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Abstrakt 

Det blir i slutet av sin utbildning naturligt att en börjar fundera över hur det första jobbet 

efter utbildningen ska förvärvas. Av den anledningen ansågs det intressant att ta reda på 

vad rekryterarna på rederierna baserar sina beslut på vid anställning av styrmän. Syftet med 

denna undersökning blev därför att ta reda på vilka faktorer som är mest avgörande när en 

nyexaminerad sjökapten söker jobb som juniorstyrman. För att få en djupare 

bakgrundsförståelse för ämnet söktes det efter tidigare arbeten angående rekrytering av 

juniorstyrmän. Efter det kunde några faktorer uteslutas och några faktorer var i behov av att 

undersökas vidare. För att få reda på detta så utfördes en kvalitativ intervjuundersökning 

med fem rederirepresentanter ur olika sektorer inom sjöfarten. Resultatet av denna 

undersökning är att personliga egenskaper och referenser är de mest avgörande faktorerna 

för vem som anställs.  
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Abstract 

It is natural to start thinking about how the first job will be obtained in the end of an 

education. For that reason it was considered interesting to find out what recruiters on 

shipping companies base their decisions on when they employ officers. The purpose of this 

study was to investigate which factors are most vital when a recently graduated Master 

Mariner looking for a job as a junior deck officer. To get a deeper understanding for the 

subject previous works about the recruitment of junior officers were searched thru. After 

that a few factors could be excluded and some factors were in need of further investigation. 

To find this out a qualitative interview study were performed with five shipping company 

representatives from different sectors in shipping. The result of this investigation is that 

personal characteristics and references are the most vital factors when hiring junior deck 

officers. 
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Bakgrund 

 

Det finns några olika vägar att utbilda sig till sjökapten i Sverige idag. Det finns en fyraårig 

utbildning både i Kalmar och Göteborg som innefattar 12 månaders sjöpraktik. Alternativt 

en treårig linje i Kalmar om den sökande har arbetat till sjöss inom däcksavdelningen och 

innehar matrosbehörighet. Dessa vägar leder till en sjökaptensexamen. I Kalmar finns 

möjligheten att plocka ut en styrmansexamen om studenten skulle välja att kliva av 

utbildningen i förtid men med obligatoriska moment avklarade. För att få jobba som 

styrman krävs behörighet, den kan sökas ut från transportstyrelsen både med 

sjökaptensexamen och styrmansexamen förutsatt att den sökande har tillräckligt med tid till 

sjöss. Skillnaden mellan sjökaptensexamen och styrmansexamen är att med 

sjökaptensexamen går det att erhålla behörighet för överstyrman och sjökapten efter 

ytterligare yrkesutövning. 

 

Varje år tar nya studenter examen från sjökaptensutbildningarna i Sverige. Vad är det som 

avgör vem som anställs av rederierna? Tidigare arbeten har kommit fram till att betygen 

och om studenten gått det treåriga eller fyraåriga programmet inte har någon betydelse så 

länge studenten fått ut en sjökaptensexamen och erforderliga certifikat. De har istället visat 

på att avgörande faktorer för vem rederierna anställer är social kompetens, personliga 

egenskaper, tidigare erfarenheter, bra referenser och omdömen från praktik. Det saknas 

däremot uppgifter om vilken faktor som har störst betydelse i avgörandet för vem som får 

anställning samt vad rederierna menar med de olika faktorerna. Det behövdes därför 

undersökas vilken av dessa faktorer som har störst betydelse i avgörandet för vem som 

anställs samt om dessa arbeten missat någon betydande faktor. Detta för att ta reda på vem 

som får jobbet om flera sökande till ett jobb har samma formella meriter 

(sjökaptensexamen, alla nödvändiga certifikat). Det behövdes även undersökas vad 

rederierna menar med de olika faktorerna för att precisera vad de söker och inte lämna det 

öppet för egna tolkningar. 
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Syfte 

 

Syftet med arbetet var att undersöka vilka faktorer som är mest avgörande ur arbetsgivarens 

perspektiv vid anställning av en nyexaminerad styrman 2015, när de sökande har samma 

formella meriter. 

 

Finns det några ytterligare faktorer utöver social kompetens, personliga egenskaper, bra 

referenser, omdömen från praktik och tidigare erfarenheter som anses lika avgörande? 

 

Vilka av faktorerna är väger tyngst när de ställs emot varandra? 

 

Vad menar rederierna med personliga egenskaper, bra referenser, tidigare erfarenheter och 

social kompetens? 

 

Arbetet har avgränsats till svenska rederier och managementbolag som anställer svenska 

styrmän. 
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Tidigare studier 

 

Ett arbete har skrivits om betygens betydelse för anställning. I det undersöktes betygens 

betydelse för anställning med resultatet att betygen inte har någon betydelse vid rekrytering 

av sjöbefäl. Det enda som var av intresse var om den sökande hade fått ut en 

sjökaptensexamen och erforderliga certifikat. Faktorer som var avgörande för anställning 

visade sig istället vara social kompetens, personligheten, goda referenser, och omdömen 

från praktik (Wetterberg & Lundberg, 2011). 

 

Det har skrivits ett arbete om de treåriga och fyraåriga utbildningarna. Det undersöktes om 

det ansågs vara någon skillnad på om den sökande gått den treåriga utbildningen eller den 

fyraåriga utbildningen. I det arbetet intervjuades sex stycken rederier med resultatet att inte 

någon av de intervjuade ansåg det ha någon betydelse vilken av de olika utbildningarna den 

sökande gått. Istället såg rekryterarna mer till social kompetens, personligheten, bra 

referenser och en färdig sjökaptensexamen (Erblad & Carlsson, 2014). 

