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ABSTRACT

This thesis is a comparison of the STCW-95 and Swedish Higher 
Education Ordinance, furthermore it contains an interview study 
of active officers that strives to investigate whether there is a 
declining trend in skill levels of newly graduated ship officers. In 
addition, this thesis tries to develop an understanding for what 
skills an officer should have to cope with their line of work.
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INLEDNING OCH BAKGRUND
Jag har läst i snart 3 år vid Sjöfartshögskolan i Kalmar, på det treåriga Sjökaptensprogrammet för 

studenter med tidigare sjöerfarenhet. När jag beslutade mig för att studera vidare, frågade jag andra 

sjömän i min omgivning vilken skola jag borde välja för att få störst utbyte av studietiden. 

Svaret jag fick från det stora flertalet tillfrågade var att jag bör välja Kalmar beroende på den 

praktiska inriktningen som skolan har. En inriktning som ger studenterna en möjlighet att ta till sig 

kunskapen som krävs för att klara sitt framtida yrkesliv. Sedan dess har det gått ett par år, och jag 

har fått, upplever jag, en god inblick i det utbildningsväsen som utbildar svenska styrmän. 

Det jag har upplevt tidigare som matros och även nu under min utbildningstid till styrman, har 

föranlett mig till att ifrågasätta om dagens styrmän har den kompetens som krävs för de 

arbetsuppgifter de förväntas utföra. Som exempel kan nämnas förtöjningssituationer där man 

riskerar både sig själv och andra om man inte är observant och gör rätt redan från början. Nyligen 

utkom Transportstyrelsen1 med rekommendationer, kopplade till en haverirapport angående just 

riskbedömningar vid förtöjningsarbete. Det finns även de som menar att kompetensen hos dagens 

styrmän sakta men säkert avtar, och att det är våra egna skolsystem som orsakat detta. Närmare 

bestämt hörde jag talas om en artikel som belyser problemen med en dalande kunskapskurva hos 

västerländska befäl,2 och det är den artikeln, publicerad i tidningen ”Safety at Sea International 

Januari 2007”, som sporrade mig att, undersöka om just svenskt nautiskt befäl saknar kompetens. 

Vidare kan mer än 80 % av alla olyckor till sjöss kan härledas till den mänskliga faktorn,3 och det är 

intressant att undersöka om en av anledningarna till detta är brist på kompetens.

En annan anledning till mitt intresse för ämnet är diskussioner med mina studiekamrater som förts 

innan, under och efter olika sammankomster. Diskussioner som ibland präglats av en frustration 

över att centrala delar av yrkeskunnandet saknas i utbildningen. Det kan handla om rent 

sjömanskap, eller förmåga att omsätta de inlärda teoretiska kunskaperna till något som är 

användbart i praktiken. 
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1 Transportstyrelsen, Bunkerfartyget TAMINA, IMO-nr 7805150 – SIPT personskada den 7 juli 2010

2 Safety at Sea International, Nick Blackmore, Editor 01.2007

3 Gholamreza Emad och Wolff Michael Roth, A case study from the maritime domain. Victoria, Canada 2008



Diskussionerna har under utbildningen gått heta om de förberedande kurserna, mekanik och 

matematik som har fått högskolestatus. När de båda två borde vara förkunskapskrav istället, för att 

på detta sätt frigöra högskolepoäng till STCW-ämnena. Kurser som ”SA-metod” vilken har klämts 

in i kursplanen, för att den förväntas finnas där, men som i praktiken inte har någon plats i det 

framtida yrkeslivet som utbildningen kan antas leda fram till om man använde STCW-95 som 

måttstock. Barrie Lewarn, menar i sin rapport ”Seafarer Training – Does the System Defeat 

Competence?” att STCW-78 fokuserade på vad fartygsbefäl behöver kunna, medan STCW-95 har 

lagt tonvikten på vad fartygsbefäl skall ha förmåga att göra. Lewarn menar vidare att denna 

kompetensbaserade inlärning, inte har anammats av alla lärosäten, och/eller maritima 

tillsynsmyndigheter. Slutsatsen i hans rapport är att utbildningssystemet som sådant inte hindrar 

kompetensutveckling hos de blivande fartygsbefälen, men systemet främjar det inte heller. 4

I sitt examensarbete ”Svensk nautisk behörighetspraktik” menar Mikael Hultgren och Peter 

