
Lämplighetsbedömning inom transportsektorn 
En studie av bruket av psykologisk lämplighetsbedömning vid tre 

yrkesutbildningar i Sverige

Sanna Leandersson 

Paula Nilsson 

2016-09-29 

Program: Sjökaptensprogrammet 

Ämne: Självständigt arbete 
Nivå: 10hp 

Kurskod: 2SJO1E

�  !  

Sjökaptensprogrammet 

Självständigt arbete



Linneuniversitetet 

Sjöfartshögskolan i Kalmar 

Utbildningsprogram:   Sjökaptensprogrammet 

Arbetets omfattning:  Självständigt arbete om 10 hp 

Titel:     Lämplighetsbedömning inom transportsektorn. En studie av 
     bruket  av psykologisk lämplighetsbedömning vid tre  
     yrkesutbildningar i Sverige  

Författare:     Sanna Leandersson, Paula Nilsson 

Handledare:    John Ohlson 

Abstrakt 

I samband med antagning till sjöbefälsutbildningen vid sjöfartshögskolorna i Sverige görs idag 

ingen bedömning av studenters psykologiska lämplighet. Piloter och lokförare, som i sina yrken har 

ett liknande ansvar, genomgår utförliga tester och bedömningar av psykologisk lämplighet innan 

antagning till utbildning. Studiens syfte har varit att undersöka bruket av lämplighetsbedömning i 

transportsektorn idag, samt möjliga effekter som kan följa av att lämplighetstester införs även för 

sjöbefälsstudenter. En kvalitativ jämförelse av aktuella regelverk och procedurer för bedömning av 

lämplighet inom järnväg, luftfart och sjöfart har genomförts. Vidare har det undersökts hur rederier i 

dagsläget bedömer psykologisk lämplighet vid rekrytering av sjöbefäl. Ett införande av 

lämplighetsbedömningar av blivande sjöbefälsstudenter skulle innebära en viss merkostnad, men 

antalet avbrutna studier kan förväntas minska och därmed bespara samhället kostnader för icke 

fullföljda studier. Det huvudsakliga följden är att en undersökning av psykologisk lämplighet skulle 

kunna höja säkerheten till sjöss, då antalet olyckor till följd av den mänskliga faktorn skulle kunna 

förväntas minska. 
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Abstract 

Today there is no evaluation of the psychological aptitude of applicants during the admission 

process to the merchant marine officer program at the maritime academies in Sweden. Pilots and 

train drivers have similar responsibilities, and their applicants are thoroughly tested and evaluated 

psychologically before admission to their educational programs. The purpose of this study was to 

investigate the current use of psychological evaluation in the transport sector and the possible 

effects following an implementation of psychological evaluations of students at the maritime 

academies during the admission process. A qualitative comparison of the different laws, rules and 

procedures for evaluating psychological aptitude in the three transport sectors, railway, aviation and 

shipping, was made. The strategies used today by different ship owners to determine the 

psychological aptitude of merchant marine officers during their recruitment processes was also 

investigated. An implementation of psychological aptitude tests during the admission process would 

result in an extra expense, but the amount of students who discontinue their education would 

probably decrease, saving the community unnecessary educational expenses. Most importantly, the 

number of accidents could be expected to decrease since the human factor is the cause of over one-

third of all marine accidents in Swedish territorial waters. 
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Profile, Jan Snöberg, Christian Björklund, samt alla andra som under arbetets gång varit oss 

behjälpliga. 
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Definitioner 

Flygpsykolog   Legitimerad psykolog, kunnig inom den specifika branschen. 

Juniorbefäl  Tredje- och andrestyrman, här avses andrestyrman. 

Kompetens   Kunnighet, skicklighet; som juridisk term laglig rätt att avgöra viss typ av  
   ärende (Nationalencyklopedin 2015a). 

Kryssningsfartyg  Passagerarfartyg avsedda för långfärder till sjöss. 

Marinpsykolog  Legitimerad psykolog, kunnig inom den specifika branschen.  

Mänsklig faktor Här avses mänskligt handlande som olycksorsak (Nationalencyklopedin   
   2015b). 

RoRo-fartyg  Fartyg med lasthantering där lasten körs ombord på trailrar eller vagnar över 
   en eller flera ramper i ändskeppet eller i fartygets sidor. Från engelskans roll-
   on/roll-off (Nationalencyklopedin 2015c). Här avses även fartyg som utöver 
   denna last eventuellt kan ta containers eller passagerare. 

Seniorbefäl  Här avses överstyrman och kapten. 

Situational awareness  Förmågan att objektivt identifiera, bearbeta och förstå skeenden och faktorer 
   som påverkar en pågående situation (Schager 2008, s. 117). Benämns ibland 
   situation awareness. 

Sjöbefäl  Person som genom utbildning och praktik skaffat behörighet att inneha  
   befattning som fartygsbefäl eller maskinbefäl på handelsfartyg    
   (Nationalencyklopedin 2015d). Här avses däcksbefäl.  

Styrman    Fartygsbefäl i handelsflottan närmast under kapten (Nationalencyklopedin  
   2015e). 

STCW   Internationell konvention som styr utbildnings- och behörighetskrav för  
   sjöfolk. International Convention on Standards of Training, Certification and 
   Watchkeeping for Seafarers (International Maritime Organization (IMO)   
   2015). 

Tankfartyg   Bulkfartyg avsett för flytande laster såsom t.ex. råolja, vatten, kemikalier och 
   flytande livsmedel (Nationalencyklopedin 2015f). I denna uppsats avses   
   råolja, petroleumprodukter och kemikalier. 

Transportstyrelsen Myndighet bildad 1 januari 2009 med samlat ansvar för normgivning, tillsyn, 
   tillståndsgivning och registerhållning för alla trafikslag    
   (Nationalencyklopedin 2015g). 
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1. Inledning  

Lokförare, piloter och sjöbefäl har i sitt yrke ett jämförbart ansvar för människoliv, miljö och 

ekonomiska värden. Yrkesverksamma i dessa tre områden inom transportsektorn behöver besitta en 

förmåga att leda och agera konstruktivt under stress och i krissituationer samt sålla stora mängder 

information under kort tid (Arbetsförmedlingen 2012, 2013a,b). Konsekvenserna av deras agerande, 

oavsett bakomliggande orsak, kan bli oerhört stora. En enskild persons psykologiska lämplighet för 

yrket kan med andra ord utgöra skillnaden mellan liv och död. 

I Sverige genomgår blivande lokförare och piloter lämplighetstester i samband med antagning till 

utbildning (Järnvägsskolan 2015b, Trafikflyghögskolan 2015a). Deras förmåga att utföra sina 

arbetsuppgifter på ett säkert sätt utvärderas i ett försök att sålla bort, för yrket, psykologiskt icke 

lämpade individer (TSFS 2011:61, EG nr 216/2008). 

Det finns i dagsläget ingen bedömning av lämplighet hos blivande sjöbefäl i samband med den 

svenska utbildningen. Uppgiften att identifiera och undvika olämpliga individer hamnar istället hos 

blivande arbetsgivare. Tidigare forskning har fokuserat på om resultaten som uppnås med 

lämplighetstester vid antagning till lokförar- och pilotutbildning skulle bli likvärdiga vid 

sjöfartsutbildningarna. Även vilken typ av lämplighetstester som kan användas, samt om det finns 

lagutrymme för ett införande, har tidigare undersökts (Kempe 1997; Nilsson & Swensson 2012). 

Med detta som bakgrund finns det utrymme att undersöka hur frågan om bedömning av psykologisk 

lämplighet hanteras i de tre branscherna, både inför utbildning och inför anställning, och hur det 

skulle påverka sjöfarten att blivande sjöbefäl också skulle ställas inför lämplighetstester. 
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2. Syfte  

Syftet är att genom en jämförande studie av pilot-, lokförar- och sjöbefälsutbildningar i Sverige 

undersöka bruket av lämplighetstester, huvudsakligen i samband med antagning till 

yrkesutbildningar, inom transportsektorn. 

2.1. Frågeställningar 

Arbetet syftar till att jämföra bruket av lämplighetstester i olika delar av transportsektorn genom 

följande frågeställningar: 

• Hur bedöms lämplighet hos piloter, lokförare och sjöbefäl idag? 

• Vilka effekter kan följa av att lämplighetstester, med krav liknande de som ställs på lokförare och 

piloter inför antagning, införs vid sjöfartsutbildningen? 

3. Metod  
   

För att jämföra skillnader och likheter i bedömningen av lämplighet hos lokförare, piloter och 

sjöbefäl i samband med antagning till utbildning har en kvalitativ litteraturstudie av aktuella 

regelverk och föreskrifter genomförts. Detta har gjort det möjligt att studera den faktiska 

innebörden av reglerna kring dessa tre yrken som Jacobsen (2012, s. 121) beskriver. Vidare har 

antagningsprocesserna vid Trafikflyghögskolan i Ljungbyhed, Järnvägsskolan i Ängelholm och 

Sjöfartshögskolan i Kalmar studerats för att klargöra de olika tillvägagångssätten vid 

lämplighetsbedömning av studenter. De tre skolornas tillvägagångssätt anses representativa för de 

tre utbildningarna då de alla omfattas av samma regelverk som andra, likvärdiga utbildningar. 

Olycksstatistik för kommersiell järnväg, luftfart och sjöfart under 2009-2014, presenterad i 

Säkerhetsöversikt Luftfart och Sjöfart 2014 (2015) samt  Bantrafikskador 2014 (2015), har studerats 

för att synliggöra antalet olyckor i de respektive sektorerna. 

En legitimerad marinpsykolog på ett företag specialiserat på lämplighetstester av sjöbefäl, samt en 

flygpsykolog har intervjuats för att kunna beskriva olika processer för lämplighetsbedömning.  
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Kvalitativa, semistrukturerade intervjuer genomfördes med rekryteringsansvariga på ett urval av 

rederier som rekryterar svenska däcksbefäl. Detta gjordes för att undersöka hur lämplighet bedöms 

hos sjöbefäl i dagsläget. För att undvika missförstånd baserade på språkskillnader har bara 

svensktalande rekryteringsansvariga tillfrågats. Varje intervju tog cirka en halvtimme och spelades 

in för referens och analysering (Jacobsen 2012, ss. 31-34, 143). Intervjumallen återfinns i Bilaga C. 