 

Det har även skrivits ett arbete om examensarbetets betydelse vid anställning av 

juniorbefäl. I det undersöks det om det kan ha någon betydelse vilket område studenten valt 

att profilera sig på och skriva ett arbete om. Det undersöktes även om det hade någon 

betydelse hur arbetet var genomfört och hur välskrivet det var. Det var ingen av de 

tillfrågade som ansåg att det hade någon betydelse vad examensarbetet handlade om eller 

hur det var utfört. Det enda som ansågs vara viktigt var att det var utfört så att studenten fått 

ut en sjökaptensexamen. Faktorer som istället var av betydelse var omdömen från praktik 

och att den sökande hade personliga egenskaper som gjorde att den skulle passa in i 

gruppen (Svedberg & Jonsson, 2011). 

 

Till sist finns det ett arbete som mera allmänt undersökt vad arbetsgivarna anser är 

betydelsefullt hos de arbetssökande. I det arbetet undersöktes vad rekryterarna såg på vid 

anställningsprocessen. Det kom fram till att rekryterarna ser på social kompetens, tidigare 
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arbetslivserfarenheter, goda referenser, omdömen från praktik och sjökaptensexamen. Vid 

ett intervjutillfälle i detta arbetet nämns det även “känner någon som känner någon”  vilket 

tyder på att kontakter skulle kunna vara en avgörande faktor (Andersson, 2012). 

 

Sammanfattningsvis visar tidigare studier på att de formella kraven är att studenten har 

sjökaptensexamen och nödvändiga behörigheter. Det är de grundläggande kraven för att 

kunna få en anställning. Tidigare arbeten visar däremot att avgörande faktorer för 

anställning är social kompetens, personliga egenskaper, bra referenser, omdömen från 

praktik och tidigare erfarenheter. Deras huvudsyfte var dock inte att ta reda på det, så det 

finns en risk att någon viktig faktor kan ha missats. Ett arbete tyder på att kontakter skulle 

kunna vara avgörande. Det är en sådan faktor som kan ha missats i tidigare arbeten. Det 

behövdes därför undersökas om tidigare arbeten missat någon viktig faktor samt ta reda på 

vilken faktor som väger tyngst om dem ställs mot varandra. På områdena betygens 

betydelse och tre eller fyraårigt program fanns tillförlitliga resultat och behövde därmed 

inte utredas mer. Även examensarbetets betydelse har undersökts noggrant utan att något 

visar på att det skulle ha någon betydelse för anställning. 

 

För att få fast anställning måste man ha sjökaptensexamen, men för ett vikariat går det bra 

utan.  (Andersson, 2012, s. 26).  

 

Det som däremot är återkommande i undersökningarna är omdömen från praktik, bra 

referenser, social kompetens, personliga egenskaper och tidigare erfarenheter. Hur de 

placerar sig inbördes mot varandra eller om det finns fler viktiga faktorer är inte ordentligt 

undersökt. Syftet med detta arbetet har därför varit att undersöka vilken faktor som väger 

tyngst samt undersöka om det finns någon viktig faktor som missats av tidigare arbeten. 

 

Vad som inte framgår av tidigare arbeten är vad för personliga egenskaper rederierna söker 

efter, vad för tidigare erfarenheter som anses meriterande och om det har betydelse varifrån 
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den sökande har goda referenser. Även det behövde undersökas för att förtydliga vad 

rederierna söker efter. 
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Metod 

 

Kvalitativa intervjuer av semistrukturerad karaktär har använts i detta arbete. Anledningen 

till valet av en kvalitativ undersökning framför en kvantitativ var dels risken för ett stort 

bortfall men även att det ansågs behöva göras djupare intervjuer med respondenterna för att 

få svar på de frågor som ställdes samt möjligheten till följdfrågor. Kvalitativa intervjuer av 

semistrukturerad karaktär användes för att det resulterar i data som är möjlig och inte för 

resurskrävande att analysera (Jacobsen, 2002, s. 163). 

 

Det första som gjordes var att skapa ett frågeformulär av semistrukturerad karaktär. De 

inledande frågorna var av en mer öppen och allmän karaktär för att skapa en bra stämning 

mellan intervjuaren och respondenten inledningsvis. Sedan övergick det i öppna frågor med 

fokus på att få svar på arbetets syfte. Avslutningsvis ställdes lite känsligare frågor angående 

ålder och köns betydelse för anställning. Anledningen till denna utformning var att bygga 

upp en tillitsrelation mellan intervjuare och respondent i början av intervjun för att kunna få 

svar på obekväma frågor i slutet av intervjun. Hade de känsliga frågorna ställts i början av 

intervjun finns det en risk att de låst hela intervjusituationen (Jacobsen, 2002, s. 168). Till 

sist ställdes frågan om respondenten ansåg att något hade missats under intervjun. 

Formuläret i sin helhet återfinns i bilaga 1. 

 

Populationen i arbetet är alla svenska rederier som anställer svenska styrmän. För att få en 

bra spridning på urvalet i populationen kategoriserades populationen upp i fyra kategorier 

som skiljer sig från varandra. Att dela upp populationen i kategorier kallas “bredd och 

variation” och är lämplig om man vill få bredd och spridning i sin undersökning för att 

kunna generalisera resultaten från urvalet på populationen (Jacobsen, 2002, s. 199). De fyra 

kategorierna blev Ro-Ro, Tank, Färja och Övriga. I kategorin Övriga återfinns allt som inte 

får plats i de andra tre men inte är tillräckligt stort för att ha en egen kategori. Exempel på 

detta är bogserbåt, mindre tonnage i Östersjöfart, offshore och bunkerbåtar. Efter 

uppdelningen i grupper valdes en respondent ur varje som ansågs representativ för den 
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gruppen. Ur gruppen övriga valdes två stycken respondenter för att den gruppen var 

betydligt större än de övriga tre samt mindre homogen. 