Wikström att de svenska utbildningskraven i strävan efter att harmoniseras med resten av 

europeiska unionens utbildningsanstalter sänks. De skriver bland annat att ”Vi har fortfarande en 

bra utbildning i Sverige, men den håller på att försämras och jämnas ut med de andra länderna.” 5

Akademisering eller ”Academic drift” som begrepp betraktat, används ibland då man försöker 

beskriva de förändringar som en yrkesutbildning kan utsättas för då den lyfts in i 

universitetsvärlden. Oftast med avseende på den process, där utbildningen gradvis förlorar 

anknytningen till praktiken, verkligheten, medan den blir mer universitetsanpassad, och trogen 

vetenskapen.6 Just denna akademiseringen av vår utbildning och vad vinsten av den utvecklingen 

är, har också fångat mitt intresse. Ett intresse som jag inte är ensam om, det finns pågående 

forskning om akademiseringens påverkan på yrkesutbildningarna på flera akademiska högsäten. 

Som exempel kan tas Forum för professionsforskning vid Linnéuniversitetet, där Professor Gunnar 

Olofsson leder ett projekt om akademisering av utbildningar och livskarriärer för 

högskoleutbildade.7 Vid ett telefonsamtal med Professor Gunnar Olofsson den 18/4 2011 fick jag 

tips om sökord att använda på ”LibHub” för att finna artiklar publicerade på ämnet akademisering. 
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4 Barrie Lewarn, Seafarer Traing – Does the System defeat Competence? Newnham, Tasmania

5 Mikael Hultgren och Peter Wikström, Examensarbete: Svensk nautisk behörighetspraktik, 2006/2007

6 Jonathan Harwood, Understanding Academic Drift: On the Institutional Dynamics of Higher Technical and    
     Professional Education, Minerva, 2010:4

7 http://lnu.se/forskargrupper/forum-for-professionsforskning/natverk/deltagande-institutioner-och-forskare



SYFTE
Syftet med denna studie är att undersöka om nautiskt befäl har relevant kompetens när de lämnar 

sjöfartshögskolorna. Detta kommer undersökas med hjälp av en delad frågeställning, teman, där de 

intervjuade kommer få beskriva sin uppfattning om hur:

- de såg på sin egen kompetens när de var nyutexaminerade.

- hur de ser på nyutexaminerade befäl de har arbetat med.

Förhoppningen är att utröna om det finns några klara brister in kompetensen och dessutom få 

klarhet i varför många länder har en betydligt mer yrkesskoleinriktad utbildning än de vi har i 

Sverige som ändå leder till samma sjökaptensbehörighet. 
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AVGRÄNSNINGAR
Med tanke på att frågeställningens bredd och att ambitionsnivån måste anpassas till arbetets 

omfattning och den tid som jag har till förfogande för detta arbete måste jag begränsa mig. Och jag 

har därför jämfört STCW-95’s krav gentemot de styrande dokument som reglerar de svenska 

högskolorna och universitetens kursplaner, det vill säga, Högskoleförordningen. 

JÄMFÖRANDE AV UTBILDNINGSKRAV
Målet att undersöka skillnaderna på utbildningskrav i olika länder är synnerligen tidskrävande, och 

jag insåg redan då jag började söka information på ämnet att jag måste avgränsa mig för att ha en 

rimlig chans att genomföra en trovärdig undersökning. Av den anledningen har jag beslutat att inte 

genomföra en jämförelse med andra länders utbildningssystem, utan stödja mig på examensarbetet 

”Svensk nautisk behörighetspraktik”8 av Mikael Hultgren och Peter Wikström från 2006/2007 som 

ger en god överblick över de skillnader som finns mellan Sverige och omvärlden samt att Sverige ur 

ett historiskt perspektiv legat väl till, vi har haft och har höga kompetenskrav.

8
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METOD
Den intervjumetod jag har valt och använt mig av, är av en relativt ostrukturerad karaktär. 

Bakgrunden till detta är att ta reda på befälens uppfattningar om utbildnings nivån, och inte tvinga 

fram ”ja” och/eller ”nej” svar. En viss grad av standardisering, finns ändå genom användande av en 

intervjumall, bestående av grundläggande frågor, samtalsämnen, att utveckla intervjun kring. 

