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Abstrakt 
 

Syftet med arbetet är att undersöka i vilken omfattning särbehandling av studenter 

förekommer till sjöss. Studiens syfte är också att kartlägga mönster, vad man blir 

utsatt för, av vem och bakomliggande orsaker. För studien valdes enkätundersökning 

som metod med personlig närvaro under insamlingen på plats ute hos målgruppen för 

att på så sätt säkerställa ett så omfattande underlag som möjligt. Respondenterna 

utgjordes av de båda fyraåriga sjökaptensprogrammens avgångsklasser i Kalmar 

respektive Göteborg. Resultatet visade att 51 % av respondenterna minst någon gång 

under sin praktiktid hade upplevt sig vara utsatta för särbehandling. Alla tillfrågade 

respondenter deltog i enkätundersökningen. Studien visar på att många studenter 

blivit utsatta för psykiska trakasserier och utanförskap från den ordinarie 

besättningen. Detta kan ha sin grund i hög arbetsbelastning, nedärvda attityder och 

brist på uppdaterad kunskap inom områden som till exempel ledarskap. Även 

skolornas ansvar lyfts fram som möjliga orsaker. 
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Abstract 

 

The study aimed to investigate the possible presence and extent of discrimination / 

harassment of students on onboard training and had its starting point in the debate 

about students' vulnerability which in 2014 was written about in the Swedish 

Shipping Gazette. The study's purpose was to identify patterns, such as what one is 

exposed to, by whom and underlying causes. For the study a questionnaire survey 

were selected as method. With personal attendance on site during the collection the 

aim was to ensure the broadest possible result. The target group consisted of the two 

graduating classes in the four-year master mariner-programs in Kalmar and 

Gothenburg. The results showed that 51 % of the surveyed respondents at least some 

time during their onboard training had experienced themselves victims of 

discrimination. The study showed that the students most likely to have been exposed 

to psychological harassment and exclusion from the regular crew.  This may be due to 

high workload, inherited attitudes and lack of updated skills in areas such as 

leadership. Even the schools responsibility is highlighted. 
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Förord 

 

Efter många långa dagar med ibland nedsatt sikt har vi nu äntligen nått fram till vår 

skutas mål; att föra det här arbetet i hamn. Ett mål som inte hade varit möjligt utan vår 

lots och handledare Jan Snöberg, ett stort tack till dig! 

 

Vi vill också ge ett stort tack till alla respondenter och testgruppen som har gjort 

denna studie möjlig samt stöttande familj och vänner.  

 

När arbetet var i sin slutfas framkom i media en rad uppgifter om missförhållanden 

bland studenter ombord. Dessa nya uppgifter har vi inte tagit hänsyn till i studien 

eftersom undersökningen redan var genomförd i det skedet. 

 

 

Kalmar den 12 mars 2015 

 

 

Henrik Himmelstrand                                                           Therese Magnusson 

 

 

 
 

 

 

“In the end, we will remember not the words of our enemies, but the silence of our friends.” 

 

Martin Luther King Jr. 
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Definitioner 
 

 

Befaren- Erfaren 

Befäl- De ombord som har någon form av högre chefsbefattning. 

Bås- Chef över matroserna ombord, ofta en befaren matros. 

Diskriminering- Innebär att en person blir sämre behandlad än en annan person, 

exempelvis på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion/trosuppfattning, sexuell 

läggning, funktionsnedsättning eller rang/position på arbetsplatsen. 

Fartygsförlagd utbildning- Arbetsplatsförlagd utbildning, vilken ofta benämns 

praktik.  

Fyraårigt sjökaptensprogram- Sjökaptensutbildning, 180 hp och fartygsförlagd 

utbildning om 75 hp. 

Intendentur- Omfattar fartygets kökspersonal, serveringspersonal och städpersonal. 

Kränkande särbehandling- Med kränkande särbehandling avses återkommande 

klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda arbetstagare 

på ett kränkande sätt och kan leda till att dessa ställs utanför arbetsplatsens 

gemenskap. 

Manskap - Är den personalkategori ombord i manskapsbefattning som arbetar som 

matroser eller som motormän. 

Negativ särbehandling- Samma definition som kränkande särbehandling. 

Positiv särbehandling- Favorisering eller förfördning. 

SEKO Sjöfolk- Fackförening för manskap. 

SUI- Sjöfartens Utbildningsinstitut fördelar fartyg till studenterna som ska göra 

fartygsförlagd utbildning. 

Treårigt sjökaptensprogram- Sjökaptensutbildning, 180 hp utan fartygsförlagd 

utbildning. 
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1. Inledning 

 
Särbehandling är något av det absolut värsta man kan utsättas för i livet och har förmågan 

att anta de mest skilda, oväntade och gräsliga skepnader i hemmet, i skolan och inte minst 

på arbetsplatsen (Nevander-Friström 2001). Inom området särbehandling ryms det ett 

flertal olika begrepp som diskriminering, trakasserier, mobbning med mera. De olika 

begreppen kan dock verka förvirrande då de i många fall överlappar varandra. Studien 

behandlar särbehandling men då fokus i detta fall ligger på den fartygsförlagda 

utbildningen ligger Arbetsmiljöverkets definition och begrepp “kränkande särbehandling” 

nära till hands då det är i en arbetsplatssituation studien har sin utgångspunkt. I studien 

användes samlingsnamnet särbehandling som är ett något bredare begrepp men studien 

använder ändå Arbetsmiljöverkets definition på kränkande särbehandling som 

utgångspunkt. Med detta begrepp är det vår förhoppning att täcka in eventuella övriga 

aspekter i ett mer utbrett perspektiv som eventuella orsaker, bakgrund med mera.  