 

Respondenterna som hade valts ut ringdes upp, informerades kortfattat om vem jag var och 

vad för arbete jag utförde samt tillfrågades om dem ville delta i undersökningen. När dem 

ville det avtalades tid för intervjuen. Innan intervjun fick deltagarna information om 

undersökningen och hur intervjuerna skulle genomföras via e-post som återfinns i bilaga 2.  

 

Fyra av intervjuerna genomfördes med videotelefonsamtal via internet som spelades in och 

en med telefonsamtal. Innan varje intervju informerades respondenterna om varför den 

genomfördes, att den spelades in, deras anonymitet i arbetet samt deras rätt att när som 

helst avbryta intervjun.   

 

När intervjuerna var genomförda transkriberades de enligt Åbo Akademins 

transkriberingsregler (2015). Under transkriberingen sammanställdes data och blev till 

resultat. För att få resultaten validerade skickades resultatet ut till respondenterna med 

frågan om de överensstämde med deras åsikter. 

 

Under hela arbetets genomförande har vetenskapsrådets forskningsetiska principer beaktats. 

Framförallt har de fyra huvudkraven informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet beaktats (Vetenskapsrådet, 2013). Inga 

respondenter eller rederier nämns vid namn. 
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Resultat 

 

De fem personer som har intervjuats har stor erfarenhet av att rekrytera personal till 

samtliga befattningar som förekommer ombord på fartyg. I ett undantagsfall så rekryterades 

chief och befälhavare av andra. En av respondenterna med cirka tolv år i branschen 

uppskattar att denne har rekryterat närmare 300 personer under sin yrkeskarriär. 

Respondenterna representerar olika segment av fartygsbranschen; ett RoRorederi, ett 

tankrederi, ett färjerederi, ett bemanningsbolag och ett offshorerederi. Fyra av 

respondenterna uppger att de haft tidigare anställningar inom fartygsbranschen med 

liknande arbetsuppgifter. Under intervjuerna har de kunnat bekräfta att det synsätt de har på 

rekrytering stämmer väl överens med deras tidigare anställningar. Detta ökar djupet på 

undersökningen.  

 

Viktiga faktorer utöver de som tagits upp i tidigare arbeten 

Som viktiga faktorer utöver de som tidigare arbeten tagit upp nämns ”tajming” och 

tillgänglighet flera gånger vara två direkt avgörande faktorer för om det överhuvudtaget ska 

bli aktuellt med anställning. Det har ingen betydelse hur kvalificerad den sökande är om 

den inte har lite tur med att söka i rätt ögonblick och är tillgänglig just när det behövs. 

Något som också nämns vid upprepade tillfällen är om den sökande känner någon som kan 

rekommendera en för anställning. Det kan vara antingen en handledare från praktik eller 

någon med anknytning till branschen som den sökande känner privat som kan gå i god för 

att den sökande är en bra person. 

 

Förutsatt att man har rätt behörighet och man har alla behörigheter som krävs för 

positionen. Skulle jag säga att tidigare omdömen och referenser som är relevanta för den 

positionen, absolut. Men sen ligger ju tajming, alltså det avgör ju. Vi väljer ju inte någon 

för att de har bättre tajming, men har man tajming så kommer man ju in rätt, man råkar vara 

precis rätt. Så det är ju jätteviktigt. 
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Sen är det väl något som vi inte har nämnt är ju kontakter. Det underlättar ju faktiskt alltid 

att ha. 

 

De viktigaste faktorerna 

Respondenterna uppger att de söker efter en kombination av alla faktorerna. Trots det finns 

det två faktorer som sticker ut mer än de andra det är personliga egenskaper och referenser. 

Det är även personliga egenskaper och referenser som de uppger avgjort flest gånger för 

vem som ska få jobbet. Det är även dessa två faktorer som flest respondenter uppger vara 

de viktigaste faktorerna i avgörandet för vem som anställs. 

 

Jag skulle egentligen säga att det är lika mellan de personliga egenskaperna och bra 

referenser. 

 

Referenser och omdömen från praktik 

Respondenterna uppger att det är en förhållandevis liten bransch och därför har väldigt bra 

kontakt med varandra. Därför kontaktar de alltid varandra för referenser om de ska anställa 

någon de ser har varit på ett annat rederi inom landets gränser. I referenser ingår även 

omdömen från praktik då dessa två faktorer ofta blandades ihop och ansågs vara samma sak 

av respondenterna. Referenser uppges vara det bästa sättet att ta reda på personliga 

egenskaper och social kompetens innan den sökande får en provanställning. Referenserna 

ska vara från sjön och relevanta för den position som söks. 

 

Sen om man varit elev eller jobbat på något annat rederi så ringer jag referenser hos 

kollegor. Vi känner ju varandra, vi som jobbar känner ju egentligen varandra allihopa, vi 

som jobbar med sjöpersonalen. Bra referenser som jag säger det är guld värt. 
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Personliga egenskaper 

Det nämns en hel del olika personliga egenskaper som de letar efter under intervjuerna. De 

personliga egenskaper som nämns är bland annat ödmjukhet, arbetsvillig, intresserad, ärlig, 

ansvarsfull, personlig mognad, lugn, stabil och positiv. Mest frekvent nämns ödmjukhet, 

intresserad och positiv. Det verkar mest skilja sig baserat på egna personliga åsikter hos 

rekryterarna men det är även möjligt se viss skillnad beroende på sektor inom sjöfarten. 