Intervjuerna genomfördes över telefon för att möjliggöra ett stort urval utan att begränsas av 

geografiska avstånd. Den semistrukturerade öppna intervjun har inneburit en någorlunda fri dialog 

med vissa givna frågor att resonera kring. Avsikten var att få en djupare och mer uttömmande bild 

av informanternas egna tankar och resonemang (Jacobsen 2012, ss. 100, 106-107). Intervjuerna 

spelades in för att intervjuaren skulle kunna fokusera på samtalet istället för att anteckna, samt i 

efterhand kunna analysera svaren utan att gå miste om några detaljer. Informanterna informerades 

om detta och lämnade sitt godkännande (ibid., s. 143). 

Alla källor redovisas i enlighet med Harvardmodellen, det vill säga i texten samt i 

källförteckningen. Personlig kommunikation, inklusive e-post och intervjuer redovisas i fotnoter. I 

texten anges vilken form av kommunikation som avses. 

3.1. Avgränsning och urval 

För att kunna jämföra förutsättningar och regelverk i samband med antagning till utbildning inom 

de tre yrkena på ett likvärdigt sätt, har undersökningen begränsats till svenska förhållanden. 

3.2. Etik 

Enligt Vetenskapliga rådet (2002, ss. 7-14) ska en intervju i forskningssyfte uppfylla följande fyra 

krav: 

• Informationskravet - innebär att den intervjuade är insatt i undersökningens syfte. 

• Nyttjandekravet - innebär att informationen endast skall användas till den specifika 

undersökningen.  

• Konfidentialitetskravet - innebär att den intervjuade har rätt att vara anonym.  

• Samtyckeskravet - innebär att den intervjuade har rätt att avstå från deltagande (ibid., ss.7-14). 
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För att uppfylla kraven blev informanterna inbjudna per mail till att delta i undersökningen under 

informerat samtycke. De informerades således om undersökningens syfte, vad det innebar ur deras 

perspektiv samt om att intervjuerna genomfördes på helt frivillig basis. Vidare erbjöds de 

anonymitet (Jacobsen 2012, ss.31-35; Vetenskapsrådet 2002, ss.7-10). Alla informanter har godkänt 

att intervjuerna spelats in och de informanter som namngivits har godkänt detta. De som företräder 

rederier har anonymiserats, och är istället namngivna efter sin nisch, exempelvis Kryssningsrederi A 

(Jacobsen 2012, s.132). Efter en genomförd analys av intervjumaterialet informerades 

informanterna om hur deras svar hade tolkats och de gavs möjlighet att förtydliga sina resonemang, 

rätta eventuella missuppfattningar samt kommentera (Vetenskapsrådet 2002, s.15). 

4. Teoretisk referensram 

4.1 Önskvärda egenskaper och den mänskliga faktorn 

Undersökningar visar att i en genomsnittlig grupp av människor som hamnar i en krissituation 

kommer 10-15% ha förmågan att behålla sitt lugn, bedöma sin situation och sedan planera och 

agera utifrån detta. Cirka 75% kommer förlora en stor del av sin förmåga att tänka klart och 

resonera, därför handlar de reflexmässigt eller inte alls. Dessa människor är mottagliga för direkta, 

enkla och tydliga instruktioner men sårbara för att smittas av omgivningens panik. Resterande 

10-15% av gruppen kommer att försätta sig själva och andra i fara genom att agera förvirrat, 

kontraproduktivt, panikartat och ibland aggressivt (Leach 2004, s. 5). De två senare gruppernas 

passiva eller negativa reaktioner ingår i det som kallas för den mänskliga faktorn i 

olyckssammanhang. 

Egenskaper och förmågor som eftersöks av rederier, som kan utläsas i Bilaga B, är bland annat det 

som kallas situational awareness - förmågan att kunna läsa en situation på ett rationellt, objektivt 

sätt och förstå hur den kommer att utvecklas.  Marinpsykolog Bengt Schager beskriver i intervjun 

ett idealt befäl som en individ som inte ger upp under tuffa omständigheter samt är utöver detta 

säkerhetsmedveten, omdömesgill, sansad och kapabel att klara av stress. På det personliga planet 

eftersöks ledarskaps-, samarbets- och kommunikationsförmåga. Eftersom en besättning umgås 

väldigt tätt och mycket ihop under långa tidsperioder så söks befäl med god social kompetens. I 

invervjun säger Schager även: 
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 Regelsystemet för piloter är mycket, mycket mera finmaskigt än för sjömän, så […] för 

en sjökapten eller en sjöman så är det mycket, mycket större frihet eller mycket större 

utrymme för det egna omdömet att avgöra i olika typer av situationer  1

Hur ett vakthavande befäl väljer att agera i olika situationer beror på dennes situational awareness, 

det vill säga förmågan att göra en  så korrekt och objektiv bedömning av en situation som möjligt. 

Hur en person uppfattar sinnesintryck och tolkar dessa är mycket individuellt, grundat på tidigare 

erfarenheter, individens subjektiva uppfattning av verkligheten och dennes psykologiska 

förutsättningar. Det innebär att två personer kan bedöma samma situation på två helt skilda sätt och 

därmed kan även deras val av respons skilja sig åt. När en persons situational awareness inte varit 

tillräcklig och en olycka inträffat anges den mänskliga faktorn som olycksorsak (Schager 2008, ss. 

9-48). 

I takt med den tekniska utvecklingen har fartygen blivit större och snabbare, medan besättningarna 

har minskats efterhand som allt mer fysiskt arbete kunnat automatiseras och/eller effektiviseras. 

Avancerade datorprogram har fått en större roll, men eftersom inget tekniskt system är felfritt krävs 

en god övervakning av dessa för att säkerställa fartygets säkra framdrift. Efter hand som tekniken 

blir säkrare utgör den en mindre olycksfaktor och den mänskliga faktorn får istället en allt större roll 

både i uppkomst och prevention av olyckor. 

4.2. Olycksstatistik i de tre transportslagen 

Transportstyrelsen publicerar årligen statistik över olyckor som inträffar inom transportsektorn. 

Mellan de tre transportslagen järnväg, luftfart och sjöfart syns en tydlig skillnad ifråga om mängden 

olyckor och dess orsaker. Figur 1 i Bilaga A redovisar bland annat att det 2014 inträffade 57 olyckor 

på svenska järnvägar, vilkas orsaker ej redovisats. Utöver dessa inträffade 82 självmord och 

självmordsförsök av personer som uppehållit sig på eller kring tågspåren (Trafikanalys 2015, s. 7). 

Inom den kommersiella luftfarten var antalet olyckor få, i snitt färre än två per år bland 

svenskregistrerade plan (Transportstyrelsen 2015, ss. 7-9). Samma år inträffade enligt e-

postkorrespondens med Transportstyrelsen 178 registrerade olyckor på svenskt territorialvatten.  2

 Schager, Bengt; marinpsykolog Marine Profile, 2015-02-05.1

 Torkeli, Cecilia; analytiker Transportstyrelsen, 2015-02-26.2
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Sammantaget var antalet olyckor till sjöss mer än tre gånger fler än järnvägsolyckorna och avsevärt 

fler än inom luftfarten.  

Som kan utläsas av figur 2 i Bilaga A, är den största orsaken till olyckor inom yrkessjöfarten på 

svenskt territorialvatten, utan hänsyn till fartygens flagg, den mänskliga faktorn. De senaste åren har 

den mänskliga faktorn stått för en tredjedel av olyckorna, tätt följt av tekniska fel och yttre 

omständigheter. Olyckor som orsakas direkt eller indirekt av besättningen, exempelvis genom 

handhavandefel och brister i kommunikation och rutiner står också för en märkbar andel av den 

totala andelen olyckor, vilket kan utläsas under respektive rubrik i figuren. Antalet olyckor orsakade 

av tekniska fel, yttre faktorer, fartygskonstruktion och okända faktorer bedöms ej vara avhängigt 

befälens psykologiska lämplighet. Besättningars agerande och förmågor anses dock orsaka nära 

hälften av olyckorna på svenskt territorialvatten varje år.  3

4.3. Validitet hos olika rekryterings- och urvalsmetoder använda av rederier 

Det finns flera metoder för att bedöma en persons lämplighet och prestationsförmåga. Forskning 

visar att tillförlitligheten för de olika metoderna är mycket spridd. Trots detta används ofta de 

metoder som anses minst tillförlitliga vid rekrytering. Exempel på vanligt förekommande 

tillvägagångssätt vid rekryteringsarbetet hos svenska rederier återfinns i Bilaga B. 

  

Den vanligaste metoden för att bedöma arbetssökandes lämplighet är intervjuer (Reilly & Chao 

1982). Detta är ett arbetssätt som används av samtliga tillfrågade rederier, vilket kan utläsas i tabell 

1 på sidan 18. Även inför antagning till danska Svendborg International Maritime Academy 

intervjuas sökande studenter som en del i antagningsprocessen (Nilsson & Swensson 2012). 

Forskning har visat att resultatet av en intervju är en ineffektiv prediktor för hur en person kommer 

att prestera i sitt arbete. Det finns en uppsjö av intervjutekniker att tillämpa och rekryterarens 

personliga erfarenhet och förmåga påverkar hur informativ och objektiv en intervju blir (Reilly & 

Chao 1982).  