 

Kränkande särbehandling är något som har ökat både bland kvinnor och män på 

arbetsplatser de senaste åren och blivit ett allt större problem enligt Arbetsmiljöverket.  

År 2011 ansåg sig cirka 360 000 anställda (cirka 9 % av arbetskraften i Sverige) utsatta för 

kränkande särbehandling på arbetsplatsen (Wahlgren-Lind, 2011).  Under 2013 anmäldes 

totalt ca 11 000 arbetssjukdomar till Försäkringskassan varav 900 av anmälningarna där 

kränkande särbehandling (kränkning, mobbning, trakasserier eller utfrysning) har uppgetts 

vara en orsakande faktor (Arbetsmiljöverket, 2014). 

Även till sjöss har särbehandling blivit allt mer uppmärksammat de senaste åren vilket 

framkommit i diskussion på Sjöfartstidningens hemsida efter blogginlägg om 

särbehandling (Österman, 2014). Några exakta siffror på säbehandlingens omfattning har 

dock tidigare saknats. 

 

 

 

 

 
 

 



  
 

 
 

7 

2. Syfte 
 

Syftet med arbetet är att undersöka i vilken omfattning särbehandling av studenter 

förekommer till sjöss.  

Studien har följande frågeställningar: 

- I vilken omfattning förekommer särbehandling av studenter ombord? 

- När och hur förekommer särbehandling? 

- Vad är orsakerna? 

 

3. Teori 

3.1 Olika begrepp för särbehandling  
Enligt Europadirektivet innebär diskriminering och trakasserier när en individs värde 

ifrågasätts och syftet är att förolämpa, nedvärdera och förödmjuka vederbörande samt 

skapa en nedvärderande, förödmjukande och fientlig miljö. Även mobbning är en form 

trakasserier och används för att beskriva hot och kränkande beteende (Europeiska 

redarföreningen, 2013).  

 

I en studie vid högskolan i Halmstad om kränkande särbehandling eller mobbning på 

arbetsplatsen framförs att mobbning är ett relativt dolt fenomen, ”Det är kanske bara 

toppen av ett isberg som redovisas i självskattningar och enkätundersökningar?”  

Många förnekar även inför sig själva att de blir utsatta för mobbning. De anser även att det 

oftast är missförstånd eller tillfälligheter som gör att situationerna uppstår. Omgivningen är 

ofta avvaktande och väljer att ”inte se” eller att ”inte lägga sig i” när mobbning pågår och 

genom denna passivitet och ovilja att agera, möjliggörs fortsatt mobbning (Hallberg, 

2004). 

 

Särbehandling eller mobbning associeras ofta med barn i skolan men är ett lika utbrett 

problem även i vuxenvärlden och då främst på arbetsplatser. Dock finns det skillnader ”De 

sofistikerade, men destruktiva, beteenden som används i mobbning bland vuxna skiljer sig 

avsevärt från det fysiska våld som ingår i barns mobbningsbeteende.” Vuxenmobbningen 



  
 

 
 

8 

har mer karaktär av “psykologisk terror” snarare än fysisk även om det förekommer hos 

vuxna också. Den psykologiska terrorn har som mål att sätta en individ i en hjälplös och 

försvarslös position genom fientlig och oetisk kommunikation (Leymann, 1996). Det finns 

således ett flertal ord och begrepp om ungefär samma fenomen (Hallberg 2004). 

3.2 Arbetsmiljöverkets förordning om särbehandlling 

Den text som i mångt och mycket är tongivande och också styrande i Sverige när det 

kommer till förhållandena på arbetsplatser är Arbetsmiljöverkets förordning (AFS 

1993:17). Förordningen definierar begreppet särbehandling, konsekvenser samt 

arbetsgivarens förpliktelser att förebygga förekomsten av särbehandling. Förordningen 

beskriver väldigt väl konsekvenserna som uppkommer hos den enskilde om 

särbehandlingen får fortgå. Arbetsmiljöverket använder begreppet kränkande 

särbehandling i sin förordning och avser med begreppet återkommande klandervärda eller 

negativt präglade handlingar, som riktas mot enskilda arbetstagare på ett kränkande sätt 

och som kan leda till att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap (AFS 1993:17).   

3.3 Sjöfarten och särbehandling 

När det kommer till sjöfarten och särbehandling av studenter ombord så är antalet tidigare 

studier i ämnet fåtaliga. Dock genomförs löpande förebyggande arbete i form av 

yrkesinformation och det finns åtgärdsplaner för studenter som råkar illa ut.  

I Sjöfartstidningen beskrivs hur studenterna förbereds innan de ska ut på sin 

fartygsförlagda utbildning (Adolfsson, 2014). På de båda skolorna, Sjöfartshögskolan i 

Kalmar och Chalmers tekniska högskola i Göteborg beskrivs hur kursernas upplägg är 

planerat så att studenterna är väl förberedda när det är dags att åka ut på fartygsförlagd 

utbildning. Studenterna får även en halvdag med yrkesinformation från rederier och aktiva 

sjöman som informerar om livet och arbetsuppgifterna ombord. I Sjöfartstidningen nämner 

Sjöfartshögskolan i Kalmar att det finns ett stort mörkertal med studenter som inte väljer 

att ta upp sina händelser under praktiken. Men om skolan får kännedom om att något 

inträffat på den fartygsförlagda utbildningen tar de reda på så mycket fakta som möjligt för 

att sedan kontakta rederiet och därefter gå vidare för utredning (Adolfsson, 2014). Att det 

generellt är ett stort mörkertal runt anmälningar av särbehandling bekräftas av en 

undersökning gjord av Nautilus International ett fackförbund för sjöfarare. Det uppdagades  

att 43 % av de tillfrågade utsatts för mobbning eller trakasserier men mindre än hälften 

blev inrapporterat till företaget (Nautilus International, 2010).  
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På lärosätena finns rutiner för hur studenterna som behöver hjälp efter fartygsförlagd 

utbildning ska gå till väga, bland annat finns möjlighet genom studenthälsan och kurator. 

