen”. 

 ”För lite urval”. 

 ”Vi får ofta spontanansökningar”. 

 ”Vi använder oss av Sjömansförmedlingen, i vårt fall endast Stockholm”. 

 ”I regel söker sig personal självmant hit, har historiskt sett gott om 

rekryteringsunderlag”. 

 ”Vi använder egna rekryteringskanaler”. 

 ”Från tid till annan använder vi det – beror på situation. Då vi inte har lämpliga 

kandidater som söker kontaktar vi arbetsförmedlingen”. 
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Om ni har använt Arbetsförmedlingen, har ni någon gång anmält en 

maskinbefälstjänst till Arbetsförmedlingen och valt att den inte ska läggas ut på 

Platsbanken, ett så kallat dolt jobb? 

 

Figur 8 

Har ni en Available position-sida på er hemsida? 

 

Figur 9 
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Om Ja på frågan innan, läggs alla lediga maskinbefälstjänster ut på 
denna sida? 

 

Figur 10 

Hur många intresseanmälningar till maskinbefälstjänster  uppskattar ni 
att ni får in varje år? 

I figur 11 visar x-axeln hur många intresseanmälningar respondenterna får under ett år. 
Figurens y-axel visar antalet respondenter. Exempel: Två stycken respondenter har svarat att 
de inte får några intresseanmälningar alls. 

 

Figur 11 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

0 st 10 st 20 st 50 st 70 st 100 st 120 st



 
19 

Hinner ni läsa igenom alla intresseanmälningar?  

 

Figur 12 

 

Svarar ni på alla intresseanmälningar? 

 

Figur 13 
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Hur länge sparar ni en intresseanmälan till en maskinbefälstjänst?  

I figur 14 visar x-axeln hur länge intresseanmälningarna sparas. Figurens y-axel visar antalet 
respondenter. Exempel: Fem stycken respondenter har svarat att de sparar 
intresseanmälningarna i 12 månader. 

 

Figur 14 

Ungefär till hur stor del använder ni er av ARBETSFÖRMEDLINGEN vid 
rekrytering av maskinbefäl? 

I figur 15 visar x-axeln till hur stor del i procent respondenterna använder sig av 
Arbetsförmedlingen. Figurens y-axel visar antalet respondenter. Exempel: Två stycken 
respondenter har svarat att de inte alls använder sig av Arbetsförmedlingen, alltså 0 %. 

 

Figur 15 
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Ungefär till hur stor del använder ni er av AVAILABLE POSITION -sidan 
vid rekrytering av maskinbefäl? 

I figur 16 visar x-axeln till hur stor del i procent respondenterna använder sig av Available 
position-sidan. Figurens y-axel visar antalet respondenter. Exempel: Sex stycken 
respondenter har svarat att de inte alls använder sig av Available position-sidan, alltså 0 %. 

 

 

Figur 16 
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Ungefär till hur stor del använder ni er av REKOMMENDATIONER FRÅN 
EGNA ANSTÄLLDA vid rekrytering av maskinbefäl?  

I figur 17 visar x-axeln till hur stor del i procent respondenterna använder sig av 
rekommendationer från egna anställda. Figurens y-axel visar antalet respondenter. Exempel: 
En av respondenterna har svarat att de inte alls använder sig av rekommendationer från egna 
anställda, alltså 0 %. 

 

 

Figur 17 
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Beräknar ni att ni kommer ha ett underskott eller ett överskott av 
maskinbefäl under 2012? 

 

Figur 18 

 

Hur lätt upplever ni det är att få tag på de maskinbefäl ni behöver? 

 

Figur 19 
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Vad prioriterar ni högst vid rekrytering av maskinbefäl?  

 

Figur 20 
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5 Diskussion 

I diskussionen kommer det insamlade materialet från enkäten diskuteras och belysas utifrån 

den enkätundersökningsmetod som är vald att bygga uppsatsen på. Diskussionen utgår från 

de fyra frågorna i frågeställningen och därefter diskuteras resultatet av enkäten. För att skapa 

en överskådlig struktur har frågeställningarna bildat rubriker i diskussionen. 