En intervju är en relativt kostnadseffektiv och traditionell metod, med fördelen att 

informationsutbyte mellan intervjuaren och den som intervjuas kan ske på ett enkelt sätt. Metoden 

anses dock allt för begränsad för att ensam garantera att den som rekryteras är psykologiskt lämpad 

 Torkeli, Cecilia; analytiker Transportstyrelsen, 2015-02-26.3
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för sin tjänst. Validiteten är lägre än hos psykologiska lämplighetstester, och experiment och 

undersökningar där sökande från olika grupper försetts med identiska förutsättningar och bakgrund  

i intervjusituationer har visat att kvinnor, från normen avvikande personer och rasifierade tydligt 

missgynnas (U.S. Department of Labor 2000, ss.4-11). 

Många rederier nämner att arbetssökande helst ska ha goda referenser att visa upp, vilket kan 

utläsas i Bilaga B. En referens från en tidigare arbetsplats kan visa hur väl personen presterat 

tidigare och ge arbetsgivaren en möjlighet att kontrollera uppgifter som sökande har lämnat. Dock 

har undersökningar visat att resultatet är subjektivt och oftast omotiverat positivt. Inte heller är det 

säkert att personen på sin tidigare arbetsplats varit i den typ av situationer som är relevanta för att 

bedöma lämplighet för den sökta tjänsten. Referenser är således inte en god prediktor för personens 

framtida arbetsprestation, utan bör ses som ett komplement till andra metoder, då validiteten är låg 

jämfört med både intervjuer och psykologisk testning (ibid., ss. 4-12). 

Inget rederi nämner att de tittar på betyg från sjöfartshögskolorna vid rekrytering av befäl. Urvalet 

vid antagningen till sjöfartshögskolorna i Sverige baseras däremot på sökandes gymnasiebetyg eller 

motsvarande, i enlighet med Högskoleförordningen 1993:100 7 kapitlet §12. Betyg anses vara en 

sämre prediktor för framtida prestationer än referenser, intervjuer och psykologiska tester (ibid., ss. 

4-12). 

Vissa rederier nyttjar psykologiska lämplighetstester, vilka har visat sig vara en god prediktor för en 

persons framtida prestationer (Åkerlund, Henrysson Eidvall & Sjöberg 2014). Nackdelen med dessa 

tester är den höga kostnaden, ofta stora tidsåtgången samt att resultatet är avhängigt bedömarens 

förmåga och därmed riskerar dela de svagheter som finns hos intervjuer (U.S. Department of Labor 

2000, ss.4-11). I följande kapitel beskrivs hur ett typiskt lämplighetstest kan gå till, samt en 

marinpsykologs egna reflektioner kring lämplighetstester och deras styrkor och svagheter. 

4.4. Lämplighetstester utförda av marinpsykologer 

Marine Profile är ett inom sjöfarten välkänt svenskt företag, verksamt som bolag sedan 1994. I 

intervjun berättar Schager att företaget erbjuder bland annat lämplighetstester, urval, utvärderingar 

och ombordbaserad träning. Deras marinpsykologer anlitas av ett antal rederier för att utföra 

lämplighetstester och utvärderingar, samt av svenska Sjöfartsverket för att bedöma samtliga 
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blivande lotsar. Önskvärd profil på den som ska rekryteras tas fram i samarbete med varje 

uppdragsgivare.  4

En typisk lämplighetsbedömning hos Marine Profile innebär att dagen startas med en enklare 

intervju och en beskrivning av dagen och processens utformning. Efter detta genomgår personen 

tester av bland annat situational awareness, logisk förmåga, intelligens och uthållighet och deltar 

sedan i en avslutande intervju som ger psykologen en mer detaljerad och komplett bild av den 

personlighet som framträtt under testerna.  5

Då rederier ibland anställer personal de inte träffat personligen, utan enbart intervjuat över telefon, 

menar Marine Profiles uppdragsgivare att det finns en stor vinst i att testa just dessa befäl. Vissa 

rederier testar samtliga blivande befäl, andra nöjer sig med att testa sina seniorbefäl. Marine Profile 

har genomfört mer än 3000 heldagstester, och Schager säger att medan de mött många väldigt bra 

och lämpade befäl så är lägstanivån på svenska sjöbefäls psykologiska lämplighet låg.   6

Möjligheten att träna och förbättra sin lämplighet anses vara begränsad. Förmågan att hantera stress 

anser Schager vara någorlunda statisk då det finns en individuell högstanivå för vad individen klarar 

av. Däremot finns en vinst i att öka befälets självkännedom genom att låta denne utvärdera sig själv, 

exempelvis med videoupptagning i en simulator, och därmed förbättra sin förmåga att förutse sina 

gränser och reaktionsmönster.  7

Efter att psykologerna på Marine Profile utvärderat en person, lämnar de en rekommendation 

huruvida uppdragsgivaren bör anställa eller avstå. Schager berättar i intervjun att uppdragsgivaren 

har alltid sista ordet och i perioder då det råder brist på befäl, är risken stor att det faktum att 

personen är behörig blir ensamt avgörande:  8

Är det brist [på befäl, författarnas anm.], så är det många rederier som bara är glada att de 
får någon […]. Båten måste ju gå. Och de måste ju i alla fall ha minimibesättning […] 
Och det gör då att en del också […] väljer att inte gå på våra rekommendationer, utan 
anställer i alla fall           9

 Schager, Bengt; marinpsykolog Marine Profile, 2015-02-05.4

 ibid.5

 ibid.6

 ibid.7

 ibid.8

 ibid.9
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4.5. Tidigare forskning 

Problematiken kring den mänskliga faktorn och avsaknaden av lämplighetsbedömningar vid 

antagning till sjöbefälsutbildningar har tidigare behandlats både direkt och indirekt i uppsatser vid 

både svenska och utländska högskolor och universitet.  

Nilsson och Swensson (2012) beskriver vilka resultat som uppnås genom tillämpning av 

lämplighetstester i samband med antagning till lokförarutbildning och pilotutbildning. En stor vinst 

som anges är att antalet studenter som väljer att avbryta sina studier på dessa utbildningar är få,  

medan procentuellt fler sjöbefälsstudenter väljer att avbryta sina studier. Detta jämförs med 

Svendborg International Maritime Academy i Danmark, som i samband med antagning bland annat 

håller intervjuer med sökande. Andelen avbrutna studier har visat sig minska markant efter 

införandet av intervjuer. Intervjuerna anses även ge de blivande studenterna en inblick i vad yrket 

innebär. Studien undersöker också vilka möjligheter som finns för implementering av 

lämplighetstester på sjöbefälsutbildningarna i Sverige. Eftersom det finns stöd i 

Högskoleförordningen för ett införande och fackförbunden i branschen ställer sig positiva, 

rekommenderas ett lämplighetstest eller lämplighetsbedömning i samband med antagning till 

sjöbefälsutbildningarna. 

Kempes (1997) ger en översikt av metoder för psykologisk testning i olika branscher i samband 

med urval, anställning och antagning. Främst förklaras de typer av tester som kan vara relevanta för 

lämplighetstestning av sjöbefälsstudenter. Studien beskriver möjliga konsekvenser för svenska 

fartygsbefäl och svensk sjöfart som helhet om tester införs, samt hur dessa kan utformas. Färre 

olyckor kan förväntas ske om andelen fel som inträffar på grund av den mänskliga faktorn minskar 

tack vare lämplighetstester. Den primära nackdel som anges är den höga kostnaden kopplad till 

lämplighetstester i stor skala, men den anses försvarbar om säkerheten inom sjöfarten kan 

förbättras. 

Caesar, Cahoon och Feis (2015) undersöker vad som motiverat australiensiska befäl att söka sig till 

yrket. Målet med studien var att förbättra rekryteringen och behålla befäl till sjöss. De primära 

motiven befälen angav var den speciella livsstil och den goda lön som erbjöds. Studien visar att de 

som sökt sig till yrket primärt av ekonomiska skäl, utan en djupare förståelse för vad yrket innebär, 

är benägna att ta arbeten iland när möjligheten uppstår. Författarna rekommenderar en psykologisk 
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undersökning av nyrekryterade befäl innan de mönstras på för att avgöra om de kan hantera den 

stressande miljön ombord. 

Caesar och Cahoon (2015)  rekommenderar i forskningsartikeln psykologiska tester vid antagning. 

Detta på grund av svårigheten att behålla nyutexaminerade australiensiska befäl till sjöss,  då många 

befäl söker sig till landbaserade jobb när tillfälle uppstår. Målet med de psykologiska testerna är 

både att förbereda de sökande på vad de kommer att möta på sin arbetsplats samt underlätta för 

arbetsgivare och utbildare så att dessa kan bemöta de sökandes förväntningar på bästa sätt. 

5. Resultat 

5.1. Regelverk och antagningskrav  

De tre branscherna lyder under olika regelverk. För att kunna påbörja en utbildning inom respektive 

bransch krävs, utöver grundläggande högskolebehörighet och vissa specifika gymnasiekurser, 

följande av sökande till respektive utbildning: 

Lokförare 

Lagen om behörighet för lokförare (2011:725) trädde i kraft 2011 enligt Lokförardirektivet 

(2007/59/EG) och styr idag lämplighetsbedömningen av blivande lokförare. Per e-post förklarar 

Gyll att lokförardirektivet tillkom då man i den Europeiska gemenskapen såg behovet av att skapa 

gemensamma regler för behörighetsprövning och därmed underlätta resor och transporter mellan 

länderna.  EU-direktivet satte ramarna för medlemsländerna, inom vilka de själva har fått skapa 10

nationella lagar så som Sveriges lag om behörighet för lokförare (EU-upplysningen 2015). Det är 

även ett medel för att bibehålla den höga säkerheten på Europas järnvägar. I Sverige har det, redan 

innan införandet av Lokförardirektivet, använts urvalstester utförda av psykologer inför antagning 

till lokförarutbildningarna. Idag testas också den yrkespsykologiska förmågan att utföra yrket och 

inte endast om personen är kapabel att genomföra utbildningen.  11

Enligt den svenska lagen om behörighet för lokförare (2011:725) ska en lokförare vara fysiskt och 

psykiskt lämpad att framföra ett järnvägsfordon. För att bedöma lämplighet genomgår sökande, 

innan antagning till utbildningen, en läkarundersökning samt en arbetspsykologisk utvärdering. 