Efter avslutad fartygsförlagd utbildningsperiod erbjuder även skolorna en timme med en 

koordinator där studenterna får berätta om sina upplevelser (Adolfsson, 2014).  

 

I en studie från 2014 framkom en annan verklighet då sex studenter intervjuades från olika 

årskurser på det fyraåriga sjökaptensprogrammet i Kalmar (Karlsson & Skoglund, 2014). 

Samtliga respondenter svarade i studien att ingen uppföljning på praktiken gavs av skolan. 

Vidare står att läsa “Två av respondenterna anger att de endast lämnade in boken och sedan 

var det inget mer” resp. ”det var det enda”. Flera av respondenterna trodde att de skulle få 

någon form av återkoppling av skolan när de kom tillbaka efter avslutad sjöpraktik 

(Karlsson & Skoglund, 2014). Där framkom att återkoppling till sjökaptensstudenterna 

endast ges ombord under den fartygsförlagda utbildningen. Kvalitén på återkopplingen 

ombord är dock mycket varierande och beror på studentens relation med sin handledare där 

en del fått löpande feedback och andra knappt fått någon uppföljning alls. Majoriteten av 

respondenterna hade en “officiell” handledare ofta i form av överstyrman men uppgav att 

det i verkligheten var “båsar och matroser har axlat rollen som handledare” (Karlsson & 

Skoglund, 2014). En respondent uppgav att hon haft tre olika handledare under sin senaste 

praktik och att hon upplevde att de senare inte engagerat sig lika mycket som den första. 

Hon uppgav även att flera studenter innan henne åkt hem på grund av en tuff relation med 

handledaren (Karlsson & Skoglund, 2014).  

 

Europeiska redarföreningen ger här råd om att det ska ligga i chefernas/befälens intresse att 

se till så att positivt beteende finns och att det chefer/befäl som leder sin besättning har den 

kompetens som krävs för detta. Europeiska redarföreningen ger förslag att 

personalhandböcker kan vara ett bra hjälpmedel för att kunna kommunicera med sina 

anställda. Personalhandboken kan visa vilket stöd besättningen är berättigad till och vilka 

konsekvenser som föreligger för den som bryter mot den företagspolicy som finns. En 

skriftlig policy uppnår dock endast effekt mot mobbning och trakasserier om den aktivt 

omsätts i handling genom kommunikation, utbildning och medvetenhet (Europeiska 

redarföreningen, 2013). En ansvarig på SEKO sjöfolk tror att de problem som uppstår kan 

bero på ökad arbetsbelastning. I tidningen Sjömannen skrivs  “De psykosociala 

sjukskrivningarna till sjöss har ökat med åren. Det kan bero på att besättningarna blivit 
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mindre och stressen ökat, vilket öppnar upp för den här sortens problem” (Johansson, 

2012). 

4. Metod 

4.1 Val av metod 

För att svara på frågeställningarna krävdes ett så stort antal svar som möjligt för att 

undersöka förekomst av särbehandling ombord. För detta ändamål ansågs att enkäten 

lämpar sig bäst som verktyg för insamling av den sorts underlag som studien efterlyser 

(Lindblad, 1997). Även möjligheten att vara anonym inför författarna bakom enkäten 

vägde tungt för valet av metod. Enkätens utformning är uppbyggd i delerana; A -om du 

blivit utsatt för särbehandling, B -om du utsatt någon, C -om du bevittnat särbehandling 

samt D -bakomliggande orsaker till särbehandling. Frågorna som valts är utformade efter 

de frågeställningarna som ställts. Enkätens utformning är inspirerad av en tidigare enkät i 

en liknande studie om särbehandling (Lewing, 2012). 

4.2 Urval 
Undersökningen avgränsades till att omfatta endast studenter som går sista året på det 

fyraåriga sjökaptensprogrammet i Kalmar respektive Göteborg. Genom urvalet är 

förhoppning att kunna täcka in erfarenheterna från samtliga fartygsförlagda 

utbildningsperioder med samma respondenter samtidigt som urvalet blir representativt då 

de båda avgångsklasserna i sin helhet ingår i undersökningen. I undersökningen har det 

inte tagits hänsyn till vilken sorts fartyg samt fartområde som respondenterna under 

praktikperioderna har varit på. 

4.3 Förstudier  
4.3.1 Test av enkät 

Ett test av enkäten som instrument genomfördes med skolans projektkoordinator. 

Genomförandet omfattade presentation varpå testrespondenten fick möjlighet att göra 

enkäten. Tidsåtgången klockades och när testet var klart följde en diskussion och feedback 

vilket gav värdefulla insikter om en del frågors utformning och formuleringar som kunde 

missuppfattas. 
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4.3.2 Pilotundersökning  

Pilotundersökningen som följde hade syftet att utvärdera enkätens tydlighet och 

användarvänlighet. För deltagande i pilotundersökningen tillfrågades frivilliga studenter i 

fyraåriga sjökaptensprogrammets årskurs tre i Kalmar. Anledningen var här att testgruppen 

skulle vara så nära respondentgruppen som möjligt erfarenhetsmässigt när det gällde 

genomförd praktik. Pilotgruppen bestod av fyra studenter, två kvinnor och två män. 