Intervjumodellen som sådan präglas av dialogen mellan intervjuaren och den intervjuade, både för 

att det ger ett stort svarsutrymme och för att det öppna samtalet inte styr den utfrågade i en speciell 

riktning utan med hjälp av de öppna och semistrukturerade frågorna ger den svarande utrymme för 

att utveckla sina svar. 9

Den stora utmaningen med kvalitativ forskning är ge den validitet, det vill säga om studien faktiskt 

undersöker det den avser att undersöka. För tillförlitligheten hos forskningsresultatet är detta av 

avgörande betydelse. Trovärdigheten kan ökas genom ledande frågor och kan vara bra för 

validiteten, men betydelsen av en öppen metod kan då förloras. Utifrån uppsatsens syfte har jag 

formulerat en intervjumall med passande frågor och teman att diskutera med respondenterna. Jag är 

väl medveten om att det finns en risk med valet av den kvalitativa metoden. Och att den risken är att  

jag som författare kan påverka resultatet då jag kommer vara delaktig i alla faser av projektets gång. 

Då sjömannens yrke innebär långa tider från hemmet, resulterar det i en problematik, som för mig 

innebär svårigheter att nå och möta intervjupersonerna. Av den anledningen har tekniken fått bistå i 

forskningsarbetet, intervjuerna har genomförts med hjälp av Skype, telefon och i form av email. I 

det senare fallet har intervjupersonen ombetts att skriva ned sina tankar och erfarenheter gällande 

nyutexaminerat nautiskt befäls kompetens, och därefter fått följdfrågor, i enlighet med 

intervjumallen för att förtydliga eventuella otydligheter.  

Då teoridelen till lejonparten baseras på myndigheter och organisationers material har jag gått till 

respektive myndighet och organisations hemsida, för att inhämta det underlaget. Vad gäller övriga 

källor, så har jag använt sökord som ”STCW”, ”Competence”, ”Knowledge”, via sökmotorn 

Google på internet. Beträffande övrig litteratur har jag till dels utnyttjat mitt eget bibliotek och gått 

och bläddrat bland pedagogik och metodikböcker på biblioteket både i Nybro och på 

Högskolebiblioteket.
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URVAL
Avsikten var att genomföra djuplodande öppna intervjuer med vardera 5 - 10 tal aktiva sjöbefäl i 

junior och seniorställning, för att se deras syn på de nyutexaminerade befälen, och deras 

kunskapsnivå.10 Dessutom har jag i arbetet försökt få en inblick i Transportstyrelsens, respektive 

Sjöfartshögskolan i Kalmars syn på vad som är nödvändig kompetens för en nybliven styrman. 

Problem vid genomförandet

Målet med redovisningen är att fånga essensen i de svar som respondenterna har givit.

Dessvärre har många av de tillfrågade avböjt eller helt enkelt inte svarat när jag sökt dem. Det är i 

och för sig ett resultat i sig, det kan tolkas som att frågan om en eventuell kompetensbrist hos 

svenskt nautiskt befäl är tabu. Eller att frågan är felaktigt formulerad, och av den anledningen 

uppfattas som så provocerande att ”man” inte vill delta. Jag har dessutom haft problem med att få 

svar från de tidningar som publicerat några av de artiklar som detta arbete hänvisar till, jag har haft 

en mail konversation med ”Safety at Sea Internationals” utgivare, men de har i skrivande stund 

ännu inte kunnat bistå mig med en kopia på den artikeln som finns publicerad i januarinumret från 

2007.

Mättnad i undersökningen

I boken ”Grundad teori”11 som beskriver en metod där man som forskare inte behöver ha en färdig 

tes, utan bygger upp den allt eftersom undersökningsmaterialet växer och mönster uppträder i det 

insamlade materialet. Fördelen med metoden som sådan för att nå fram till ett resultat är att den inte 

sätter gränser för vad som kan användas som källor. Man kan använda intervjuer, skrivna källor, 

eller rent ut av observationer. 

I analysarbetet anser jag att jag har funnit en röd tråd i respondenternas svar kopplat till den 

teorigenomgång som arbetet bygger på. Utifrån det vill jag påstå att utifrån de teman som arbetet 

bygger på är det högst sannolikt att mättnad är uppnådd, även om antalet respondenter i slutänden 

blev betydligt färre än vad jag hade önskat. 
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10 Dag Ingvar Jacobsen, Förståelse, beskrivning och förklaring, Malmö 2008

11 Hartman J. Grundad teori. Teorigenerering på empirisk grund. Studentlitteratur. Lund 2001



INTERVJUMALL
För att intervjupersonerna ska kunna sätta sig in i vad som intervjun kommer att behandla och 

fundera över sina tankar angående tesen ”Har svenskt nautiskt befäl tillräcklig yrkeskompetens?” 

har jag i möjligaste mån försökt tillse att de i god tid innan intervju fått information och ett par 

huvudfrågor. Teman, som används i intervjun är utformade utifrån syftet med tanken att de dels 

skall  vara grundpelare att diskutera kring, samt agera språngbrädor för djupare diskussioner. Vidare 

har de intervjuade befälen blivit informerade om att de är anonyma i intervjun. Givet är att 

myndighetspersoner, då de talar för en organisation och eller myndighet inte är eller kan vara 

anonyma, då själva syftet med att intervjua de senare är att utröna myndighetens eller 

organisationens uppfattning om ett specifikt ämne.