 

 

 

5.1 Resultatdiskussion 

Har utflaggningen påverkat rekryteringsprocessen hos de svenska 
rederierna och i så fall hur? 

På grund av den ekonomiska krisen som slog till i slutet av 2008 flaggade många redare ut 

sina fartyg. Andelen utflaggade fartyg efter 2008, enligt denna undersökning, är inte 

alarmerande hög, bara ett eller två fartyg har flaggats ut enligt svaren från respondenterna. 

Så hos dessa rederier och bemanningsbolag har inte någon stor förändring skett omkring 

2008. En av anledningarna till detta kan vara att många av de rederier och bemanningsbolag 

som ville vara med i studien hade utflaggade fartyg redan innan krisen. Dessutom verkar det 

som att rederierna och bemanningsbolagen utökat sin flotta starkt sedan 2008 och nästan 

alla har direkt flaggats ut, detta verkar gälla främst tankrederierna. Undersökningen ger inget 

tydligt svar på om de har tagit med dessa nya fartyg när de har svarat på frågan – Har ni 

flaggat ut några fartyg efter 2008?  

Men vad har då hänt med de svenska maskinbefälen som ändå jobbade på dessa fartyg som 

flaggades ut? Här separerades seniorbefäl och juniorbefäl för att se om det fanns någon 

skillnad. Enligt respondenternas svar angående seniorbefälen har en tredjedel fått stanna 

kvar på fartygen efter utflaggningen, några få har sagts upp och några få har förflyttats till en 

annan tjänst inom rederiet/bemanningsbolaget. Men lite drygt hälften har uppgett ”annat” 

och detta kommer det mer om längre ner i texten.  
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För juniorbefälen ser det liknande ut, nästan en tredjedel har fått stanna kvar på det 

utflaggade fartyget, några få har fått en annan tjänst inom rederiet/bemanningsbolaget och 

här har respondenterna angett att 0 % har sagts upp av juniorbefälen. Men nästan 70 % har 

angett ”annat”. Vad är då detta ”annat” som respondenterna uppger har hänt både med 

seniorbefälen och med juniorbefälen. I seniorbefälens fall kan ju pensionsavgång vara ett 

alternativ men att hälften av seniorbefälen som var anställda på fartygen som flaggades ut 

skulle ha gått i pension verkar många, men ändå troligt. Den stora frågan är gällande 

juniorbefälen. Ganska snart när svaren började komma in upptäcktes att det skulle funnits ett 

utrymme för en kommentar från respondenterna också. Nyfikenheten över vad ”annat” kan 

innebära just för juniorbefälen är mycket stor eftersom pensionsavgångar rimligen inte är 

aktuellt. Ett alternativ som är troligt är uppmönstring till seniorbefäl och då skulle det ha fallit 

in under ”annat” när respondenterna svarade på frågan för juniorbefälen.  

Som Jonsson (2011) skriver har flertalet maskinbefäl, också enligt svaren från 

respondenterna, erbjudits fortsatt anställning och att utflaggningen leder till färre svenska 

ombordjobb framför allt för juniorbefälen. Detta kan antas komma att falla tillbaka på 

rederierna/bemanningsbolagen när de vill anställa seniorbefäl till sina utflaggade fartyg. 

Kommer det att finnas seniorbefäl att få tag på när man inte ”tar hand om” nyutexaminerade 

juniorbefäl utan använder sig av billigare arbetskraft istället på juniorbefattningarna ombord?
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Hur går rekryteringsprocessen till i svenska rederier när de rekryterar 
maskinbefäl?  