Pilotundersökningen som genomfördes resulterade i både positiv och negativ feedback på 

enkäten. Den positiva feedback som gavs var att enkäten var tydligt utformad och frågorna 

relevanta. Den negativa feedback som framkom var att vissa frågor var otydliga och kunde 

missuppfattas. En av respondenterna ansåg även att en av frågorna saknade ett 

svarsalternativ som kunde vara relevant för att kunna besvara frågan utifrån den egna 

erfarenheten. De ansåg att presentationen borde vara mer tydlig om positiv och negativ 

särbehandling och dess innebörd. Samtliga respondenter var eniga om den feedback som 

gavs, alla antydde i stort sett samma saker. Dessa åtgärdades sedan i enkäten. 

4.4 Datainsamling 

För att insamlingen av data skulle bli effektiv, och för att få in ett så stort underlag från 

respondenterna som möjligt valdes att personligen presentera studien för respondenterna i 

Kalmar respektive Göteborg. En webbaserad undersökning diskuterades i arbetsprocessen 

men förkastades då det ansågs att bortfallet från antalet inkomna svar i en sådan 

webbaserad undersökning skulle bli alltför stor. Besöken skedde under schemalagd tid på 

respektive skola för att i möjligast mån få med så många respondenter som möjligt vilket 

ledde till en ökad representativitet. Målet var att hitta ett tillfälle då ett obligatoriskt 

moment genomfördes men schematekniskt var detta inte möjligt. Med denna metod var det 

dock vår förhoppning att få med en majoritet av studenterna i de fyraåriga 

avgångsklasserna vilket skulle stärka arbetets slutresultat.  

 

Inför datainsamlingen förbereddes en presentation som avsåg att presentera studien, syftet, 

och den etiska aspekten. Genomförandet i Kalmar visade sig ge ett för litet underlag för att 

vara tillräckligt representativt, med endast 22 stycken respondenter. Ett nytt 

kompletterande tillfälle planerades varpå ytterligare 11 respondenter kunde räknas in. Väl 

på plats i Göteborg genomfördes undersökningen vid två tillfällen under samma dag då 

målgruppen var uppdelad på olika grupper. Undersökningen genererade här 38 stycken 

respondenter. Totalt blev antalet respondenter 71 av 99 (72 %) möjliga. 
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4.5  Etik 

Den har de tagits stor hänsyn till den etiska aspekten under under arbetets gång. I det 

hänseendet  bedömdes det att datainsamling med enkät var mer lämpligt än den 

ursprungliga planen att genomföra intervjuer. Detta då enkäten erbjuder möjligheten för 

respondenten att förbli anonym även inför författarna på ett helt annat sätt än metoden med 

intervju. Anonymiteten och frivilligheten är viktigt enligt Lindblad (1997) och var något 

som underströks under presentationerna inför enkätens genomföranden.  

4.6 Metoddiskussion   

I ett tidigt skede valdes enkät som verktyg. Intervju som tillvägagångsätt är lämplig då 

syftet är att gå in mer på djupet runt ett fenomen. Detta övervägdes i början av arbetet med 

denna studie då syftet är att få en så omfattande bild kring frågeställningarna som möjligt. 

Det bedömdes ändock att en mer grundläggande undersökning är mer lämplig än ett 

mindre antal djupintervjuer eftersom det är lättare att nå ut till ett större antal respondenter 

via en enkät. En nackdel med enkät kan vara att förmågan att ta in intryck försvinner vilket 

inte hade inträffat vid en intervju. För att ändå få med intryck i studien valde författarna att 

genomföra enkäten på plats hos respondenterna. En enkätundersökning ger även 

möjligheten för respondenterna att vara helt anonyma med sina svar och värderingar 

eftersom undersökningen berör ett känsligt område. Ett starkt argument för att genomföra 

studien som enkät. När enkäten genomfördes i Kalmar och Göteborg upplevdes känslan att 

en del respondenter var negativt inställda mot undersökningen då en del reagerade med en 

underlig min då de fick enkäten samt kommentarer som “Vad ska det va bra för!” Vad 

detta berodde på kunde inte utrönas då majoriteten av respondenterna som anonyma ändå 

har visat på ett stort intresse för ämnet.  
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5. Resultat 

 

Undersökningen samlade 71 respondenter (72 %) av totalt 99 studenter från skolorna i 

Kalmar och Göteborg. Av de 28 som saknades var majoriteten inte hemkomna från sin 

fartygsförlagda utbildning vid tillfället för datainsamlingen. Respondenternas ålder var 

mellan 21-49 år där medelåldern var 24 år. Undersökningen visade att de som blev utsatta 

för negativ särbehandling i hälften av fallen råkat ut för något liknande tidigare i livet. 

Dock anser/känner sig en klar majoritet till vardags sällan eller inte alls som ett offer eller 

mer utsatt än andra i samhället. En klar majoritet anser också att det inte var självförvållat 

att de blev utsatta för kränkande  handlingar under praktiken. Under svarsalternativen har 

respondenterna haft möjlighet att fylla i fler alternativ vilket förklarar de olika totala 

antalet svar i diagrammen och tabellerna. 

 

Del A som var den mest omfattande delen i enkäten innehöll frågor till de som ombord 

minst någon gång känt sig utsatta för negativ särbehandling och syftade till att kartlägga 

vad som upplevts, när det upplevts, eventuella mönster i respondenternas bakgrund, vilka 

som utsatte, reaktioner samt eventuell uppföljning under och efter den fartygsförlagda 

utbildningen. På frågan om man under sin praktik någon gång känt sig utsatt för någon 

form av negativ särbehandling svarade respondenterna med 51 % ja och 49 % nej av 71 

respondenter. Av männen svarade 27 ja och 28 nej och bland kvinnorna var svaren åtta ja 

och sex nej. Fördelningen mellan kvinnor och män skilde sig alltså inte nämnvärt åt i 

svaren. Möjlighet att beskriva med egna ord fanns som ett möjligt alternativ. Det som 

respondenterna angett att de till största del blivit utsatt för var undanhållande av 

information, direkta ord samt utfrysning. Vad som förekommer i mindre utsträckning men 

som ändå har förkommit är hot och sexuella trakasserier vilket fem olika respondenter har 

angivit att de upplevt under sin fartygsförlagda utbildning. Av de respondenter som uppgav 

att de upplevt sexuella trakasserier var två kvinnor och en man. 
 