Tankrederiet uppger att säkerhetstänkande är en specifik personlig egenskap som just de 

söker efter. De flesta medger att det kan finnas svårigheter med att bedöma personliga 

egenskaper under en intervju. Bästa sätten för att ta reda på det innan den sökande kommer 

ombord uppges vara att kontakta referenser. Om det inte finns några referenser att kontakta 

så märks personliga egenskaper tydligt ombord under en provanställning. 

 

Intresserad och, alltså i den positionen, alltså när man är junior att vara ödmjuk inför att 

man inte är världsbäst och kan allt än. 

 

Social kompetens 

Social kompetens är något de anser vara viktigt eftersom att den sökande ska fungera ihop 

med en besättning ombord på en båt där det är viktigt att kunna samarbeta för fartygets 

säkerhet. Samtidigt som de är tvingade att leva väldigt nära varandra. De flesta anser att de 

kan få fram social kompetens rätt så bra under en intervju men de kontaktar även referenser 

för att bekräfta det de själva bedömt utifrån intervju. Det visar sig allra tydligast ombord 

under en provanställning. 

 

Men åter igen som jag sade, det är en skillnad då man väl kommer ombord och hur man 

funkar med övrig besättning och hur övrig besättning funkar. Det är svårt, det är de här 

stora sakerna man kan se, om någon är väldigt ängslig till exempel eller så där. Sådana 

saker kan man ju få en känsla för. 
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Tidigare erfarenheter 

Det uppges av vissa vara meriterande om den sökande har erfarenhet från den sektor det 

söks till och allra helst från det rederi det söks till. Respondenten från Ro-Ro ansåg däremot 

att det inte hade någon betydelse vid rekrytering av nyexaminerade juniorbefäl men vid 

rekrytering av seniorbefäl var det ett krav att den sökande hade erfarenhet från liknande 

fartyg. Erfarenheter från ett tidigare land-jobb värderas inte så högt, det kan vara intressant 

men inget som avgör om den sökande får jobb. Om den sökande skulle sakna tidigare 

arbetslivserfarenhet anses inte som ett problem eftersom att praktiktiden ger den 

arbetslivserfarenhet som behövs. 

 

Först skulle jag vilja säga det att här är det ju så att om det dyker upp, om det är en person 

som har varit här förut. Den personen har det lättare att få jobbet, har ju bra referenser då. 

De känner till vår verksamhet då. Det är ju så. 

 

Det är väl sådär. Det är ju bäst om man har varit på sjön. 

 

Anställningsprocessen 

Första steget i anställningsprocessen är CV och personligt brev. I CV:et ser de om alla 

nödvändiga behörigheter och sjökaptensexamen finns. De ser även ifall den sökande har 

varit någonstans tidigare som är meriterande för jobbet den söker och kontaktar eventuellt 

det rederiet för referenser. Det personliga brevet är det inte någon som anser vara så viktigt 

utan det är mest något som ska följa med och se trevligt ut. De får framförallt reda på 

referenser och tidigare erfarenheter i CV och personligt brev.  

 

De personliga breven ligger så pass nära varandra. Kollar att man inte gör bort sig 

ordentligt helt enkelt. 

 

Under anställningsintervjuerna anser de att personliga egenskaper och social kompetens 

kommer fram bättre. De höll däremot med om att det fanns svårigheter att bedöma det 
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under så kort tid och att det därför kunde bli fel. Av den anledningen kontaktades referenser 

för att bekräfta det de själva bedömt.  

 

Bra referenser. Det är så att jag rekryterar och har gjort genom åren mest på telefon. Man 

får mer uppfattning om hur en person är om man träffar dem. Men därför är referenserna 

ofantligt viktiga. 

 

Det gavs dessutom alltid en provanställning eller vikariat i första läget så att den sökande 

kunde bedömas ombord innan den anställdes. I vissa fall togs beslut redan på CV och 

personligt brev. De kollade då upp referenser mer noggrant och när de väl hörde av sig till 

den sökande hade de i princip redan bestämt sig. Då handlade det mest om att den sökande 

inte gjorde bort sig fullständigt. Denna snabbare process praktiserades bara när det 

rekryterades juniorbefäl om seniorbefäl skulle rekryteras användes alltid intervjuer.   

 

Ålder och köns betydelse för anställning 

Det var ingen som direkt ville säga att åldern kunde vara för hög men samtidigt fanns det 

tankar om att de helst inte såg nya juniorbefäl som hade för nära pension då de ville se alla 

sina nya juniorbefäl som potentiella befälhavare i framtiden. Men det var ändå en som 

nämnde att det kunde var en fördel med en i 45-50 års åldern då det kunde anses som en 

större chans att denna stannar tills pensionen jämfört med en 25-35 åring som eventuellt 

försvinner när den bildar familj. Alla var däremot överens om att åldern inte kunde vara för 

låg då de sökande automatiskt är runt 25 vid examen. Det kunde däremot vara så att någon 

saknade den personliga mognad som krävs men det var inget som ansågs vara fast bundet 

till åldern. Samtliga svarade att ålder aldrig hade avgjort för vem som fått ett jobb. Alla 

respondenterna ansåg att valet av man eller kvinna kunde påverka hur en grupp fungerar. 