Endast ett fåtal av respondenterna använder sig av Arbetsförmedlingen när de rekryterar 

maskinbefäl. Hur gör då de andra? Att det är en del intresseanmälningar som rederierna och 

bemanningsbolagen får in har redan nämnts. En av respondenterna har uppgett att de får in 

drygt hundra på ett år men det vanligaste svaret är en fjärdedel av det. Följdfrågan som 

sedan ställdes var om de hinner läsa alla intresseanmälningar som kommer in. Nästan alla har 

uppgett att de läser alla men att de bara svarar på cirka tre fjärdedelar. Tyvärr framgår inte 

anledningen till varför de inte svarar på alla men om de får 120 intresseanmälningar så kan 

man ju förstå om de inte hinner med att svara på alla. Att de ändå svarar på tre fjärdedelar av 

intresseanmälningarna kan anses vara en stor del och de flesta av respondenterna uppgav att 

de sparar intresseanmälningarna tillsvidare men andra sparar dem bara 12 månader. 

På frågan vad de använder sig av vid rekrytering svarar väldigt få att de använder 

Arbetsförmedlingens tjänster, de flesta har här uppgett att de till största del enbart använder 

sig av rekommendationer från sina egna anställda. En respondent uppger att de bara 

använder rekommendationer från sina egna anställda när de anställer sina maskinbefäl. 

Nästan hälften (47%) av rederierna/bemanningsbolagen som har svarat på enkäten har en 

available position-sida, där det finns formulär man kan skriva i och skicka in att man söker en 

tjänst. Något förvånande är att den inte används mer, enligt respondenternas svar så uppger 

de flesta att de inte använder sidan för rekryteringen över huvud taget. Frågan är varför. 

Några få har uppgett att de använder den ganska mycket när de rekryterar maskinbefäl, men 

som tidigare nämnts, de flesta använder den i mindre omfattning.  

Vad personalrekryterarna prioriterar vid nyanställning verkar vara fullständig 

sjöingenjörsexamen, men lika viktigt är att man har goda vitsord och då gärna från någon som 

redan jobbar hos dem. Bara ett fåtal rekryterare tycker att social kompetens är viktigt. Men 

förmodligen spelar social kompetens en stor roll när man ger en person goda vitsord, och 

rekommenderar någon till ett arbete. 
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Rekryteringsprocessen hos svenska rederier och bemanningsbolag, enligt undersökningen, 

går till så att man ska känna någon som jobbar i rederiet/bemanningsbolaget man söker till. 

Därefter ska man skicka in en intresseanmälan och sen är nog ett telefonsamtal att 

rekommendera så att rekryteraren får upp ögonen på intresseanmälningen. 
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I vilken utsträckning använder sig svenska rederier av 
Arbetsförmedlingen för att rekrytera maskinbefäl?  

Sveriges Televisions nyhetsbyrå publicerade en artikel (2012) skriven av Mary Chitgar, där det 

framgår att allt färre rekryterar via Arbetsförmedlingen, det är alltså inte bara svenska 

rederier och bemanningsbolag som hellre rekryterar på annat sätt. Arbetsförmedlingens 

uppgift är att kostnadsfritt förmedla och matcha rätt jobb med rätt kompetens. Enligt artikeln 

har användandet av Arbetsförmedlingen som rekryteringskanal minskat med 26 % de senaste 

10 åren. Enligt Patrik Karlsson på Svenskt Näringsliv är anledningen till att allt färre svenska 

företag använder sig av Arbetsförmedlingens tjänster, den bristande förmågan att etablera 

långsiktiga och förtroendefulla relationer med arbetsgivare (Chitgar, 2012). 