 

 

 

 

 

 



  
 

 
 

14 

 
Figur 1 Typ av särbehandling 
 

Respondenterna svarade med en klar majoritet att förövarna kom från däcksavdelningen. 

Figuren nedan visar från vilken avdelning majoriteten av dem som utsatte kom ifrån 

Figur 2 Befattning 
 

Undersökningen visade att det inte var någon särskild av de tre praktikperioderna som 

stack ut när det gäller antalet fall av negativ särbehandling. Under första perioden hade 16 

respondenter uppgett att de blivit utsatta, under den andra perioden 18 och under den tredje 

perioden 14 respondenter. När det kommer till antalet personer som utsatte studenten 
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ombord svarade 16 respondenter att det endast rörde sig om en person samtidigt som tio 

uppgav att det var två personer som stod för den negativa särbehandlingen. Enkätsvaren 

visade att ingen uppgav att tre eller fler ombord hade utsatt studenten. Här kan det dock 

finnas ett mörkertal då endast 26 av de totalt 36 respondenterna som blivit utsatta för 

negativ särbehandling har valt att besvara frågan. Hur respondenterna ansåg att inlärningen 

påverkades av det inträffade varierade men med en övervikt mot kategorierna “lite” (10 

personer) “inte alls” (11 personer) samt “till en del” (nio personer). Fyra svarade att det 

“förstörde mycket” och endast en respondent svarade att det “förstörde allt”.  

 

På frågan om problemen tagits upp med någon under fartygsförlagda utbildningsperioden 

visades tydligt på att många av respondenterna enbart tagit upp det med kompis, familj 

eller något befäl. Undersökningen visade på att det efter avslutad fartygsförlagd utbildning 

var vanligast att man vände sig till familj och kompisar istället för skolan eller SUI. Enbart 

7 av de 36 respondenter som svarat att de blivit utsatta för negativ särbehandling har valt 

att ta upp det med skolan. Resterande har valt att inte ta upp problemet med någon alls 

efter avslutad fartygsförlagd utbildning.    
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Figur 3 Under praktiken 
 

 
Figur 4 Efter praktiken  
 
 

Syftet med frågeställningen och enkätens del B var att utröna om negativ särbehandling 

även förekommer åt andra hållet det vill säga student-övrig besättning. Resultatet här, är att 

det kan förekomma/förekommer men dock i relativt liten skala. 

I enkätens del B fick respondenterna frågan om de själva någon gång under sin praktik 

utsatt någon för negativ särbehandling av något slag, varvid 86 % svarade nej, fem svarade 

ja samt tre som valde att ej svara. På frågan som följde blev svaret att de hade haft minst en 
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men oftast tre eller fler med sig. En respondent valde att med egna ord beskriva 

anledningen till att utsätta personen i fråga och beskrev här att det var karaktärsdrag som 

uppfattades som störande samt bristande samarbetsförmåga. 

I C-delen behandlades aspekten om respondenten blivit vittne till negativ särbehandling av 

någon annan ombord utan att själv vara direkt inblandad. Svaren fick en jämn fördelning 

på vardera alternativet, hände ibland samt aldrig. En respondent svarade att det förekom 

hela tiden och fem svarade att det förekom vid ett enstaka tillfälle. Två valde att inte svara. 

Av de som hade upplevt att det förekom valde 19 med en jämn fördelning att gå till ett 

befäl eller någon i manskapet för att ta upp frågan. Alternativen kompis, familj samt ingen 

kom in på andra plats med vardera två svar. Endast en respondent valde att ta upp det med 

skolan. Ingen respondent tog upp det med rederiet eller SUI. 

 

Under del D fick respondenterna frågan om de upplever att den person som blir utsatt 

oftast är kvinna, man eller att det inte är någon skillnad. Resultatet tydliggör att 

respondenterna inte upplever att det är någon skillnad mellan könen när det gäller utsatthet 

för särbehandling. En fråga ställdes där respondenten fick möjlighet att beskriva om de 

själva eller någon annan stött på positiv särbehandling, favorisering eller någon form av 

förfördelning. Resultatet visade att 29 av respondenterna upplevde att det hände ibland, 18 

att det hänt flera gånger och 16 hade aldrig upplevt det. En av respondenterna svarade att 

det alltid förekommer positiv särbehandling. Tre respondenter ville ej svara. En annan 

respondent gav ett exempel på favorisering “Tror många gånger att män och kvinnor 

behandlas olika p.g.a. olika kön. Tuffare inställning mot manliga elever och “daltande” 

mot kvinnliga elever. Ofta sker detta omedvetet av handledare”.  

 

Vidare fick respondenterna möjlighet att med egna ord besvara vad särbehandling ombord 

kan bero på. En stor del skriver att inställningen mot studenter och fördomar samt ett 

gammalt förhållningsätt från besättningens sida fortfarande lever kvar.  
 

 

Vissa äldre sjömän verkar vara av uppfattningen att de som går den korta vägen (praktik) 

fuskar eftersom de själva fick jobba mycket längre innan de kunde bli styrmän. 

 

Att elever är för självsäkra och gamla sjömän för rotade i gamla sätt. 
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Man kanske anser att en elev inte är samma som en i besättningen eller inte lika mycket värd 

som någon annan bara för att man är elev. 