 Gyll, Carina; Väg- och järnvägsavdelningen, Transportstyrelsen, 2015-10-0210

  Gyll, Carina; Väg- och järnvägsavdelningen, Transportstyrelsen, 2015-10-0211
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Dessa  utförs av läkare och psykologer som godkänts av Transportstyrelsen (Järnvägsskolan 2015b). 

Utöver detta finns en åldersgräns som kräver att den sökande ska vara minst 20 år gammal 

(2011:725). 

Utbildningen till lokförare genomförs på en yrkeshögskola och motsvarar ett års heltidsstudier,  

varav 21 veckor utgör så kallat LIA - lärande i arbetet. Under LIA följer studenten en lokförares 

vanliga arbetsschema i olika företag. Efter fullföljd utbildning genomgår studenten en 

operatörsspecifik vidareutbildning som tar upp till några månader att genomföra, varpå studenten är 

behörig att agera som förare av tåg. På arbetsgivarens önskan kan ytterligare lämplighetstester innan 

anställning bli aktuella (Järnvägsskolan 2015a). 

Piloter 

Det svenska flygvapnets piloter har tidigare utgjort en stor del av rekryteringsbasen för trafikflyget. 

En viss kvalitetsgaranti var att dessa piloter klarat de psykologiska undersökningar som började 

utvecklas på 40- och 50-talet (Luftfartsverket 2001, ss. 8-10). Parallellt med detta började det 

nystartade SAS under 50-talet rekrytera piloter och upptäckte så stora individuella skillnader i 

personlighet och förmågor, vilket ansågs kunna utgöra en risk. Vid andra bolag påbörjades 

utvecklingen av de metoder som användes för att bedöma piloters lämplighet under ledning av Arne 

Trankell, professor i psykologi, och senare hans elev Hans Gordon. Detta resulterade i att SAS 

införde interna krav på att samtliga piloter skulle lämplighetstestas av psykologer (Dalström 2015) 

och detta är något som flygbolagen håller fast vid än idag (Svedberg 2015). 

Idag styrs våra nationella regler av EU-förordningar för att skapa ett gemensamt, internationellt 

system. När en EU-förordning träder i kraft antas den som en del av vår nationella lagstiftning, så 

som den är skriven av EU (EU-upplysningen 2015). Kraven på en pilot återfinns därmed i EG 

216/2008 vilken anger att en pilot ska vara lämpad att framföra ett luftfartyg och uppfatta 

omgivningen på ett korrekt sätt. Sökande genomgår därför en läkarundersökning och ett anpassat 

lämplighetstest utfört av en flygpsykolog innan antagning (Trafikflyghögskolan 2015a). Läkare och 

psykologer som utför dessa undersökningar måste vara godkända av Transportstyrelsen 

(Transportstyrelsen u.å.). Det anpassade lämplighetstestet avser primärt att visa att den testade är 

lämpad för studierna (Trafikhögskolan 2015a). I e-postkorrespondens med Lund berättar  hon att 

sökande utöver detta testas ytterligare, i skolans regi, under ansökningsprocessen. Detta syftar till 
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att bedöma huruvida den sökande är lämpad att vara pilot.  Utbildningen till trafikflygare 12

genomförs på en yrkeshögskola och tar två och ett halvt år, inkluderat praktiktid som styrman i 

olika flygbolag (Trafikflyghögskolan 2015b). 

Sjöbefäl 

Det har aldrig funnits krav på lämplighetsurval på sjöbefälsutbildningarna i Sverige, men 1997 

undersöktes möjliga procedurer för att försöka hitta ett sätt för att enkelt och kostnadseffektivt 

urvalspröva hela årgångar av befälselever.  Schager berättar i intervjun om ett förslag som prövades 

där eleverna i en skolsalssittning fyllde i skriftliga tester, vilka skickades anonymiserade från 

skolorna till marinpsykologer hos Marine Profile för bedömning. Eleverna skulle rangordnas efter 

vilka som var mycket lämpliga, delvis lämpliga eller olämpliga för utbildningen och yrket. Testerna 

var mindre komplexa än den individuella heldagstestning med en marinpsykolog som används av 

vissa rederier idag, men ansågs vara en god indikation på elevens lämplighet. Kostnaden 

beräknades då till cirka 600 SEK per testad person.  Som jämförelse berättar Dahlqvist per e-post 13

att Sjöfartshögskolan i Kalmar i dagsläget erhåller 87 640 SEK från utbildningsdepartementet per 

heltidsstuderande elev och år.  Marinpsykolog Bengt Schager, som var delaktig i försöket, 14

understryker i intervjun också den inneboende utmaningen och begränsningen i att urvalspröva 

människor inför en utbildning med verktyget som valts: 

Men samtidigt, sitter man då med ena handen bakbunden som psykolog, för man kan bara 
titta på sådant som inte förändras så mycket över tid. Det är vissa typer av egenskaper, för 
vi är också medvetna om att många människor utvecklas under utbildningstiden, och man 
är i någon mån en annan när det hela är över än vad man var när man sökte  15

                 

Urvalsprövningen implementerades inte, och för sjöbefälsstudenter finns det idag varken 

åldersgräns eller krav på psykisk lämplighet. Dock krävs det att studenten uppfyller kraven för 

högskolestudier samt innehar ett godkänt läkarintyg för sjöfolk. Intyget visar att den sökande 

besitter fysisk lämplighet att tjänstgöra ombord på fartyg och uppfyller internationella syn- och 

hörselkrav. Detta intyg utfärdas, enligt förordning (2011:1533) om behörigheter för sjöpersonal, av 

 Lund, Viveka; högskolesekreterare, Trafikflyghögskolan, 2015-05-19.12

 Schager, Bengt; marinpsykolog Marine Profile, 2015-02-05.13

 Dahlqvist, Margareta; ekonom Sjöfartshögskolan, 2015-05-2514

 Schager, Bengt; marinpsykolog Marine Profile, 2015-02-05.15
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läkare godkända av Transportstyrelsen. Förordningen styrs av STCW-konventionen, framtagen av 

FN-organet International Maritime Organization, för att skapa likvärdiga krav världen över. 

Utbildningen till sjöbefäl genomförs på en högskola och består av tre års teoretiska studier och ett 

års praktisk, fartygsförlagd utbildning där studenten blir handledd av sjöbefäl (Linnéuniversitetet 

2013). 

5.2. Lämplighetstesternas utförande 

Lokförare 

Utöver skolornas egna tester måste lokförarelever innan antagning bli godkända i en 

arbetspsykologisk bedömning utförd av en av Transportstyrelsen godkänd psykolog 

(Järnvägsskolan 2015b). Bedömningen innehåller datoriserade tester samt en intervju som fokuserar 

på de personlighetsknutna faktorer som har betydelse för säkerheten och personens lämplighet och 

förmåga att utföra arbetet som lokförare. Enligt TCC, som erbjuder lokförutbildning, testas och 

utvärderas följande (TCC 2015): 

• Beteendemässig stabilitet 

• Emotionell självkontroll 

• Integritet/samvetsgrannhet 

• Kommunikation 

• Koncentrationsförmåga 

• Minne 

• Perception 

• Reaktionssnabbhet   

• Rörelsekoordination    

• Självständighet 

• Slutledningsförmåga 

• Uppmärksamhet 
           

Piloter 

En av Transportstyrelsen godkänd flygpsykolog utför lämplighetstestning av blivande piloter. I e-

postkorrespondens beskriver Weikert hur dessa går till. Utöver den formella kravspecifikationen 

utförs ett personlighetstest som bland annat innehåller kategorierna risktagande, ansvar, impulsivitet 

och emotionell stabilitet, samt en kort intervju. 

Följande områden skall ingå i en lämplighetsprövning och testas både skriftligt och praktiskt: 
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• Kognitiv kapacitet - logiskt tänkande, problemlösnings- och organiseringsförmåga. 

• Minneskapacitet - förmåga att ta till sig, memorera och agera utifrån inhämtad information.          

I huvudsak testas arbetsminne och procedurminne. 

• Perceptuell förmåga - förmåga att uppfatta, tolka och agera utifrån information och instruktioner. 

Snabbhet och kvalitet bedöms. 

• Simultankapacitet - förmåga att fördela uppmärksamheten på samt hantera olika uppgifter  . 

Prioritering mellan uppgifterna och förmåga att segregera samt integrera olika typer av 

information. 

• Spatial förmåga - förmåga att korrekt avläsa och uppfatta det tredimensionella rummet. 

• Stresstålighet - förmåga att utföra och övervaka multipla uppgifter under kognitiv och operativ 

belastning.   16

Resultatet redovisas i ett intyg med godkänt eller icke godkänt resultat. På skolans förfrågan skall 

enligt e-postkorrespondens med Lund ett skriftligt och mer detaljerat utlåtande kunna ges om 

individen. Intyget är giltigt i 36 månader.  17

Vissa arbetsgivare använder sig också av lämplighetsbedömningar utförda av flygpsykologer i 

samband med anställning (Svedberg 2015).  

Sjöbefäl  

Bedömning av lämplighet hos blivande befäl genomförs idag inte samband med antagning eller 

utbildning till sjöbefäl i Sverige. Istället är det arbetsgivarnas olika strategier för bedömning av 

lämplighet hos sina befäl som utgör den enda kontrollen av sjöbefälens psykologiska lämplighet. I 

följande kapitel redovisas hur olika strategier tillämpas hos olika arbetsgivare. 

5.3 Summering av regelverk, antagningskrav och lämplighetstesters utförande 

Lokförare ska vara fysiskt och psykiskt lämpade att framföra ett järnvägsfordon enligt den svenska 

lagen om behörighet för lokförare (2011:725), som i sin tur är i enlighet med Lokförardirektivet 

(2007/59/EG).  För att bedöma lämplighet genomgår sökande, innan antagning till utbildningen, en 

läkarundersökning samt en arbetspsykologisk utvärdering. Blivande lokförare testas innan 

antagning både genom datoriserade tester och intervjuer. De aspekter som testas anses ha betydelse 

för säkerheten och personens lämplighet och förmåga att utföra arbetet som lokförare. 