Med det som bakgrund är utfallet av studien inte så förvånansvärt. Bara några få har uppgett 

att de aldrig använder sig av Arbetsförmedlingens tjänster. Om respondenterna svarade ”nej” 

eller ”ibland” fick de kommentera varför de inte använde sig av tjänsten från 

Arbetsförmedlingen som dock ändå är gratis. Av alla kommentarer som angavs fanns det två 

tydliga anledningar. Ett är att rederierna/bemanningsbolagen får så många ansökningar via 

sin hemsida och per telefon att de uppger att de har tillräckligt med underlag för att rekrytera 

sina maskinbefäl och därför inte behöver använda sig av Arbetsförmedlingens tjänster. En 

annan är att det finns för dåligt urval på Arbetsförmedlingen men att de ändå ibland 

annonserar via platsbanken när de inte själva får in ansökningar som passar deras önskemål. 

Alternativet att lägga ut tjänster som ”dolt jobb” som Arbetsförmedlingen också 

tillhandahåller, där tjänsten hemlighålls för den arbetssökande och alltså inte läggs ut på 

Platsbanken, används bara av 33 % av våra respondenter. Här skiljer sig Arbetsförmedlingens 

uppfattning med respondenternas, enligt Arbetsförmedlingen (Jonsson, 2011) är det vanligt 

att rederierna/bemanningsbolagen vill att tjänsten inte ska läggas ut på Platsbanken utan 

hållas dold. Svaren från respondenterna speglar inte detta.
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Arbetsförmedlingens prognos inför 2012 (Jonson, 2011), beskriver en 
viss brist på maskinbefäl – hur ser rederierna på behovet – får de tag 
på personal? 

I Arbetsförmedlingens prognos inför 2012, (Jonsson, 2011) beskrivs en viss brist på 

maskinbefäl; denna fråga ställdes till respondenterna. Arbetsförmedlingen och 

respondenterna är av samma åsikt. Hela 73 % har svarat att de kommer att ha ett underskott 

av maskinbefäl. Det finns ju uppenbarligen jobb att få men det svåra verkar vara att som 

arbetssökande få reda på att de finns eftersom de gärna inte använder sig av 

Arbetsförmedlingen.  

Frågan ställdes till respondenterna om hur lätt de upplever det är att rekrytera maskinbefäl? 

Nästan hälften av dem svarade att det var svårt, ingen svarade att det var lätt. Men behöver 

det vara så svårt för både arbetssökande och rekryterare? Eftersom det skiljer så mycket i 

tillvägagångssätt hur de olika rederierna och bemanningsbolagen rekryterar sina maskinbefäl, 

kan det ju vara en idé att respektive rederi/bemanningsbolag skriver på sin hemsida hur man 

ska göra för att söka just hos dem.   
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6 Metoddiskussion 

Studien har utförts med hjälp av en enkät som skickades ut efter samtal med 

personalrekryterarna. Hundra procentiga svar har inte uppnåtts på frågeställningarna, 

beroende på att respondenterna i stor utsträckning använt sig av svarsalternativet ”annat”. 

Enkäten hade kunnat utformas på ett annat sätt. Till exempel hade man kunnat ha fler fält 

där respondenterna hade kunnat skriva fritt. Men då hade det blivit svårare att sammanställa 

då det förmodligen hade resulterat i 15 olika svar. Därför gjordes valet att ha svarsalternativ 

istället. Ytterligare ett sätt att få ut ett bättre resultat från undersökningen hade varit att 

lägga till några frågor. Till exempel finns inga frågor angående maskinbefäl på fartyg med 

redan utländsk flagg. En sådan fråga hade kanske gjort att även maskinbefäl på fartyg som har 

annan flagg än svensk, redan vid byggnation eller köp, hade varit med i undersökningen och 

därmed kunnat ge ett mer tydligare svar. 

Antalet respondenter kunde ha varit fler, men av alla de nästan 40 svenska rederier och 

bemanningsbolag som ringts upp ville bara 20 vara med i undersökningen. Anledningar som 

angavs för att inte delta i studien var tidsbrist och motstånd mot enkäter. Däremot 

variationen i typen av fartyg som respondenterna rekryterar till, matchar i stor del hur den 

svenska flottan ser ut. Dessutom anses den höga svarsprocenten från respondenterna, hela 

75 %, beror på hur kontakten innan med rederierna och bemanningsbolagen togs. Genom att 

ringa runt och presentera studien för de olika bolagens rekryteringspersonal, samt fråga om 

de ville vara med i undersökningen, gjorde nog att enkäten togs emot på ett bättre sätt. 