Det var inte någon som ansåg att enkönade grupper fungerar bra oavsett kön. Däremot är 

det inte någon som funderat på att strategiskt planera in kön på anställningar för att få en 

bättre grupp. Det är heller aldrig någon som uppger att kön haft betydelse för anställning. 
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Sammanfattning 

Att söka vid rätt tidpunkt och att vara tillgänglig för den period det gäller är direkt 

avgörande för om det ska bli en anställning. Det krävs att det finns en vakans och att den 

sökande är tillgänglig för hela den perioden vakansen gäller. De viktigaste faktorerna för att 

få en anställning uppges vara personliga egenskaper och referenser. Personliga egenskaper 

de söker efter är framförallt ödmjukhet, intresserad, arbetsvillig, ärlig, ansvarsfull, 

personlig mognad, lugn, stabil och positiv. Det uppges däremot finnas svårigheter att utläsa 

de personliga egenskaperna från CV, personligt brev och intervjuer. Bästa sättet att ta reda 

på det innan en provanställning uppges vara att ta kontakt med referenser. Alltså blir 

referenserna väldigt viktiga då det går att få reda på både personliga egenskaper och social 

kompetens från dessa.   
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Diskussion 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med undersökningen var att ta reda på vilka av faktorerna som dykt upp i tidigare 

arbeten som anses vara mest avgörande vid en anställningsprocess och undersöka om det 

finns några lika viktiga faktorer som har missats. Resultatet av denna undersökning visar på 

att de mest avgörande faktorerna är personliga egenskaper och referenser. Viktiga faktorer 

som inte nämnts i tidigare arbeten är enligt denna undersökning att det lämnas in en 

ansökan i just rätt ögonblick, att den sökande är tillgänglig för just den period vakansen 

gäller och att ha kontakter. 

 

Viktiga faktorer utöver de som tagits upp i tidigare arbeten 

Denna undersökning har haft som avsikt att ta reda på om det finns några viktiga faktorer 

utöver de som tidigare arbeten visat på. Några av respondenterna har inte kunnat komma på 

någon ytterligare faktor men reserverat sig för att om någon nämner någon så skulle de 

säkert instämma. De andra respondenterna har uppgett tajming, tillgänglighet och kontakter 

som avgörande faktorer. Detta för att det många gånger krävs någon omgående när det väl 

behövs någon. Då blir det väldigt avgörande om det lämnas in en ansökan vid just det 

tillfället eller vid ett annat tillfälle. Det är dessutom ett måste att den sökande är tillgänglig 

för hela den perioden som vakansen gäller för att de inte ska behöva rekrytera flera vikarier 

för en vakans. Denna undersökning visar på att kontakter med någon i branschen är något 

som kan avgöra för anställning. Det stöds av ett tidigare arbete som visar på att det även 

kan avgöras på om den sökande känner någon i branschen (Andersson, 2012). 

 

De viktigaste faktorerna 

Denna undersökning hade som huvudsyfte att undersöka vilka faktorer som är de mest 

avgörande för anställning av en nyexaminerad sjökapten. Den visar på att referenser och 
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personliga egenskaper är de viktigaste faktorerna. Referenser är något respondenterna 

uppger att de använder för att ta reda på bland annat personliga egenskaper och social 

kompetens. Alltså är troligtvis den mest avgörande faktorn som skiljer de sökande just 

personliga egenskaper medans referenserna är ett verktyg för att ta reda på det. Att 

personliga egenskaper och referenserna är viktiga stöds av alla tidigare arbeten på området. 

I ett arbete så uppger de att samtliga av deras respondenter ansett att “elevernas praktik är 

det enskilt viktigaste och då främst elevomdömen från praktikperioder som ligger i slutet av 

utbildningen” (Svedberg & Jonsson, 2011, s.13). Ett annat arbete visar på att det är de 

personliga egenskaperna som är mest avgörande för att få bra referenser och att det är de 

bra referenserna som är mest avgörande för att få anställning (Andersson, 2012).  

 

Referenser och omdömen från praktik 

Denna undersökning visar på att referenser och omdömen från praktik är mest avgörande 

för anställning tillsammans med personliga egenskaper. De uppger att de har väldigt bra 

kontakt med varandra och därför alltid kontaktar varandra om de ser att den sökande varit 

på ett rederi inom landets gränser. Att just referenserna är viktiga stöds av alla tidigare 

arbeten. Det finns ett arbete som uppger att det viktigaste är omdömen från praktikperioder 

som ligger i slutet av utbildningen (Svedberg & Jonsson, 2011). I ett arbete uppges det att 

referenserna är det som oftast skiljer de sökande åt (Andersson, 2012). I ett annat arbete 

uppger en respondent att ”Gör du en bra praktiktid ombord så är det egentligen den bästa 

referensen som du kan få” (Erblad & Carlsson, 2014, s.26). För att en referens ska vara så 

bra som möjligt ska den alltså vara från en liknande verksamhet, helst den egna 

verksamheten och så ny som möjligt.  

 

Personliga egenskaper 

Personliga egenskaper är en av de mest avgörande faktorerna för anställning enligt denna 

undersökning. De personliga egenskaper som denna undersökning visar på skulle vara 

viktigast är ödmjukhet, intresserad och positiv. Tidigare arbeten visar på att de personliga 
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egenskaperna är viktiga däremot har de inte lyckats precisera vad för personliga egenskaper 

som är viktiga. I ett arbete nämns det att det är personligheten och referenserna som väger 

tyngst (Wetterberg & Lundberg, 2011). Ett annat arbete nämner lyhörd, ödmjukhet och inte 

rädd för att fråga som viktiga personliga egenskaper (Andersson, 2012). Det verkar finnas 

lite skilda åsikter om vilka personliga egenskaper som är viktiga. Detta beror med största 

sannolikhet på rekryterarnas egna personligheter. Något som däremot alla uppgav var 

ödmjukhet för just nyexaminerade vilket även är återkommande i tidigare arbeten. 