 Weikert, Clemens; docent i psykologi vid Lunds universitet, flygpsykolog, 2015-03-01.16

 Lund, Viveka; högskolesekreterare, Trafikflyghögskolan, 2015-05-19.17
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Piloter ska enligt EG 216/2008 vara lämpade att framföra ett luftfartyg och uppfatta omgivningen 

på ett korrekt sätt. Lämplighetstestet i samband med antagning avser att visa att den testade är 

lämpad för studierna. Utöver detta testas sökande ytterligare, på skolans begäran, under 

ansökningsprocessen för att bedöma om den sökande är lämpad att vara pilot. Utöver den formella 

kravspecifikationen utförs även ett personlighetstest som bland annat innehåller kategorierna 

risktagande, ansvar, impulsivitet och emotionell stabilitet, samt en kort intervju, förklarar Weikert 

per e-post.  De sökande testas både skriftligt och praktiskt. 18

Sjöbefäl ska besitta fysisk lämplighet att tjänstgöra ombord på fartyg och uppfylla syn- och 

hörselkrav. Detta regleras i förordning (2011:1533) om behörigheter för sjöpersonal. 

Gemensamt för lokförare och piloter, trots skillnaderna i formulering av kraven, är att förmågan att 

inhämta och bearbeta en stor informationsmängd, ha en korrekt verklighetsuppfattning (inom sjöfart 

populärt kallad situational awareness) och stresstålighet testas.  

Alla tre yrkena kräver att sökanden skall vara fysiskt lämpad för yrket, samt tillåter att arbetsgivaren 

kan begära ytterligare lämplighetstester om så önskas. En redovisning av hur rederier bedömer 

lämplighet i dagsläget följer i nästa kapitel. 

5.4. Resultat av intervjuer med rederier 

Psykologiska lämplighetstester används inte vid antagning till sjökaptensutbildningarna i Sverige. 

För att få en inblick i hur sjöbefäls psykologiska lämplighet bedöms och kontrolleras ute i 

arbetslivet så har sju rederier tillfrågats om sina strategier för att bedöma psykologisk lämplighet. 

De som har deltagit i undersökningen har namngetts efter respektive nisch: Kryssningsrederi A, B 

och C, RoRo-rederi A och B samt Tankrederi A och B. I slutet av avsnittet återfinns en summerande 

tabell. 

Gemensamt för kryssningsrederierna är att de direkt eller indirekt använder sig av lämplighetstester 

utförda av marinpsykologer. I kapitel 4.4 återges hur en lämplighetbedömning av sjöbefäl vanligen 

går till. Kryssningsrederi A rekryterar helst erfarna och redan testade befäl från andra 

kryssningsrederier. Kryssningsrederi B låter en marinpsykolog bedöma befälens psykologiska 

 Weikert, Clemens; docent i psykologi vid Lunds universitet, flygpsykolog, 2015-03-01.18
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lämplighet, betygssätter sin besättning och har regelbundna stresstester och simulatorövningar för 

olika situationer. Vid nyanställning genomförs även navigations- och teoriprov för att kontrollera 

den sökandes grundkunskaper. Kryssningsrederi C använder också simulatorövningar och 

psykologisk lämplighetsbedömning. Samtliga kryssningsrederier följer upp de rekryterade befälen 

genom löpande utvärderingar av deras utveckling och prestationer ombord. 

RoRo-rederi A och B  låter en marinpsykolog bedöma blivande befälhavares psykologiska 

lämplighet. I övrigt förlitar de sig på att anställningsintervjuer och övrig besättnings förmedlade 

intryck av personen ger en tillräckligt klar bild av den rekryterades psykologiska lämplighet. RoRo-

rederi B har dessutom en specifikt utarbetad intervjuteknik med särskilda frågor för de olika 

befattningarna. 

Inget av tankrederierna låter en marinpsykolog bedöma befälens psykologiska lämplighet. De 

förlitar sig på anställningsintervjuer, rekryterarnas erfarenhet och en god kontakt med sina fartygs 

besättningar för löpande utvärderingar och uppföljningar av sina befäl. Tankrederi A anser att den 

avklarade praktikperiod på 12 månader som blivande sjöbefäl genomgår i samband med sin 

utbildning visar att personen är psykologiskt lämpad att arbeta till sjöss samt att en examen från en 

svensk sjöbefälsskola är en kvalitetsstämpel. Tankrederi B har daglig kontakt med sina skeppare 

och följer på så sätt befälens utveckling och prestationer. 

Gemensamt för alla informanter är vikten de lägger vid att den rekryterade smälter väl in i 

besättningen, vilket kan utläsas i Bilaga A. De flesta anser sig kunna avgöra hur psykologiskt 

lämpat ett befäl är under vederbörandes provanställning. Samtliga rekryterare har lång erfarenhet av 

rekrytering och känner sig kompetenta att välja ut lämpliga befäl. 

Med hänseende till rederiernas bedömda storlek istället för nisch, fördelar sig nyttjandet av 

lämplighetstester enligt följande: det stora rederiet lämplighetstestar samtliga befäl, av de fyra 

medelstora testar ett samtliga befäl, två inför uppmönstring till befälhavare, ett rederi inte alls, och 

de två små rederierna lämplighetstestar inte alls. Ett mönster som framträder är att ju färre befäl 

rederiet har, desto mer förlitar de sig på sin personliga bedömning av den sökandes lämplighet. Som 

förklaring till detta anser de sig ha en annan möjlighet att följa samtliga fartygs besättningar mer 

detaljerat i uppföljningar av deras prestationer.  
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I tabellen nedan sammanfattas rederiernas rekryteringsmetoder. Rederistorlek är kodat efter antalet 

däcksbefäl som är anställda och anges efter respektive rederis givna namn. Rederierna sorteras i tre 

huvudgrupper: små rederier har 1-49 däcksbefäl, medelstora har 50-149 och stora rederier har 150 

eller fler. Teckenförklaring återfinns under figuren. Exempelvis har Kryssningsrederi A 1-49 

däcksbefäl och bedömer befäls lämplighet i sin rekrytering med hjälp av intervjuer, referenser, 

utvärderingar och indirekt kontroll av psykologisk lämplighet. 

Tabell 1 - Sammanfattning av rederiernas rekryteringsmetoder  
Teckenförklaring: [X] indikerar att metoden används helt, [/] indikerar att metoden används delvis 

eller indirekt. Avsaknad av markering indikerar att metoden ej används  
                                      Intervju         Referenser     Utvärdering   Psykologisk lämplighetsutvärdering

Kryssningsrederi A 
(Litet)

X X X /

Kryssningsrederi B 
(Stort)

X X X

Kryssningsrederi C 
(Medelstort)

X X X X

RoRo-rederi A 
(Medelstort)

X X / /

RoRo-rederi B 
(Medelstort)

X X / /

Tankrederi A 
(Medelstort)

X X X

Tankrederi B    
(Litet)

X X
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6. Diskussion 

Studiens syfte var att jämföra bruket av lämplighetstester i olika delar av transportsektorn genom 

följande frågeställningar: 

• Hur bedöms lämplighet hos piloter, lokförare och sjöbefäl idag? 

• Vilka effekter kan följa av att lämplighetskrav, liknande de som ställs på lokförare och piloter 

inför antagning, införs vid sjöfartsutbildningen? 

6.1. Resultatdiskussion 

6.1.1. Hur bedöms lämplighet hos piloter, lokförare och sjöbefäl idag? 

Blivande lokförares lämplighet testas idag i enlighet med krav ställda i en EU-förordning som ska 

säkerställa gemensamma krav och en likvärdig och hög säkerhetsnivå inom hela unionen, precis 

som för piloter. Utöver detta test står det även arbetsgivarna fritt att begära ytterligare tester.  

Lämplighetsbedömning av blivande piloter omfattas av en EU-förordning, vilket har lett till att 

Sveriges tidigare egna, högre krav, har försvunnit. På grund av detta har individuella skolor valt att 

som kompensation ha ett mer detaljerat urval. Eftersom lämplighetstester av piloter länge varit en 

naturlig del av luftfarten har denna attityd levt kvar även hos arbetsgivare som t.ex. SAS. Den civila 

luftfarten kan och begär ofta att arbetssökande genomgår ytterligare lämplighetstester, precis som 

för lokförare. 

Blivande sjöbefäls lämplighet testas inte, dock finns det arbetsgivare som tillämpar psykologisk 

lämplighetstestning, främst de som på grund av stor personalmängd har svårare att följa upp 

enskilda befäls prestationer ombord. Även alla svenska lotsar genomgår innan anställning en 

psykologisk lämplighetsbedömning. I övrigt bedöms befäls lämplighet primärt genom intervjuer i 

kombination med referenser i rekryteringsprocessen. Inställningen till behovet av lämplighetstester 

är försiktigt positivt, många anser att det är ett bra verktyg men att just deras rederi inte är i behov 

av det. 
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6.1.2. Vilka effekter kan följa av att lämplighetskrav, liknande de som ställs på lokförare 
och piloter inför antagning, införs vid sjöfartsutbildningen? 

Effekter som kan följa lämplighetsbedömning av sjöbefälsstudenter i samband med antagning har 

arrangerats och redovisas utefter följande aspekter: effekter på säkerhetsarbete, olycksstatistik, 

effektivt urval och diskriminering, ekonomi samt konkurrens och ett internationellt perspektiv. 

Säkerhetsarbete 

I varje organisation finns det utrymme för att förbättra säkerheten och den inneboende stabiliteten i 

dess system. Statistiken från Transportstyrelsen, redovisad i Bilaga A, visar att den största orsaken 

till olyckor till sjöss är den mänskliga faktorn, vilket indikerar att det kan finnas utrymme för 

förbättringar inom detta område. Järnväg och luftfart har  sedan länge infört 

lämplighetsbedömningar i samband med antagning. Man anger att det bland annat är för att 

garantera en hög och jämn säkerhetsnivå, istället för den ojämnhet som kan uppstå när lämplighet 

enbart bedöms av arbetsgivare som i sin tur nyttjar olika metoder. 