 

Åldersskillnader och grundmentalitet i förhållande till arbetsmoral. 

 

En ohälsosam jargong och en oerhört patriarkal maktordning i en förlegad företagskultur. 

 

Fördomar och förutfattade meningar mot elever. 

 

Andra nationaliteter har inte samma kvinnosyn som oss. De tycker inte att kvinnor ska jobba 

hårt ute på däck utan ser oss mer som objekt. 

 

Tror män generellt riskerar att bli negativt särbehandlade och kvinnor positivt. Tror gärna folk 

ser fler kvinnor i branschen och att de därför får ett bättre bemötande. 

 

Hur man är som person, skinn på näsan. Man blir alltid jämförd med den föregående eleven, 

gör man saker sämre än denne får man höra det. 

 

Osäkerhet hos mobbare p.g.a. anställning eller bristande kompetens/självkänsla. 

 

De flesta sociala problemen ombord grundar sig i osäkerhet gällande anställning (utflaggning) 

och för stor arbetsbörda. 

 

 

Svaren visar på mönstret studenterna oftast inte inkluderas i besättningen utan är någon 

utöver och övrig personal vet inte hur man ska förhålla sig till studenten. 
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6. Diskussion 

 

Syftet med undersökningen var att undersöka i vilken omfattning särbehandling av 

studenter förekommer till sjöss.  

Syftet bröts sedan i sin tur ned i tre frågeställningar. 

 

- I vilken omfattning förekommer särbehandling av studenter ombord? 

- När och hur förekommer särbehandling? 

- Vad är orsakerna? 

I vilken omfattning förekommer särbehandling av studenter ombord? 

Studien besvarar första frågeställningen att särbehandling förekommer och har upplevts 

hos 51 % av respondenterna. Det som studenterna upplever och utsätts för i störst 

utsträckning är utfrysning, osynliggörande och undanhållande av information, samt blickar 

och skvaller. Psykisk mobbning vilket beskrivs av Hallberg (2004) är således det 

studenterna blir utsatta mest för. Studenterna upplever att de  inte är en del av besättningen 

vilket många tydliggjort i enkäten. SUI ger i skolorna tydliga riktlinjer för studenterna 

inför första fartygsförlagda utbildningsperioden med informationsmöte och 

yrkesinformation om livet till sjöss. Skolan i Kalmar skickar ut ett mejl inför resterande 

perioder med enbart information om hur fördelning av fartyg kommer gå till. Efter 

studentens hemkomst från den fartygsförlagda utbildningen är dock den aktiva 

uppföljningen från skolorna bristfällig (Karlsson & Skoglund, 2014). Rutiner och åtgärder 

på skolorna finns men bara om det anmäls (Adolfsson, 2014). Undersökningen visar att 

majoriteten av studenterna som har utsatts väljer att inte anmäla till skolan eller SUI. 

Resultatet bekräftas i Nautical Internationals undersökning där det också framkom att en 

stor del av den utsatta gruppen inte anmäler.   

När och hur förekommer särbehandling? 

När det kommer till frågeställningen när och hur särbehandlingen förekommer visar 

studien blandade resultat. När det gäller fördelningen över de olika perioderna så kan det 

konstateras en jämn fördelning över alla de tre ordinarie fartygsförlagda 

utbildningsperioderna. Som förstaårsstudent är man alltså inte mer utsatt för eventuell 
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särbehandling än som student i avgångsklassen. Respondenterna svarade med en klar 

majoritet att de som utsatte andra kom från däcksavdelningen. Detta kan dock bero på att 

respondenterna har tillbringat mest tid inom däcksavdelningen som ett led i utbildningen 

till däcksbefäl. 

 

Den största gruppen som utsätter studenterna består av svenska matroser. Den näst största 

gruppen som uppgavs vara de som utsätter utgjordes av befäl, majoriteten av dessa var 

seniorbefäl vilket är allvarligt eftersom seniorbefälen är de som har yttersta ansvaret för en 

god arbetsmiljö ombord. Det ligger i arbetsgivarens krav att hålla en god arbetsmiljö och 

förebygga uppkomsten av särbehandling bland sina arbetstagare samt i lika hög grad sina 

tillförda studenter på fartygsförlagd utbildning då dessa utgör grunden för framtida 

nyrekrytering. Detta ligger i linje med Europeiska redarföreningens riktlinjer. Det mönster 

man ser i resultatet är att inställningen har en stor del i varför studenter blir särbehandlade. 

Det blir väldigt svårt att vända sig till den ansvarige om den anvarige även är förövaren.  

 

Resultaten visar hur få det är som väljer att självmant gå vidare med att de blivit 

särbehandlade, till exempel att ta upp det med skolan eller SUI. Om detta beror på att 

studenterna känner sig osäkra och skäms för det som hänt är inget som framgått av 

resultaten. Därav har den egentliga omfattningen av särbehandling aldrig kunnat redovisas. 

I Sjöfartstidningen presenteras följande “Båda skolorna har en stor praktikuppföljning med 

samtliga elever där både samtal och enkäter ingår. - Både sjökaptenerna och 

sjöingenjörerna träffar en koordinator på skolan under en timme efter avslutad praktik där 

de berättar om sina upplevelser”(Adolfsson, 2014). I motsats till vad som skrivs i 

Sjöfartstidningen anger Karlsson och Skoglund (2014) i sin studie att skolan inte genomför 

genomgång och utvärdering med studenten när de kommer hem från deras fartygsförlagda 

utbildning. Enligt de tidigare studier och artiklar som hänvisas finns alltså olika 

ståndpunkter/uppfattningar om hur uppföljningen efter den fartygsförlagda utbildningen 

genomförs. Resultaten i undersökningen visar på att det är få som självmant tar upp 

eventuella problem med skolorna. 