 

Social kompetens 

Social kompetens uppges vara väldigt viktigt för att den sökande ska fungera ihop med 

övrig besättning ombord. Det är något som är återkommande även i tidigare arbeten. Det 

nämns i ett tidigare arbete att den största och mest betydande egenskap som arbetsgivaren 

tittar efter är om den sökandes personlighet innehåller en social kompetens (Erblad & 

Carlsson, 2014). Ett tidigare arbete visar på att de viktigaste egenskaperna som krävs för att 

fungera ombord med övrig besättning är lyhörd, ödmjuk och intresserad (Andersson, 2012). 

Vilket tyder på att de  personliga egenskaper som nämndes mest frekvent under 

intervjuerna i denna undersökning även skulle vara de viktigaste egenskaperna för social 

kompetens. I så fall går egentligen social kompetens in under faktorn personliga 

egenskaper.  

 

Tidigare erfarenheter 

Som seniorbefäl är det ett krav att den sökande har erfarenhet från den sektor det söks till 

men redan som juniorbefäl var det många som ansåg det vara meriterande om den sökande 

hade erfarenhet från den sektor det söktes till. Även specialbehörigheter som CCM uppgavs 

vara meriterande trots att det inte var ett krav för tjänsten som juniorbefäl. Inom offshore 

såg det liknande ut för om den sökande hade gått DP-kurs eller inte. Respondenten från 

tank uppgav att denne hade väldigt bra kontakt med andra rekryterare men inte från färja 

eftersom att det är så sällsynt att någon går från färja till tank med tanke på alla certifikat 
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som krävs. Det finns mycket som tyder på att det är svårt att byta mellan de olika 

sektorerna framförallt senare i karriären som seniorbefäl. Men redan som nyexaminerad 

verkar det i många fall vara en fördel att ha någon erfarenhet från den sektor det söks till. 

Detta är något som stöds väl av tidigare arbeten. Ett arbete skriver att samtliga 

representanter tycker att det är en klar fördel att ha erfarenhet från samma fartygstyp men 

det är dock inget måste (Erblad & Carlsson, 2014). 

 

Anställningsprocessen 

Det finns en lång anställningsprocess där de sökandes personliga egenskaper och sociala 

kompetens bedöms vid ett intervjutillfälle. Sen försöker rekryterarna få den bedömningen 

bekräftad med referenser.  Det finns även en snabbare process som används när det krävs 

en akut rekrytering. Den användes även som standard vid rekrytering av juniorbefäl av en 

del rederier. Då bedöms de sökandes sociala kompetens och personliga egenskaper helt på 

CV, personligt brev och referenser. I de fallen blir det helt och hållet referenserna som 

avgör eftersom att rekryteraren aldrig träffar de sökande och kan göra en egen bedömning 

av social kompetens och personliga egenskaper. 

 

Ålder och köns betydelse för anställning 

Alla hävdade att kön och ålder aldrig haft betydelse för avgörandet av vem som anställs. De 

tyckte alla att enkönade grupper fungerar dåligt och att valet av man eller kvinna kunde 

påverka hur gruppen presterar som helhet. Däremot var det aldrig någon som hade valt 

någon på grund av kön eller heller tyckte att det skulle göras. Vilket är tänkvärt då gruppen 

som helhet eventuellt skulle kunna prestera bättre om en något mindre kvalificerad valdes 

på grund av kön. De såg även alla nyrekryteringar som potentiella kaptener i framtiden och 

medgav att en allt för hög ålder satte stopp för det. Vilket gör det lite osäkert om det 

verkligen aldrig haft någon betydelse. Det är någonting som inte går att få ett bra svar på 

med denna typen av undersökning. Det skulle behövas någon typ av observerande 

undersökning för att svara på dessa frågor eftersom det söks svar på vad de gör och inte vad 
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de säger att de gör. Den skulle tyvärr bli alldeles för tidskrävande och omfattande för ett 

examensarbete. 

 

Sammanfattning 

Något som sticker ut är att juniorbefäl i flera fall rekryteras utan intervjuer istället bedöms 

de helt på CV, personligt brev och referenser. En intressant jämförelse som går att göra är 

att de personliga egenskaper denna undersökning visar på skulle vara de viktigaste är 

samma som en annan undersökning anger som de viktigaste sakerna för att fungera ihop 

med övrig besättning, där nämnt som social kompetens. Något som kommer upp flera 

gånger både i denna undersökning och i tidigare arbeten är att den bästa referensen är om 

den sökande har gjort någon av sina sista praktiker hos det aktuella rederiet. Det har dykt 

upp ett tydligt mönster i denna undersökning som är att det är svårt att byta sektor inom 

sjöfarten. Redan som juniorbefäl ska den sökande helst ha erfarenhet från aktuell sektor och 

som seniorbefäl är det ett krav.  