Samma argument skulle kunna användas inom sjöfarten. Att lämna bedömningen av lämplighet 

enbart till arbetsgivarna och deras olika metoder kan leda till ett system där den garanterade 

lägstanivån istället är avhängig skolans urval. Att sålla bort olämpliga sökande redan vid ansökning 

till sjöbefälsutbildningen skulle därför kunna vara en metod för att formellt säkerställa en hög lägsta 

nivå i ett tidigt skede. Det skulle kunna bli ännu ett steg för att öka säkerheten till sjöss. 

Ett godkänt lämplighetstest indikerar endast att en person är psykologiskt lämpad vid testtillfället. 

Senare upplevelser och erfarenheter kan förändra en persons lämplighet negativt, men ju fler gånger 

ett blivande befäl kontrolleras, till exempel genom lämplighetstester innan antagning, vidare genom 

fullföljande av studier och praktiktid, en rekryteringsprocess och sedan en löpande utvärdering av 

personens utveckling på arbetsplatsen, desto lägre borde sannolikheten bli att en icke lämpad person 

passerar obemärkt. Denna tanke kan också kopplas till ett proaktivt säkerhetsarbete: ju fler 

skyddslager, här i form av upprepade kontroller av befäl, desto säkrare system. 

Olycksstatistik 

Som tidigare nämnts anses omkring en tredjedel av alla olyckor på svenskt territorialvatten ha 

orsakats av den mänskliga faktorn, vilket kan utläsas i Bilaga A. Andelen blir än högre om även 
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andra mänskliga aspekter såsom kommunikationsförmåga, organisation och handhavandefel vägs 

in. I denna undersökning visade sig fler fartyg på svenskt vatten vara inblandade i olyckor än 

flygplan i svenskt luftrum respektive järnvägstrafik i Sverige. Eftersom antalet fartyg, flygplan och 

tåg som passerar Sverige per år inte redovisas i Transportstyrelsens statistik, och ej heller 

rapporteringsbenägenhet, kan olyckssiffrorna inte jämföras okritiskt sinsemellan och ingen 

olycksfrekvens kan tas fram. Inte heller bör korrelation förväxlas med kausalitet, att just 

lämplighetstester och medföljande möjlighet att undvika psykologiskt icke lämpade personer 

kommer minska antalet olyckor orsakade av den mänskliga faktorn till sjöss baserat på luftfartens 

och järnvägens lämplighetstester i samband med antagning och lägre antal olyckor. Däremot visar 

olycksstatistiken att sjöfarten behöver fortsätta arbeta aktivt för att minska antalet olyckor, och att 

det inom området som rör den mänskliga faktorn finns utrymme för förbättring. Inom luftfarten 

ledde införandet av lämplighetstester till att antalet olyckor orsakade av den mänskliga faktorn 

minskade. Det är tänkbart att ett införande av lämplighetsbedömningar skulle kunna ge samma 

effekt inom sjöfarten. 

Effektivt urval och omedveten diskriminering 

De metoder som i dagsläget används vid antagning till sjöbefälsutbildningarna och vid rekrytering 

av sjöbefäl anses inte vara de mest effektiva metoderna för att förutspå en persons psykologiska 

lämplighet. Som kan utläsas i kapitel 4.3 finns indikationer att varken betyg eller referenser ger en 

tillräckligt pålitlig bild av en persons förmåga och validiteten anses vara lägre än hos psykologiska 

tester. Vid rekrytering av sjöbefäl visade det sig att intervjuer vanligen används för att bedöma 

lämplighet hos arbetssökande. Även denna metod har en lägre validitet än psykologiska tester och 

anses vara en sämre prediktor. Att använda enbart intervjuer för att bedöma lämplighet kan 

dessutom leda till att en intervjuare omedvetet missgynnar de som avviker från normen eller dennes 

interna bild av hur ett befäl skall vara. Psykologiska tester har visat sig vara mer objektiva och ge en 

bra bild av personens psykologiska lämplighet vid tiden för testet, även om det är avhängigt 

bedömarens förmåga och därmed kan även färgas av att bedömaren omedvetet missgynnar vissa 

sökanden. 

Ekonomisk aspekt 

En stor effekt av att införa lämplighetstester i samband med antagning till sjöfartshögskolorna i 

Sverige är den ökade kostnaden det skulle innebära. Det är inte billigt, eller tidseffektivt, att bedöma 

stora mängder sökande med heldagssittningar hos marinpsykologer. Den procedur som utarbetades 
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1997, skolsalssittning med skriftliga tester, är enkel att implementera, till ett lågt pris och med liten 

tidsåtgång. Nackdelen är att dessa skriftliga tester på intet sätt kan vara uttömmande, och ger en mer 

begränsad bild av studentens förmågor. För att få en bra bild av en persons lämplighet behövs mer 

djupgående tester. Frågan är vem som ska stå för kostnaderna.  

En ekonomisk fördel med att införa lämplighetstester syns i Nilssons och Swenssons undersökning 

(2012). De redovisade att andelen sjöbefälsstudenter som väljer att avbryta sina studier är betydligt 

lägre vid motsvarande utbildning i Danmark, vilken använder sig av bland annat intervjuer med 

sökande vid antagning. Även hos piloter och lokförare visar sig andelen avbrutna studier vara låg, 

och i de två studierna från Australien rekommenderas lämplighetstester som ett verktyg för att 

minska antalet studenter som avbryter sina studier. Med detta i åtanke kan det tänkas vara möjligt 

att liknande effekter kommer att följa på sjöbefälsutbildningarna i Sverige om lämplighetstester 

införs. Detta skulle kunna innebära en ekonomisk vinst både för skolorna och de enskilda 

studenterna. Den svenska sjöbefälsutbildningen är en av de dyrare utbildningarna i Sverige, sett till 

kostnad per student och år. Studenter som avbryter påbörjade studier kan ses som en ekonomisk 

förlust för samhället och studenten. Inte heller är det ekonomiskt eller etiskt att utbilda svenska 

befäl som sedan inte kan eller bör anställas på grund av psykologisk olämplighet. Användandet av 

psykologiska tester skulle kunna skapa en variation i antalet antagna studenter per år, då det inte kan 

garanteras hur många sökande som anses lämpliga. Det kan ställas mot en förmodad minskning i 

antalet studenter som väljer att avbryta sina studier.  Arbetsförhållandena inom sjöfarten är nästan 

unika på så vis att många besättningar arbetar och lever isolerat tillsammans under längre 

tidsperioder. Lämplighetstester skulle kunna ge de blivande studenterna en uppfattning om vad 

yrkesvalet innebär, förbereda dem inför arbetslivet som det anges ha gjort på Svendborg Maritime 

Academy och därmed bidra till en god psykosocial arbetsmiljö. Förhoppningsvis kan antalet 

studenter som avbryter sina studier och därmed har satt sig i skuld hos studiestödsnämnden samt 

förbrukat veckor eller månader av den begränsade tid vederbörande är berättigad till studiestöd (6 

år), utan att få en examen, minskas. 

Konkurrens och ett internationellt perspektiv 

Arbetsmarknaden för svenska sjöbefäl blir allt mer internationell. Att lämplighetstesta 

sjöbefälsstudenter skulle kunna ge svenska befäl en konkurrensfördel, jämfört med befäl från länder 

där den psykologiska lämpligheten inte är undersökt. Som kan utläsas i kapitel 4.4 menar Bengt 

Schager att det kan leda till en höjd psykologisk lägstanivå på svenska sjöbefäl och därmed fungera 
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som en sorts kvalitetsstämpel på svenskutbildade befäl. I förlängningen kan det även vara befogat 

att arbeta för att lämplighetstester införs på internationell nivå för att säkerställa en hög psykologisk 

kvalitet på sjöbefäl världen över. Detta skulle i så fall kunna föra sjöbefäl närmre de kvalitets- och 

säkerhetsnivåer som råder för piloter respektive lokförare internationellt. 

Det är anmärkningsvärt att blivande sjöbefäl inte lämplighetstestas då de i sitt yrkesutövande 

befinner sig på en isolerad arbetsplats under långa tidsperioder, samtidigt som de är utlämnade till 

egna bedömningar och har lika lite eller mindre stöd utifrån än piloter och lokförare. De tre yrkena 

har ett liknande ansvar för människoliv, miljöpåverkan och stora ekonomiska värden, dock är 

utvärdering av psykologisk lämplighet bara ett lagstadgat krav inför utbildning inom två av dem.  

Med ovanstående i åtanke rekommenderas ett införande av psykologisk lämplighetsbedömning i 

samband med antagning till sjöbefälsutbildningarna i Sverige. 

6.2. Metoddiskussion 

Fler yrken med liknande ansvar hade kunnat undersökas, men av tydlighetsskäl förhåller sig 

undersökningen endast till tre yrken med liknande förutsättningar inom transportbranschen. 

  

De krav som ställs på studenter och arbetssökande är de som är aktuella vid tiden för studien. Av 

tydlighets- och utrymmesskäl har inte en historisk utveckling av kraven inom de tre yrkena 

redovisats. 

En alternativ metod för undersökningen av rederiernas strategier hade kunnat vara att genomföra en 

enkätundersökning med informanterna. Detta var inte aktuellt då möjligheten att ställa följdfrågor 

och sätta sig in i informanternas resonemang hade blivit begränsad. Risken för ett stort bortfall 

bedömdes vara överhängande. Den använda intervjuformen har gett de detaljerade svar och 

resonemang som önskats. Från de informanter där detaljerade resonemang inte eftersökts har frågor 

ställts i e-postkonversationer, då en intervju bedömdes ha en omotiverat stor tidsåtgång. 