När man har arbetat som juniorbefäl och har erfarenhet av hur det är att söka jobb inom den 

här branschen så är det svårt att bli helt opartisk i en sådan här undersökning. För att inte 

påverka respondenternas svar med erfarenheter och åsikter genomfördes därför 

undersökningen i form av en utskickad enkät istället för en intervju. 
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7 Sammanfattning 

Syftet med den här studien var att undersöka rekryteringsprocessen av maskinbefäl i svenska 

rederier, samt ta reda på hur rekryteringen går till. För att ta reda på detta valdes följande 

frågeställningar.  

 Har utflaggningen påverkat rekryteringsprocessen hos de svenska rederierna och i så 

fall hur? 

 Hur går rekryteringsprocessen till i svenska rederier när de rekryterar maskinbefäl? 

 I vilken utsträckning använder sig svenska rederier av Arbetsförmedlingen för att 

rekrytera maskinbefäl? 

 Arbetsförmedlingens prognos inför 2012 (Jonsson, 2011), beskriver en viss brist på 

maskinbefäl – hur ser rederierna på behovet – får de tag på personal? 

För att summera så har inte enkäten varit tydlig nog och därmed är validiteten låg. Frågan 

gällande utflaggningens påverkan på rekryteringsprocessen fås det inget tydligt svar på. De 

resterande frågorna i frågeställningen får ändå så pass tydliga svar att man kan dra vissa 

slutsatser. 

Det framkommer att rederierna/bemanningsbolagen försöker att ha en stor del svenskar 

ombord men att de upplever att det är väldigt svårt att rekrytera juniorbefäl. Vidare framkom 

det att rekommendationer från redan anställd personal i rederiet/bemanningsbolaget är 

viktigast, men att social kompetens förmodligen spelar stor roll när man rekommenderar en 

person till anställning. För att jämföra med uppsatsen ”Varför anställs Stefan” (Andersson, 

2012) har han i sin uppsats kommit fram till att social kompetens är viktigast för att bli 

anställd, inte att rekommendationer skulle ha så stor betydelse. 
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9 Bilaga 1 – Enkäten 
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10  Bilaga 2 – Enkätsvaren 

Tidstämpel 

Vilka typer av 
fartyg har ert 

rederi? 
Hur många fartyg 

har ert rederi? 

3-5-2012 15.26.33 Tank 12 

3-6-2012 11.29.06 Färja 5 

3-6-2012 11.59.11 RoRo, Färja, RoPax 6 

3-6-2012 13.30.41 Tank 14 

3-6-2012 13.34.13 Bulk, Tank 6 

3-6-2012 14.22.00     

3-6-2012 14.22.03 Tank 8 

3-6-2012 14.45.33 RoRo Ca 60 

3-6-2012 22.17.32 Bogser/supply 11 

3-7-2012 11.12.26 Färja 7 

3-8-2012 8.08.15   5 

3-19-2012 17.33.48 Tank 2 

3-20-2012 9.12.16 Tank, Kem 9 

3-20-2012 11.24.30 RoRo 

150 samägda via 
partners och 36 

helägda 

3-20-2012 13.26.01 Tank, RoRo 6 
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Hur många av 
fartygen är 

utlandsflaggade? 

Hur 
många 

av 
fartygen 

har 
flaggats 
ut efter 
2008? 

Hur många 
maskinbefälstjänster 
har ni på era fartyg? 

Vad har hänt med de 
svenska maskinbefälen som 
jobbat på fartygen som har 

flaggats ut? 