De språngbrädor, teman, som har används är:

När ett nyutexaminerat svenskt nautiskt befäl lämnar skolan, har han/hon nödvändig kompetens?

 Om ja, vad gör svenskt nautiskt befäl så bra ? 

 Om nej, vad är det svenskt nautiskt befäl är mindre bra på ? 

Har du upplevt något av skolämnena som speciellt användbart i din yrkesutövning?

Kan du ge exempel på, vad ett nautiskt befäl behöver kunna för att kunna fullgöra sina 

arbetsuppgifter?

Har du ställts inför några situationer i ditt yrke du inte fått öva dig på under utbildningen?

 Finns det områden i utbildningen som borde fått mer utrymme, vilka och varför? 

Överensstämmer den syn du nu har på sjöbefälsyrket med den du fick från utbildningen?

På vilka sätt tror du att sjöbefälsutbildningen skulle kunna utvecklas? 

Finns det något du upplever vi skulle kunna vara ännu bättre på för att vara mer 
konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden ? 

11



TEORI / LITTERATURGENOMGÅNG
Den teoretiska referensramen har jag utformat utifrån en omfattande litteraturstudie, främst byggd 

på artiklar, böcker på ämnet pedagogik och lärande samt STCW-95 och Högskoleförordningen. 

Till att börja med, kan man fråga sig vad kunskap och kompetens egentligen är. Enligt Per Nilsen, 

är information som givits kontext, mening och tolkning det samma som kunskap. Kunskap i sig, är 

en del i det bredare kompetensbegreppet. Han menar vidare att kompetens kan ses som en individs 

förmåga att klara de olika krav som ställ i en viss situation, i en viss verksamhet. Det vill säga att 

individen har nödvändig kunskap för att klara de uppgifter han/hon ställs inför.12

Det är tydligt att STCW-95 har förbättrat kvalitén på sjöfartsutbildningarna, men det är också 

tydligt att respektive land har valt att tolka konventionen, och olika metoder på lärosätena påverkar 

slutresultaten, det vill säga kompetensen hos sjöbefälen.13

Det var min avsikt att fördjupa min förståelse för det kvalitativa synsättet på datainsamling, vilket i 

detta fallet, på läsbar svenska, innebär att genomföra så kallande öppna intervjuer med aktiva 

sjöbefäl i seniorställning och juniorställning, för att på så sätt söka förståelse för hur dagens svenska 

sjöbefälsutbildning inverkar på juniorbefälens prestationer i sin yrkesroll.

12

12 Per Nilsen, Reflektioner kring Lärande, 2008

13 Barrie Lewarn, Seafarer Training - Does the System Defeat Competence? Newnham, Tasmania



För att över huvud taget ge denna undersökning validitet så behöver vi fastslå vad, eller i alla fall 

fundera över vad, kunskap och kompetens är. 

KUNSKAP
Vad är kunskap, det är en fråga som under årens lopp har behandlats av många filosofer. Förenklat 

kan man beskriva ”kunskap” som förmågan att kunna, dvs. ha förmåga, eller att känna till, med 

innebörden veta eller känna. Med andra ord en individs teoretiska kunskap om hur man skall göra i 

en viss situation för att nå ett visst resultat.13

KOMPETENS
Kunskap brukar i sin tur beskrivas som en beståndsdel i det bredare kompetensbegreppet. Ordet 

kompetens kommer från latinets competo som översatt till svenska innebär att skapa någon form av 

resultat. Kompetens som begrepp betraktat måste ses i relation till vad som skall utföras. Man har 

kompetens att fullfölja en uppgift, eller klara av någonting. Alltså, kompetens kan förklaras som 

förmågan att klara de olika krav som ställs i en viss situation i en viss verksamhet. 

Kompetens brukar beskriva förmågan att omsätta den teoretiska kunskapen till handling, med andra 

ord en kunskapsbaserad handlingsförmåga.