Ett bättre utvecklat system med personlig återkoppling på skolan för samtliga studenter 

efter varje avslutad fartygsförlagd utbildning skulle kunna ge ökad möjlighet till personlig 

utveckling för studenten. Skolan får här en närmare kontakt med studenterna samt 

möjligheten att direkt ta pulsen på arbetsmiljön för studenterna ombord. En personlig 
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utvärdering av tiden ombord ger även skolan potential att ytterligare kvalitetssäkra 

utbildningen. Genom att då få svart på vitt om studenten får möjlighet till en utvecklande 

och lärorik fartygsförlagd utbildning enligt kursplan. 

 

Vad är orsakerna? 

Idag finns det tydliga riktlinjer och policies mot all form av särbehandling ombord vilket 

beskrivs av Europeiska redarföreningen (2013), men om dessa riktlinjer alltid omsätts i 

verkligheten är osäkert. Många respondenter vittnar om flera olika handledare under en 

och samma period, ofta båsar och/eller matroser. Den officielle handledaren, ofta 

befälhavaren eller en styrman har helt enkelt inte tid eftersom arbetsbelastningen är för hög 

(Johansson, 2012). Problematiskt då det är befälen som skickas på handledarkurser och 

borde sitta på kunskap i ämnet. Den största del av de som utsätter studenterna är enligt 

studien matroserna vilket kan kopplas samman med att dessa oftast inte har den kompetens 

som krävs men ändå blir tilldelade handledaruppdraget. Den ökande arbetsbelastningen 

drabbar även matroserna vilket också bidrar till att bägaren i slutändan rinner över. Enligt 

europeiska redarföreningen vill förmodligen inte många av matroserna och båsarna 

uppsåtligen göra någon illa, men när omodern och dålig ledarstil fortfarande lever kvar och 

ingen uppdaterad utbildning ges, uppstår lätt en situation där särbehandling förekommer 

(Europeiska redarföreningen, 2013). Detta är ingen ursäkt till att särbehandling ska få 

förekomma på något vis, men visar att det finns mycket att förbättra. När respondenterna 

med egna ord har fått besvara frågan om hur de själva som blivande befäl 

förebyggt/hanterat en situation där någon blir särbehandlad har en betydande del svarat att 

de löst en redan uppkommen situation genom diskussion, samtal eller i enstaka fall med 

avmönstring för någon av de inblandade. Många svarade ”vet inte” på frågan. Åtgärder 

mot det inträffade är naturligtvis bra men trots det är det endast en respondent i hela 

undersökningen som angivit hur en eventuell särbehandling kan förebyggas innan den 

uppstår. Det här kan möjligtvis indikera en bristande kunskap kring ledarskap eller 

okunskap om teambuilding, som tydliggörs av de blivande sjöbefälen. Denna okunskap 

tillsammans med en nedärvd bild av “elever” som mindre värda kan paradoxalt nog leda 

till att just ny särbehandling uppstår. 
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7. Slutsats 

Studien visar att särbehandling förekommer på den fartygsförlagda utbildningen till sjöss. 

Resultatet visade att 51 % av respondenterna upplevt särbehandling av något slag under sin 

fartygsförlagda utbildning. En stor del av de som utsätter studenter för särbehandling 

tjänstgör i manskapsbefattningar ombord, den näst största andelen utgörs av seniorbefäl. 

Undersökningen visar att respondenterna inte i första hand väljer att vända sig till skolan, 

rederiet eller SUI efter avslutad fartygsförlagd utbildning om något inträffat. Enligt 

resultatet väljer många att inte ta upp problemet med någon alls vilket bekräftar det stora  

mörkertalet och uteblivna anmälningar som existerar. 

 

8. Vidare forskning  

För vidare forskning är det intressant att fördjupa sig med intervjuer av ett antal 

respondenter som mer ingående får berätta om hur situationen ombord ser ut. 
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I 

Bilaga 
 

Enkät 
 

Särbehandling under praktik till sjöss 
 
 

 
Kön:  Kvinna ☐ Man ☐ Vill ej definiera ☐   
 
Ålder: _______________________________ 
 
Vilket universitet går du på?       Kalmar ☐ Göteborg ☐ 
 
Uppväxtort:  _______________________________ 
 
 
 

A____________________________________________ 
 

1. Har du någon gång som student under din praktik känt dig utsatt för 
någon form av negativ särbehandling?  
 
Ja ☐	 	 	 	 	 Nej	 ☐	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (Om svar nej fortsätt från del B i enkäten)  
 
 

2. Vilken typ/typer av negativ särbehandling blev du utsatt för?  
(Flera alternativ kan kryssas) 
 
Utfryst ☐	 	  
 
Undanhållen av information ☐	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
	 

Annat fysiskt våld	 ☐ 
 
Utstirrad ☐                                                          
 
Hot ☐	 	 
	 

Sexuella trakasserier ☐	 
 
Osynliggörande ☐ 	 	  
 
Skvaller ☐	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
	 

Blickar	 ☐	 
	 

Direkta ord	 ☐

            Knuffar ☐                                        
 

Annat:_____________
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3. Under vilken/vilka praktikperioder inträffade den negativa 

särbehandlingen?  
(Flera alternativ kan kryssas)  
 
1 ☐     2 ☐     3 ☐     Restpraktik ☐	 
 
 

4. Har du varit utsatt för negativ särbehandling tidigare gånger i livet, 
exempelvis skolan, annan praktik, arbetsplats?  
 