10 0 34   

0 1 
5 på fyra fartyg och 3 

på ett fartyg   

3 0 4 vid varje resa   

11 2 
På de 3 svenska 
fartygen 8/16 

Stannat kvar på det 
utflaggade fartyget 

0 0 18 Vi har inte flaggat ut 

4 4 2 

Fartygen har varit 
utlandsflaggade från 

leverens. 

8 8 28 

Stannat kvar på det 
utflaggade fartyget, 

Pensioneringar 

60 0 40   

5 5 22 
Stannat kvar på det 
utflaggade fartyget 

4 0 81   

1 1 4 (ute) 4 (hemma) 
Sagts upp, Stannat kvar på 

det utflaggade fartyget 

0 0 9 Inga fartygt flaggats ut 

9 7 24 

Dom blev uppsagda och 
erbjöds återanställning i 
samma fartyg fast under 

utlänsk flagg. 

Av de 36 är ca 18 
utlandsflaggade ca 5 

På 1 st fartyg: 1 st 
TCH, 1 st 1FI, 1 st 2FI, 

1 st ELI 

Förflyttats till andra fartyg 
eller annan tjänst inom 

rederiet/bemanningsbolaget, 
Stannat kvar på det 
utflaggade fartyget 

7 7 24 

Stannat kvar på det 
utflaggade fartyget, 1 TCH sa 

upp sig pga utflaggning 
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Vad har hänt med de svenska 
maskinbefälen som jobbat på 
fartygen som har flaggats ut? 

Använder ert 
rederi/bemanningsbol

ag sig av 
Arbetsförmedlingen 

för att rekrytera 
maskinbefäl? 

Om ni svarat NEJ eller 
IBLAND, varför använder ni 

er inte av 
Arbetsförmedlingen? 

  Ibland 

Vi använder oss av 
ansökningar som kommer 

direkt till rederiet, 
rekommendationer och 

referenser 

  Ibland   

  Ja 
Vi annoserar via 

arbetsförmedlingen. 

Stannat kvar på det utflaggade 
fartyget Ja   

  Ja   

Fartygen har varit 
utlandsflaggade från leverens. Ibland 

Vi har så många sökande 
direkt till oss så oftast finns 
personer att ringa utan att 
gå via arbetsförmedlingen. 

Stannat kvar på det utflaggade 
fartyget Ibland För litet urval 

  Ibland 

Vi får ofta 
"spontanansökningar" . Vi 

använder oss även av 
Sjömansförmedlingen, i vårt 

fall endast Stockholm. 

Stannat kvar på det utflaggade 
fartyget Ibland 

I regel söker sig personal 
självmant hit. Har historiskt 

sett gott om 
rekryteringsundelag. 

  Nej 
Vi använder egna 

rekryteringskanaler 

N/A Ja   

Inga fartyg flaggats ut Ja   

  Ja   

Förflyttats till andra fartyg 
eller annan tjänst inom 

rederiet/bemanningsbolaget, 
Stannat kvar på det utflaggade 

fartyget Ibland 
Från tid till annan använder 
vi det - beror på situation. 

Stannat kvar på det utflaggade 
fartyget Ibland 

Då vi inte har lämpliga 
kandidater som söker 

kontaktar vi 
arbetsförmedlingen. 
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Om ni har använt er 
av 

Arbetsförmedlingen, 
har ni någon gång 

anmält en 
maskinbefälstjänst 

till 
Arbetsförmedlingen 
och valt att den inte 

ska läggas ut på 
Platsbanken, ett så 

kallat dolt jobb? 

Har ni en 
"Available 
position"-
sida på er 
hemsida? 

Om JA, läggs alla 
lediga 

maskinbefälstjänster 
ut på denna sida? 

Hur många 
intresseanmälningar 

till 
maskinbefälstjänster 
uppskattar ni att ni 

får in varje år? 

Nej Ja Nej 50 

Nej Ja Nej 20-tal 

Nej Ja Ja 60-80 

Nej Ja Ja 

Svårt att uppskatta, 
ca. 20 st Chief/2nd 

Eng, ca. 100 3rd Eng. 