De intervjuade informanterna har fått tala fritt och utveckla sina svar i en semistrukturerad intervju. 

Senare har de fått ta del av tolkningen av svaren, och om så önskats, påtala missförstånd och tillföra 

kompletteringar. En mer strukturerad intervju hade kunnat leda till att intressanta nyanser och 
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resonemang fallit bort, medan en mer öppen intervju hade gjort informanternas svar svåra att 

jämföra.  

En mer detaljerad olycksstatistik från Transportstyrelsen som inkluderade antal flygplan, tåg och 

fartyg som befinner sig på svenskt territorium varit önskvärd, därigenom hade kanske fler likheter 

eller skillnader mellan de tre grupperna hade kunnat tas fram. Detta är inget som tillhandahålls. 

6.3. Källkritik 

Information från myndigheter, EU-förordningar, lagtexter och uppslagsverk är pålitlig. Vidare har 

undersökningar publicerade i referentgranskade vetenskapliga tidskrifter använts. Källorna har 

ansetts vara trovärdiga på dessa grundvalar. 

Erkända leg. psykologer verksamma inom marinpsykologi och flygpsykologi har tillfrågats. Den 

förre arbetar för Marine Profile - ett välkänt företag som nyttjas av bland annat Sjöfartsverket för att 

lämplighetstesta blivande lotsar. Den senare är docent i psykologi vid Lunds Universitet. För en 

högre tillförlitlighet hade fler psykologer kunnat tillfrågas, särskilt inom marinpsykologi, för att 

minska eventuell påverkan av privata intressen. Eftersom Marine Profile är ett av få företag 

verksamma inom branschen i Sverige, och anlitas av Sjöfartsverket, var dock deras specifika 

tillvägagångssätt av intresse. 

Skolorna som jämförts lyder under, och uppfyller, gällande regelverk för respektive utbildning. Då 

motsvarande utbildningar på andra skolor i Sverige har samma krav att uppfylla anses de utvalda 

skolorna vara representativa för de tre utbildningarna. 

7. Framtida forskning 

En intressant fråga för framtida forskning kan vara att undersöka de bakomliggande orsakerna till 

att det finns en synbar skillnad inom sjöfarten mellan de olika rederiernas inställning till 

lämplighetstester av däcksbefäl och om detta kan kopplas nisch, rederistorlek och olycksstatistik. 
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Fig. 1 - Olyckor rapporterade i Sverige 2009-2014
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Fig. 2 - Olycksfaktorer på svenskt territorialvatten 2009 - 2014               
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Bilaga B 
Antalet fartyg är, om angivet, avrundat. Antalet däcksbefäl sorteras i tre huvudgrupper som 
indikerar rederistorlek. Små rederier har 1-49 däcksbefäl, medelstora har 50-149 och stora rederier 
har 150 eller fler. 

Kryssningsrederi A 
Kryssningsrederi A bemannar ett fåtal mindre kryssningsfartyg och har en låg personalomsättning. 
Befälen är från Europa och Sydostasien. Den rekryteringsansvarige har själv jobbat som 
befälhavare på större kryssningsrederier, bland annat Kryssningsrederi C. 
Rederistorlek: Litet. 
Egenskaper som söks: Självständighet, initiativförmåga, tekniskt kunnande, säkerhetsfokus och 
nautiskt kunnande. Befälen behöver vara duktiga på problemlösning och kunna improvisera i 
oväntade situationer då fartygen trafikerar avlägsna och isolerade hamnar. Arbetet anses vara 
krävande, då det är små fartyg som gör långa resor i låg hastighet med utmanande navigering. 
Anställningsprocess: Juniorbefäl rekryteras från Filippinerna, seniorbefäl per rekommendation 
från andra, större kryssningsrederier. Den rekryteringsansvarige har tidigare arbetat hos dessa 
rederier och har därmed stort förtroende för deras rekommendationer. Efter att den 
rekryteringsansvarige fått en rekommendation träffar denne personen för en intervju där 
personlighet, uppförande och tidigare erfarenheter väger tungt. 
Bedömning av lämplighet vid anställning, fortlöpande och syn på lämplighetstester: Vid en 
anställning utvärderas befälet efter att halva törnen genomförts, och vid varje avslutat kontrakt. På 
så sätt följs den anställdes utveckling och prestation upp. Något specifikt lämplighetstest används 
inte. Den rekryteringsansvarige har själv stor erfarenhet till sjöss, och vet vad denne söker vid 
nyanställningar. Vederbörande har själv testats i samband med tidigare anställningar och säger att 
det inte är negativt att använda lämplighetstester, men situationer till sjöss har visat att den man 
trodde skulle fungera under press inte gjorde det, medan andra har överraskat positivt. För ett litet 
rederi med låg personalomsättning är det en extra utgift att skicka sina arbetssökande på 
lämplighetstester. Rederiets strävan är att rekrytera erfarna befäl från branschen och oftast har dessa 
redan testats.  

Det är mest vad man har gjort förut, vad man har fått för erfarenhet, det är en ganska 
speciell sjöfart vi driver. 

Kryssningsrederi B 
Kryssningsrederi B bemannar ett flertal större kryssningsfartyg. De kommer behöva göra en större 
rekrytering under kommande år, då de beställt ett antal nya fartyg. Däcksbefäl anställs från hela 
världen. 
Rederistorlek: Stort. 
Egenskaper som söks: Social kompetens, intresse för arbetet, ansvarskänsla, initiativförmåga, 
ambitioner, en väl utvecklad ledarskapsförmåga och en hög säkerhetsmedvetenhet. Personen ska 
fungera väl i teamet och kunna arbeta tätt med andra människor. Eftersom de vill kunna rekrytera 
seniorbefäl internt söks egenskaper för en framtida befälhavare i varje andrestyrman. 
Anställningsprocess: Använder ett elevprogram där de handplockar studenter från 5 olika skolor 
som sedan gör praktik på rederiets fartyg. Går det bra får eleven efter examen komma tillbaka på 
provanställning som andrestyrman, och fortsätta sin karriär inom rederiet. 
Bedömning av lämplighet vid anställning, fortlöpande och syn på lämplighetstester: Varje 
befäl får ett detaljerat betyg, samt utvärderas under och efter varje törn. Detta görs för att skapa en 



uppfattning om personens nuvarande status och visa vad som kan förbättras. Som nyanställd 
genomförs navigations- och teoriprov för att visa att personen kan navigera säkert och hantera 
utrustningen. De genomgår också  datorbaserade stresstest och simulatorkörningar. Alla seniorbefäl 
genomgår en psykologisk utvärdering snarlik den Marine Profile erbjuder.  

Det allra viktigaste vi kan göra för säkerheten, det är ju två saker. Det är väl, rekrytera rätt 
personer och skapa en bra professionell atmosfär på bryggan […] Jag tror alla rederier kan 
bli bättre på det här att hitta rätt människor och försöka ha en seriös process när man 
anställer dem så att det inte bara är ett lotteri när man ska få ut nån på båtarna. 

 

Kryssningsrederi C 

Kryssningsrederi C bemannar för närvarande kring tio fartyg. Rekryteringsbehovet är lågt men 
varierar varje år beroende på antalet båtar och personalomsättning. 
Rederistorlek: Medelstort. 
Egenskaper som söks: Samarbetsförmåga, konflikthanteringsförmåga, sunda värderingar, 
ödmjukhet, mognad och professionalism, säkerhetsmedvetenhet, stressresistans, situational 
awareness och god bedömingsförmåga. Personen ska ha ett genuint intresse för passagerarsjöfart 
och goda referenser samt passa in som en del i och komplettering av teamet. Seniorbefäl mönstras 
upp inom rederiet.   
Anställningsprocess: En arbetssökande kallas till intervju där rekryteringsansvariga kan få en 
bättre uppfattning av personen. Tidigare arbetsgivare kontaktas för kontroll av referenser. Är allt i 
ordning skickas personen senare till en marinpsykolog för att genomgå en lämplighetsutvärdering. 
Bedömning av lämplighet vid anställning, fortlöpande och syn på lämplighetstester: Alla nya 
andrestyrmän skickas till en marinpsykolog för att genomgå en lämplighetsutvärdering. Efter den 
första törnen ombord får personen en bedömning på en 10-gradig skala enligt rederiets 
bedömningssystem där bland annat praktiskt handlag, teoretisk kunskap, säkerhetsmedvetenhet, 
stressresistans, initiativtagande, ledarskap, kommunikationsförmåga och personligt uppträdande 
bedöms. Därefter görs en bedömning, enligt samma mall, en gång om året i samband med 
medarbetarsamtal. Däcksbefäl övar även i simulatorer. 

Det finns ett stort problem med ISM-koden och det är att den tar inte upp någonting om 
human factors överhuvudtaget och det är en stor bit som missas i hela regelverket kring 
sjöfarten. […] Vi tror att anledningen till vår låga personalomsättning är att vi använder 
[marinpsykologer]. Det är sällan någon passerar testen när man känner att det inte är helt 
hundra ombord. 

RoRo-rederi A 
RoRo-rederi A har ett flertal fartyg, varav cirka fem har svensk flagg. På grund av utflaggningar har 
rekryteringen av svenska befäl varit låg de senaste åren, och av samma anledning finns det tidigare 
anställda svenska befäl att beakta vid nyrekrytering. 
Rederistorlek: Medelstort, med hänseende till de svenskflaggade fartygen. 
Egenskaper som söks: Goda referenser och nödvändiga behörigheter indikerar att den sökande är 
kapabel att sköta arbetet ombord. Inga specifika egenskaper söks, utan personens lämplighet 
utvärderas under provanställningen. 
Anställningsprocess: Rederiet rekryterar helst internt, från däcksmanskap och uppåt. De har en stor 
pool av tidigare anställda svenska befäl att ta hänsyn till vid nyrekrytering. Sökande intervjuas så att 



att de rekryteringsansvariga kan bilda sig en uppfattning om personen. Under provanställningen 
bedöms denne löpande av befälhavare och övriga befäl, vilkas åsikter väger tungt. 
Bedömning av lämplighet vid anställning, fortlöpande och syn på lämplighetstester: För 
juniorbefäl används inte lämplighetstester eller lämplighetsutvärderingar på land. Den nyanställde 
bedöms däremot naturligt av övrig besättning ombord  eftersom de arbetar nära personen på en 
daglig basis. Blivande befälhavare skickas inför uppmönstring på lämplighetstester hos Marine 
Profile, men utlåtandet ses som en rekommendation, inte ett slutgiltigt avgörande. Utöver årliga 
utvecklingssamtal används inte fortlöpande lämplighetsutvärdering. Lämplighetstester anses vara 
positiva, men med inbyggda begränsningar, och därför ses de bara som en rekommendation. 