 

Metoddiskussion 

Valet av kvalitativa intervjuer berodde på att det söktes en djupare förståelse för 

respondenternas urvalsprocess vid anställningar samt möjligheten att kunna ställa 

följdfrågor. Detta medförde att endast fem stycken rekryterare fått tillfälle att lämna sina 

åsikter. Det gör att resultatet med hundra procents säkerhet inte kan sägas representera hela 

sjöfartsbranschen då det alltid finns någon med avvikande åsikter men resultatet speglar 

däremot majoriteten av branschen som helhet bra med anledning av hur urvalet gjordes. 

Tyvärr är inte denna undersökning tillräckligt bred för att dra slutsatser om skillnader i de 

olika sektorerna även om det går att se vissa tendenser. För att undersöka de tendenserna 

skulle det behöva göras en mer omfattande undersökning alternativt en kvantitativ 

undersökning. 
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Kvalitativa intervjuer ska helst hållas ansikte mot ansikte och vara i minst 30 minuter för att 

en avslappnad och bekväm stämning ska kunna uppnås mellan intervjuare och respondent 

(Jacobsen, 2002, s.164, 167). Det var tyvärr inte möjligt att hålla intervjuer med 

respondenterna på plats på grund av logistiska skäl. Istället hölls fyra av intervjuerna med 

videotelefonsamtal och en med telefonsamtal. Detta fungerade över förväntan och 

respondenterna har upplevts som väldigt avslappnade under intervjuerna då dem tillåtits 

prata fritt under stora delar av intervjuerna. Intervjuerna har varat mellan 30 minuter till 50 

minuter långa. Det upplevdes inte vara någon skillnad på den intervju som genomfördes på 

telefon jämfört med de andra fyra. Enda tillfället under intervjuerna som respondenterna 

inte upplevts helt öppna är vid frågorna kring ålder och kön. Då har de ofta svarat lite mer 

politiskt korrekt och vid något tillfälle även sagt ”här borde jag svara nej... så nej”. Det är 

möjligt att det hade gått att få bättre svar på dessa aningen känsligare frågor ansikte mot 

ansikte och om intervjun utförts av en professionell intervjuare. Även då hade det troligtvis 

varit svårt då detta är ämnen som det kan finnas svårigheter att få ärliga svar på även av 

personer en känner väl. 

 

Reliabiliteten i denna undersökning styrks av att det är fullt möjligt att få tag i liknande 

respondenter och ställa samma frågor. Objektiviteten är något som har beaktats både under 

intervjuerna och under analysarbetet. Därför kan sannolikt liknande resultat uppnås om 

undersökningen replikeras. Det som skulle kunna skilja vore om det skulle dyka upp en 

respondent med klart skilda åsikter från majoriteten. Det är däremot inte något som skulle 

förändra resultatet utan mer fungera som undantaget som bekräftar regeln. 

 

Tidigare studier på området visar på samma saker som denna undersökning vilket höjer 

validiteten av undersökningen. Respondenterna har fått se resultatet och de säger alla att de 

instämmer väl med vad resultatet visar på. Detta bekräftar att resultatet väl speglar 

respondenternas åsikter angående vilka faktorer som är de mest avgörande i en 

anställningsprocess vilket var studiens mål att undersöka. Även detta höjer validiteten på 

undersökningen.  
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Förslag på vidare forskning 

Under denna studie har det visat sig finnas tendenser på att det är olika personliga 

egenskaper som eftersöks i de olika sektorerna. Det vore därför intressant att göra en 

noggrannare studie på det för att se om det är så att specifika personligheter passar olika bra 

in i de olika sektorerna. Eftersom mycket tyder på att det är svårt att byta mellan de olika 

sektorerna är det av extra stor vikt att hamna rätt från början. 

 

I denna studie har alla respondenter uppgett att de tycker enkönade grupper fungerar sämre 

än mixade grupper och att valet av man eller kvinna kan påverka hur en grupp fungerar. 

Däremot anser de inte att kön ska ha någon betydelse för vem som anställs. De påstår vid 

upprepade tillfällen hur viktigt det är att få gruppen att fungera men när det kommer till att 

besluta om en man eller kvinna ska anställas säger de emot sig själva. Det vore därför 

intressant att undersöka det här problemet och vad som krävs för att de ska ändra sig. 
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Bilaga 1 

Inledningsfrågor 

1. Hur länge har du jobbat som  rekryterare? 

2. Hur många har du anställt ungefär? 

3. Till vilka tjänster rekryterar du? 

4. Har du rekryterat till dessa tjänster hela tiden? 

5. Vilken typ av fartyg rekryterar du till? 

6. Vad var det som fällde avgörandet senast du anställde någon? 

7. Vad är det som har fällt avgörandet flest gånger? 

8. Är det svårt eller lätt att hitta svenskt kompetent nautiskt befäl? 

            - har det blivit sämre/bättre? 

            - finns det för få/många? 

            - hur rekryterar ni dem? 

Syftesfrågor  

1. Tidigare arbeten visar på att de viktigaste faktorerna utöver formella meriter är 

social  kompetens, personliga egenskaper, bra referenser, omdömen från  praktik 

och tidigare erfarenheter.      

            -Finns det någon annan faktor som är lika avgörande?  

            -Vilken faktor är den viktigaste? 

            -Finns det någon som är mindre viktig än de andra? 

2. Vilka är de viktigaste personliga egenskaperna hos en anställd? 

3. Tidigare erfarenheter är en viktig faktor enligt tidigare studier. Finns det tidigare 

erfarenheter som är mer meriterande än andra? 

            - vilka då? 

            - vad ser du som mest meriterande, tidigare utbildning/jobb? 

4. Kan arbetslivserfarenheter från en  annan bransch vara meriterande? 

           - vilken typ av bransch föredras praktisk/akademisk? 