Nej Nej Nej 

Seniorbefäl söker i 
regel ändas om det 
annonseras efter 

tjänster. 

Nej Nej   50 

Ja Nej   10 

Ja Nej   Ca 20 

Ja Nej Nej 12 st 

Nej Ja Nej 70 

Ja Nej   10-15-2012 

Nej Ja Nej 10 

Nej Ja Ja 20 

Nej Ja Ja 
Spontana ca 5-10 i 

månaden. 

Ja Nej   20-tal svenskar 
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Hinner ni läsa genom 
alla 

intresseanmälningar? 
Svarar ni på alla 

intresseanmälningar? 

Hur länge sparar ni 
en intresseanmälan 

till en 
maskinbefälstjänst? 

Ja Nej 24 

Ja Ja Tillsvidare 

Ja Ja 12 

Ja Nej För alltid. 

Ja Nej Ca 1 år 

Ja Ja 12 (minst) 

Ja Ja 24 

Ja Ja Ca 12 

Ja Ja 12månade 

Nej Nej 

så länge 
ansökningarna 

uppdateras 

Ja Ja 12 mån 

Ja Ja För alltid 

Ja Ja 24 

Ja Ja 
Tillsvidare. Ofta mer 

än 24-36 mån. 

Ja Ja Länge 
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Ungefär till hur stor del 
använder ni er av 

ARBETSFÖRMEDLINGEN 
vid rekrytering av 

maskinbefäl? 

Ungefär till 
hur stor del 
använder ni 

er av 
AVAILABLE 
POSITION-
sidan vid 

rekrytering 
av 

maskinbefäl? 

Ungefär till hur stor del 
använder ni er av 

REKOMMENDATIONER 
FRÅN EGNA ANSTÄLLDA 

vid rekrytering av 
maskinbefäl? 

10 % 10 % 70 % 

10 % 90 % 60 % 

0 % 70 % 80 % 

10 % 80 % 60 % 

60 % 0 % 30 % 

30 % 0 % 40 % 

0,8 0 % 100 % 

20 % 70 % 10 % 

10 % 0 % 50 % 

0 % 50 % 80 % 

60 % 0 % 70 % 

50 % 10 % 40 % 

40 % 40 % 40 % 

50 % 100 % 0 % 

20 % 0 % 30 % 
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Beräknar ni att ni 
kommer ha ett 

underskott eller 
ett överskott av 

maskinbefäl under 
2012? 

Hur lätt upplever 
ni det är att få tag 
på de maskinbefäl 

ni behöver? 

Underskott 4 

Underskott 3 

varken eller 2 

Underskott 4 

Varken eller 3 

Underskott 2 

Underskott 4 

Underskott 4 

Underskott 2 

Underskott 4 

Underskott 4 

Lagom 2 

Underskott 3 

Svårt att ange 2 

Underskott 4 
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Vilka typer av 
fartyg bemannar 

ni? 
Hur många fartyg 

bemannar ni? 

Vad prioriterar ni 
högst vid 

rekrytering av 
maskinbefäl? 

    
Fullständig 

Sjöingenjörsexamen 

    
Fullständig 

Sjöingenjörsexamen 

  3 
Fullständig 

Sjöingenjörsexamen 

    Goda vitsord 

Bulk, Tank 6 Goda vitsord 

Tank, Kem 6 

Till stor del är det 
referenserna som 

är avgörande. 

  9 
Fullständig 

Sjöingenjörsexamen 

    Goda vitsord 

Bogser/supply   
Fullständig 

Sjöingenjörsexamen 

Färja   
Fullständig 

Sjöingenjörsexamen 

    Goda vitsord 

Tank 2 Goda vitsord 

Tank, Kem 9 En mix 

RoRo   Social kompetens 

Tank, RoRo 8 Goda vitsord 
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