Ja en gång ☐   Fler än 2 gånger ☐   Aldrig ☐	 
	 
 

5. Känner du dig till vardags utsatt i samhället?  
(Ser du dig själv som ett förväntat offer?)  
 
Alltid ☐     Ofta ☐     Ibland ☐     Sällan ☐     Inte alls ☐ 
 
 

6. Känner du att det är självförvållat att du blivit utsatt för negativ 
särbehandling? 
 
Alltid ☐     Ofta ☐     Ibland ☐     Sällan ☐     Inte alls ☐	 
 

7. Från vilken avdelning ombord kom person/personerna som du blev utsatt 
av? (Flera alternativ kan kryssas)   
 
a) Maskin ☐     Intendentur ☐     Däck ☐	 
	 

            b) Seniorbefäl ☐           
 
   Juniorbefäl ☐                
 
   Manskap ☐                     
 
   Kadett (högskola) ☐     
 
   Elev (gymnasiet) ☐	 
	 
c) Nationalitet:_______________ 
 
 
 

8. Hur många blev du utsatt av?  
 
1 ☐     2 ☐     Fler än 3 ☐	 
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9. Var det fler än du själv som kände sig utsatta för negativ särbehandling 
ombord?  
 
Inga ☐     1 ☐     2 ☐     Fler än 3 ☐     Vet ej ☐  
 
 

10. a) Har det påverkat din inlärning på praktiken?  
 
           Inte alls ☐     Lite ☐     Till en del ☐     Rätt mycket ☐     Förstörde allt ☐  
 

b) Kunde du ta upp problemet med någon under praktiken om hur du 
blev behandlad? (Flera alternativ kan kryssas)  

 
Skolan ☐ 
 
Rederi ☐ 
 
Kompis ☐ 
 
Familj ☐  

Befäl ☐  
 
Manskap ☐  
 
SUI ☐  
 
Ingen alls ☐

 
            Annan: ________________  
 
 

c) Tog du upp problemet efter praktikperioden med någon?  
    (Flera alternativ kan kryssas) 
 
Skolan ☐ 
 
Rederi ☐ 
 
Kompis ☐ 
 
Familj ☐  
 

Befäl ☐  
 
Manskap ☐  
 
SUI ☐  
 
Ingen alls ☐ 

            Annan: ________________  
 
 

11.  Fick du det stöd du var i behov av?  
 
Mer än tillräckligt ☐     Lagom ☐     Lite ☐     Inte alls ☐   Ej i behov ☐	 
	 

	 

	 

	 

	 
 

 



  
 

 
 

IV 

12.  Hur reagerade du när det inträffade? (Flera alternativ kan kryssas)  
 
Förvirring ☐                       
 
Avmönstra ☐ 
 
Osäkerhet ☐                                    
 
Uppgivenhet ☐  
 
Ledsnad ☐ 
 
Ensamhetskänsla ☐ 
 
Sårad ☐                                                     
 
Minnesanteckningar ☐  
 

Ilsken ☐                
 
Talade med en kompis ☐ 
 
Kontrollerat verbalt försvar ☐ 
 
Försök till kommunikation på 
plats ☐  
 
Kastade tillbaka lite 
okontrollerat ☐     
 
Planer på att ta upp det på 
skolan ☐  
 

Annat:____________________
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 

V 

B________________________________________  
 

1. Har du någon gång utsatt någon annan person ombord för negativ 
särbehandling under praktiken till sjöss?  
 
Ja ☐     Nej ☐     Vill ej svara ☐	 
(Om du svarat nej på denna fråga fortsätt till del C) 
 
 

2. Har du varit ensam eller haft fler med dig? 
 
Ensam ☐     1 ☐     2 ☐     3 ☐     3-fler ☐  
 
 

3.  Skriv och berätta anledningen till särbehandlingen? 
 
Frivilligt:  
 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 
 

VI 

C________________________________________  
1. Har du utan att varit direkt inblandad sett någon som blivit utsatt för 

negativ särbehandling?  

 

Hela tiden ☐    Hände ibland ☐     En gång ☐     Aldrig ☐     Vill ej svara ☐ 
(Om svar aldrig fortsätt från del D i enkäten)  
 
  

2. Har du försökt ta upp detta med någon under praktiken? 
(Flera alternativ kan kryssas) 

 

Skolan ☐ 

Kurator ☐ 

Befäl ☐ 

Manskap ☐ 

Rederi ☐	 

SUI ☐ 

Kompis ☐ 

Familj ☐  

            Annan: ___________________ 

 



  
 

VII 
 

 

3. a) Har någon försökt dra med dig att särbehandla någon annan negativt?  

 
Hela tiden ☐	 	 Hände ibland ☐	 	 	 En gång ☐   Aldrig ☐	 	 	 Vill ej svara ☐  
 
	 
b) Har du försökt stötta den person som blivit negativt särbehandlad?  

 

Alltid ☐     Flera gånger ☐     Hände ibland ☐     Aldrig ☐     Vill ej svara ☐  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 

VIII 

D______________________________________ 
 
1. Upplever du att den person som blivit utsatt på sin praktik oftast är?  

 
Kvinna ☐      Man ☐	 	 	 	 	 Ingen skillnad ☐     Vill ej svara ☐  
 
  

2. Vad tror du eventuell särbehandling på praktiken kan bero på? 
 
Egna ord:   
 
________________________________________________________________

________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

3. Har du någon gång ombord upplevt att du eller någon annan blivit positivt 
särbehandlad dvs. förfördelad eller favoriserad framför andra?  
 
Alltid ☐	 	  Flera gånger ☐   Hände ibland ☐   Aldrig ☐   Vill ej svara ☐  
 
  

4. Hur hade du som blivande befäl förbyggt/hanterat en situation där någon 
blir särbehandlad?  
 
Egna ord:  
 
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

            Tack för din medverkan!



  
 

 
 



  
 

 
 

II 

 