           - vilken typ av arbetsroll föredras? 

           - om man saknar tidigare arbetslivserfarenhet då? 

5. Avgörs det oftast på formella  meriter eller andra faktorer? 

 - vad är det då som oftast avgör? 

Hur det avgörs 

1. Är CV och personligt brev ett bra sätt att hitta kompetent personal? 

            - finns det något bättre sätt? 

            - vad tittar du speciellt på i ett CV? 



 

b 

 

 

            - vad tittar du speciellt på i ett personligt brev?  

            - vad får du reda på i CV & Personligt brev? (social kompetens, personliga               

egenskaper, bra referenser, omdömen från  praktik och tidigare erfarenheter.) 

             - vad är mest avgörande för om den  sökande får komma på intervju? 

  

2. Är anställningsintervjun ett bra sätt att hitta kompetent personal? 

            - finns det något bättre sätt? 

            - vad tittar du speciellt på under en anställningsintervju? 

            - är klädseln viktig för det personliga intrycket? 

            - vad får du reda på under en  intervju? (social kompetens, personliga egenskaper,    

bra referenser, omdömen från praktik och tidigare erfarenheter.) 

3. Är det lätt eller svårt att avgöra om någon är socialt kompetent under en intervju? 

            - kan det inte vara svårt att bedöma hur socialt kompetent en person är under så 

speciella omständigheter? 

            - kan det inte vara svårt att bedöma det under så kort tid? 

            - finns det något annat sätt att ta reda på det? 

4. Kommer personliga egenskaper fram på ett bra sätt i en intervju? 

           - hur tar du reda på det då? 

           - vilka personliga egenskaper letar du efter? 

           - är någon av dem viktigare än dem andra? 

           - vilken är den viktigaste?  

5. Det kommer ju fram olika saker vid  CV&Brev jämfört med vid en intervju. Skulle 

inte det som  kommer fram vid CV&Brev kunna anses viktigare då det avgör om 

 den sökande får komma till intervju? 

Känsliga frågor 

1. Finns det någon ideal ålder för en nyexaminerad sjökapten? 

            - kan den vara för låg? 

            - kan den vara för hög? 

            - har det någon gång fällt avgörandet? 

2. Har man eller kvinna någon gång haft betydelse i valet? 

3. Har ni någon gång funderat över att kvotera in kvinnor för att få en bättre mix i 

besättningen,  alternativt välja män för att bibehålla en homogen grupp? 

             - tror du inte att man/kvinna kan påverka hur en grupp fungerar? 

             - är det här något ni är emot eller har ni bara inte funderat över det? 

4. Finns det någonting som du tycker borde tagits upp under intervjun som vi har 

missat? 
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Bilaga 2 

Hej, 

 

Vad trevligt att ni vill ställa upp i min undersökning. Tidigare studier på området har visat 

på att det som avgör vem rederierna anställer förutom de formella kraven med 

sjökaptensexamen och nödvändiga behörigheter är social kompetens, personliga egenskaper, 

tidigare erfarenheter, bra referenser och omdömen från praktik. Det saknas däremot uppgifter 

om vilken faktor som är den mest avgörande för vem som får anställning. Jag vill därför 

undersöka vilken faktor som har störst betydelse och om tidigare studier har missat någon 

väsentlig faktor. 

 

Intervjun kommer ske på skype och tar ungefär 30 minuter. Den kommer att spelas in för 

att vi ska kunna granska den i efterhand. Ni kommer även ges tillfälle att ge respons på 

resultatet innan jag publicerar det. 

 

 

Inför intervjun vill jag att ni tänker på följande: 

Vilken faktor av social kompetens, personliga egenskaper, tidigare erfarenheter, bra referenser 

och omdömen från praktik anser ni vara den mest avgörande i en anställningsprocess. 

Finns det någon utöver dessa som ni anser vara lika relevant? 

Hur placerar sig den i så fall? 

 

Ha i åtanke att studien gäller nyexaminerade sjökaptener från svenska skolor, förutsatt att 

de har samma formella meriter (Sjökaptensexamen, nödvändiga behörigheter). 

 

För att jag ska komma i kontakt med er via skype ber jag er att svara på detta mail och 

uppge den skypeprofil ni önskar bli kontaktade på. 

 

Vid frågor om undersökningen eller ombokning av intervjutillfälle är det bara att höra av 

er. 

 

Med vänliga hälsningar. 

Mikael Svedberg 

Kalmar Maritime Academy 

K4 
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Bilaga 3 

Information inför intervjun 

Jag som gör undersökningen heter Mikael Svedberg. Jag läser fjärde året till sjökapten på 

sjöfartshögskolan i Kalmar. Undersökningen är en del i mitt examensarbete där jag 

undersöker vilken faktor som är den mest avgörande vid anställning av en nyexaminerad 

styrman. Tidigare arbeten har visat på att de viktigaste faktorerna är social kompetens, 

personliga egenskaper, tidigare erfarenheter, bra referenser och omdömen från praktik. Då dessa 

arbeten inte haft detta som huvudsyfte vill jag undersöka om det finns någon viktig faktor 

som saknas samt undersöka vilken faktor som är mest avgörande. 

 

Intervjun kommer att spelas in för att vi ska kunna analysera den i efterhand. Ni kommer att 

vara helt anonym i arbetet. Undersökningen består av fem rederier ur olika kategorier inom 

sjöfarten. Den är helt frivillig och ni har när som helst rätt att avböja att svara på en fråga 

eller avsluta intervjun. 

 

Har du några frågor innan intervjun startar och vi börjar spela in? 
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