Jag vill ju hellre bilda mig en egen uppfattning och lyssna på besättningen och befälhavaren 
och överstyrman vad han eller hon har för uppfattning om vad personen då ifråga har gjort 
som matros kanske då eller andrestyrman. Det är ju bara de som kan veta, vi kan ju aldrig 
veta det här i land. 

RoRo-rederi B 
RoRo-rederi B har ett flertal fartyg varav hälften är svenskflaggade. Däcksbefälen på de 
svenskflaggade fartygen är mestadels från Sverige, resterande är från övriga Europa och 
Filippinerna. Personalomsättningen har minskat, förra året anställdes tre däcksbefäl. 
Rederistorlek: Medelstort, med hänseende till de svenskflaggade fartygen.. 
Egenskaper som söks: Bred erfarenhet från olika fartyg, personen får gärna ha vikarierat som 
överstyrman och ha erfarenhet från andra RoRo-rederier. Goda referenser från både besättningar 
och kontor. Flexibilitet, samarbets- och arbetsvilja, prestigelöshet och ett gediget intresse för jobbet 
söks. Hos seniorbefäl söks mental lämplighet, riskmedvenhet, begåvning, hög 
problemlösningsförmåga och stresstålighet. 
Anställningsprocess: Rederiet har en stor vikariepool att välja från. De rekryterar även från sin 
ansökningsdatabas, där de rangordnar ansökningarna efterhand som de kommer in. Det är en fördel 
att ha jobbat hos rederiet tidigare eller ha erfarenhet från liknande RoRo-fartyg. Studenter som 
tidigare utmärkt sig är också av intresse. De utvalda intervjuas sedan och i detta skede bedöms 
lämplighet med hjälp av intervjufrågor specifikt skrivna för befattningen, samt med hjälp av en 
noggrann referenskontroll. Helst rekryteras seniorbefäl internt. 
Bedömning av lämplighet vid anställning, fortlöpande och syn på lämplighetstester: 
Juniorbefäls lämplighet bedöms under intervjuskedet med specifikt framtagna frågor för deras 
befattning. Inför uppmönstring till överstyrman krävs erfarenhet från 2-3 fartyg. Nautiskt kunnande, 
kommunikationsförmåga, förmåga att leda och hålla övningar samt förmåga att ge och ta order 
utvärderas. Resultatet visar vad som behöver förbättras för att mönstra upp ett befäl till 
överstyrman. 
  
Blivande befälhavare genomgår psykologiska tester som bedömer begåvning, lämplighet, 
riskfaktorer, problemlösningsförmåga och reaktionsmönster under stress. Psykologens utlåtande är 
inte helt avgörande, utan utgör endast en rekommendation, eftersom rederiet bara testar en person 
de anser har potential.. Rederiets inställning till lämplighetstester är försiktigt positiv, då de anses 
vara bra men måste hanteras varsamt och utföras på ett lämpligt sätt. Psykologens utlåtande bör inte 
heller vara slutgiltigt, då det finns fler aspekter hos en människa att ta hänsyn till  
 
I den bästa av världar så vill vi, så mycket som det går, anställa tredjestyrmän som sedan ska gå 
hela vägen upp till befälhavare. 



Tankrederi A 
Tankrederi A har kring 10 fartyg och en låg personalomsättning. Däcksbefälen är från Europa och 
Filippinerna. 
Rederistorlek: Medelstort. 
Egenskaper som söks: Grundintresse för sjöfart, praktiskt handlag, öppenhet för att lära sig, bra 
referenser och initiativförmåga. Rederiet vill kunna rekrytera seniorbefäl internt, så nya juniorer bör 
besitta lämplighet för, och ha ett intresse av, vidareutveckling. 
Anställningsprocess: Rederiet har en lista med intressanta namn på juniorer som blivit  
rekommenderade och/eller presterat väl under sin praktik. Helst rekryteras juniorer för att utbildas 
och tränas inför framtida uppmönstringar. Mycket tid läggs på kontakter med skolor eftersom 
praktiktiden ses som en bra första anställningsintervju. Efter sex månaders provanställning fördelat 
på tre pass, med utvärderingar efter första och andra passet, fattas ett beslut om anställning. 
Introduktionen visar om personen passar i verksamheten. 
Bedömning av lämplighet vid anställning, fortlöpande och syn på lämplighetstester: 
Praktikperioderna anses självsållande, och en fullständig examen från en sjöfartshögskola i Sverige 
bör visa att personen håller rätt nivå. Tillvaron ombord innebär en naturlig stressfaktor, och 
utvärderingarna under de första passen visar hur personen fungerat i praktiken. Lämplighetstester 
används inte, då personalomsättningen är så låg att nuvarande system är tillräckligt effektivt och 
välfungerande. 

Vi tror att man i den introduktionen som man får de första passen, då ger man både 
personen i fråga en möjlighet att känna efter om det är rätt och vi får en chans att bedöma 
istället för att lägga tid och pengar på förberedande tester. Utan i samtal och i möte och man 
får komma ut och vara med i verkligheten så tror vi att det är den bästa introduktionen i vår 
fart. […] Vi säger ju lite såhär att, vi anser att utbildningen i Sverige är sex år. För det är 
fyra år på skolan med praktik, men sen är det de två åren till innan man får ut sin klass II. 
Det är lärotid. 

Tankrederi B 
Tankrederi B har ett fåtal fartyg och en låg personalomsättning. På grund av antalet fartyg är 
kontoret i kontakt med sina fartyg dagligen och finner det därför lätt att följa upp sina befäl och 
deras utveckling.  
Rederistorlek: Litet. 
Egenskaper som söks: Ödmjukhet, ambition, mottaglighet för hjälp, kunskaps- och 
informationssökande, självgående, driven och praktiskt lagd. Eftersom rederiet vill kunna rekrytera 
seniorbefäl internt söks egenskaper för en framtida överstyrman och befälhavare i varje 
andrestyrman. 
Anställningsprocess: En första intervju genomförs oftast över telefon. Om alla papper är i sin 
ordning och personen uppfattas besitta önskade egenskaper påbörjas en provanställning där övriga 
befäl håller rederiet uppdaterat kring personens lämplighet och prestationer. 
Bedömning av lämplighet vid anställning, fortlöpande och syn på lämplighetstester: Under 
intervjun bildar sig den rekryteringsansvarige en uppfattning om personens lämplighet baserat på 
mångårig erfarenhet. Det är inte alltid det första intrycket stämmer, men detta anses inte vara ett 
problem eftersom den nyrekryterade sedan prövas praktiskt i arbetet ombord. Då kontoret har daglig 
kontakt med fartygens skeppare är det lätt att följa upp den nyrekryterades prestationer och 
personlighet. I rekryteringsprocessen läggs inte vikt vid stresshantering specifikt, utan tyngden 
ligger vid personlighet, social kompetens, arbetsvilja, och önskan om att utvecklas. Vad gäller 
lämplighetstester är åsikten att det kan finnas en risk att vissa aspekter missas, samt att det inte 



spelar någon roll hur mentalt lämpad ett befäl är om vederbörande inte fungerar socialt med 
besättningen. 

Visst, jag kan erkänna att genom åren så har man ju liksom, vid ett flertal tillfällen känt att 
det första intrycket inte var som personen är, utan det kanske inte var så rättvisande, åt båda 
hållen! […] jag har ändå tro på att folk växer alltid med uppgiften. Får man bara 
förutsättningarna att få visa vad man kan så.  

Det kan vara någon skeppare som man tycker är fantastiskt duktig liksom, kan i stort sett all 
teknik […] kan föra sig, pratar bra engelska, man kan föra båtens talan […] Men är 
personen, som är duktig på allt detta, liksom eländig mot besättningen […] eller någonting 
sådant, då är han ju oduglig som skeppare ändå. 



Bilaga C 

Intervjufrågor för rederier: 

• Vilken typ av fartyg har ni? 

• Hur många fartyg bemannar ni? 

• Hur många däcksbefäl anställs varje år? 

• Beskriv en typisk anställningsprocess hos er.  

• Hur fattas det slutgiltiga beslutet om anställning? Magkänsla? 

• Används olika procedurer för juniorbefäl (nyexaminerad) och seniorbefäl? 

•  Hur ser en ideal profil på en andrestyrman ut? 

• Överstyrman? 

• Befälhavare?  

• Kan du ge ett exempel på vad ni söker för ”mentala” egenskaper?  

• Vilka kvalitéer och förmågor söker ni? 

• Görs någon sorts lämplighetsbedömning innan anställning?  

• På vilket sätt utförs lämplighetsvärdering och med fokus på vad?  

• Hur bedöms beslutsförmåga, säkerhetsmedvetenhet, ledarskapsförmåga och stresshantering hos 
arbetssökande? 

• Följs deras prestation upp när de är ute?  

• Utvärderas en potentiell anställd för att ni ska känna er säkra på att denne besitter lämpliga mentala 
egenskaper/ inte olämpliga egenskaper?  

• Är stresshantering i sig själv, för att öva på lämpliga mentala egenskaper, något som övas när 
personen väl är anställd? Finns det någon rutin? 

• Används test/verktyg? 

• Hur har ni det gjort tidigare?  

• Om inte - varför? 

• Hur ställer ni er till lämplighetstester? 