Den kompetens individer har tillägnat sig kan komma till användning på olika sätt. En central fråga 

är hur individen applicerar resultatet från en kurs, utbildning eller lärande av annat slag, i sitt eget 

arbete.14

Det låter ju som en förhållandevis enkel särskiljning av de båda begreppen, men det finns problem, 

många är inriktningarna inom filosofin som definierar de båda begreppen olika. Som exempel kan 

nämnas att pragmatismen menar att, kunskapen står att finna i en människas handlingar, man 

likställer således båda begreppen. Och menar att användningen av kunskapen som sådan, 

handlingen, avgör kunskapens sanna värde.15

13

14 Per Nilsen, Reflektioner kring Lärande, 2008

15 Anders Magnusson, Lärarkunskapens uttryck, 1998



FÖRSVARSMAKENS SYN PÅ KUNSKAP OCH KOMPETENS.
Försvarsmaktens syn på, och beskrivning av de två begreppen, i boken ”Pedagogiska grunder” är 

till dels lite mer greppbar. Där beskrivs kunskap, så som teoretisk, och kompetens som förmågan att 

omsätta kunskap till något som är praktiskt användbart i de situationer man utsätts för.

Vidare går man djupare in på kompetensbegreppet i boken, och beskriver en individs 

kunskapsutveckling som en linjär utveckling från ”fakta” till ”förståelse” vidare till ”färdighet” och 

genom praktiskt användande av färdigheterna, ”förtrogenhet”. 16  

Fig1. Översikt över begrepp kopplade till Kunskap och Kompetens.17

Begrepp Innebörd Man får… … genom att
Fakta Veta att Information Memorera
Förståelse Veta varför Mening/Innebörd Tolka/Analysera
Färdighet Veta hur Förmåga Öva/Göra
Förtrogenhet Veta vad Omdöme Delta/få Erfarenhet

Författarna till ”Pedagogiska Grunder” menar vidare att Kunskapen och utlärandet av den bör ses ur 

tre aspekter, Konstruktiva aspekter, Kontextuella aspekter och Funktionella aspekter.

Den konstruktiva aspekten, bygger på elevens egen förmåga att reflektera, och fundera och komma 

fram till egna slutsatser. Den kontextuella, är beroende av hur eleven ser helheten, alltså i vilket 

sammanhang kunskapen kan användas. Till sist, men inte minst den funktionella aspekten, som 

beskriver hur eleven tar till sig kunskapen, man menar att kunskapsinhämtningen är enklare om 

eleven uppfattar uppgifterna så som relevanta.

Man beskriver således tydligt att teoretisk kunskap(ren fakta), utan verklighetsanknytning är svår att 

ta till sig. Och att kunskapsutvecklingen hos eleven är bättre om det finns en tydlig koppling till det 

verksamhetsområde eleven förväntas lära sig att behärska.

14

16 Försvarsmakten, Pedagogiska grunder, 2000

17 Försvarsmakten, Översikt över begrepp kopplade till Kunskap och Kompetens, Pedagogiska grunder, 2000



SKOLVERKETS BESKRIVNING AV KUNSKAPSBEGREPPET
Till och med Skolverket (1994)18 betonade att kunskap inte är ett självklart begrepp. De valde att  

precis som Försvarsmakten dela upp begreppet kunskap i fyra fack: fakta, förståelse, färdigheter 

och förtrogenheter. 

Fakta

Faktakunskaper bygger på ren information, som till exempel regler. Med andra ord en kunskap som 

innebär att vi vet hur saker och ting är, eller skall vara. Denna typ av kunskap, är förhållandevis 

enkel att mäta efter som det handlar om att avgöra om vi har eller inte har, kunskapen.

Mer eller mindre om vi vet att 1 + 1 = 2.

Förståelse

Skolverket beskriver förståelse som en kvalitativ kunskap, till skillnad från fakta som de räknar som 

en kvantitativ kunskap. Och det beror på att samma fakta, kan tolkas och förstås olika av olika 

individer. En förståelse av fakta, är svårare att mäta, varför blir 1 + 1 = 2 ?

Färdigheter

Nästa steg, praktisk kunskap, är en fysisk färdighet. För att fortsätta de ”enkla” liknelserna kan vi 

tänka oss att vi läst oss till en förståelse för hur förtöjningsutrustningen ombord fungerar. 

När vi sedan omsätter denna kunskap till praktiken, och har förmågan att använda kunskapen, har vi 

tillskansat oss en färdighet. Alltså vi kan utföra moment som bygger på den kunskap vi läst oss till.

Förtrogenheter

Förtrogenhetskunskap är nästa steg i kompetens utvecklingen, där färdigheten byggs på med hur vi 

uppfattar situationen, och vad vi läser ut av den i form, av doft, ljud, syn, tidsaspekter. I 

förtöjningsexemplet, kan det beskrivas som erfarenheten att veta, och agera, när något händer, att

omsätta färdigheten, och påbörja eller avsluta moment när man ”vet” att att det skall göras.

Att inte stå och vänta på order, utan agera när saker inträffar, att ha kompetensen och förtrogenheten 

med uppgiften. 
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TRANSPORTSTYRELSENS KRAV
Transportstyrelsens hemsida säger att man för att kunna erhålla behörigheten ’Fartygsbefäl klass V’ 

skall ha: 

”Sökanden skall ha fullgjort godkänd utbildning, och ha fullgjort minst 36 månaders 

däckstjänstgöring på fartyg med en bruttodräktighet om minst 70. Av denna tid skall minst 18 

månader ha fullgjorts på handelsfartyg med en bruttodräktighet om minst 500 i närfart eller mer 

vidsträckt fart varav minst nio månader på fartyg med en bruttodräktighet om minst 3000 i 

Europafart eller mer vidsträckt fart. 

För den som i minst sex månader har tjänstgjort som befälsassistent i Europafart eller vidsträcktare 

fart får den sammanlagda tjänstgöringstiden minskas till 30 månader. 

Praktiken enligt ovan får ersättas av handledd fartygsförlagd utbildning om denna fullgjorts som en 

del av ett utbildningsprogram som leder till en sjökaptensexamen.”19

Med ”godkänd utbildning” avses högskoleutbildning enligt de krav som Högskoleverket fastslagit.

STCW-95 & HÖGSKOLEFÖRORDNINGEN

STCW-95 agerar som riktlinjer för hur en utbildning för en styrman skall se ut för att godkännas 

internationellt, och det är i grund och botten dessa STCW-krav som styr Transportstyrelsen.

Bifogat som bilaga 1, finns Tables A-II/1 som specificerar kraven för det vi i Sverige kallar för 

fartygsbefäl klass V.

Men utöver dessa regler, finns Högskoleförordningen, som säger att: ”Utbildning som leder till 

sjökaptensexamen skall uppfylla de krav som ställs i den internationella konventionen om utbildning, 
träning, certifiering och vakthållning för sjöfolk 1978 i dess ändrade lydelse (STCW-konventionen). Dessa 
krav skall ses som minimikrav. För sjökaptensexamen skall också de preciserade krav gälla som varje 
högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning.”20

Det senare resulterar i att varje högskola kan besluta i vad som är att överstiga STCW-95s krav. 

Av den anledningen har jag valt att genomföra en intervju med en av avdelningscheferna på Kalmar 

Maritime Academy, för att utröna högskolans tankar om vad som är att ligga över kunskapskraven.

STCW-95 Table A-II/1 specificerar minimikraven på ett vaktgående befäls kompetens på fartyg 

över 500 brutto ton. Förenklat kan de olika kraven spaltas upp enligt tabellen på nästa sida, i den 

ordning som de presenteras i STCW-95.
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Figur 2 Källa: STCW-95 Table A-II/121

Terrester Navigation Fartygsmanövrering
Astronomisk Navigation Lasthantering
Instrumentlära Ex. Ekolod, Kompass, Autopilot MARPOL - marine pollution

Meteorologi Fartygsstabilitet och konstruktion
Bryggprocedurer Brandbekämpning och förebyggande arb.
Radar navigering och ARPA Livräddningsutrustning & överlevnad
Nödprocedurer Sjukvård
Search and rescue, livräddning Safety Of Live At Sea
Engelska 
Ljus signalering, morse

När man jämför Sjöbefälhögskolans läsordningar22 för sjökaptensutbildningarna så finner man att 

de mycket riktigt följer STCW-95’s grundkrav. Vidare att för det 3åriga sjökaptensprogrammet, så 

uppfylls STCW-95’s minimikrav efter ca 2 år, då det är möjligt att erhålla ett utbildningsbevis för 

att kunna söka ut en fartygsbefäl klass V från Transportstyrelsen.  

Så möjlighet att tillgodogöra sig kunskapen finns tvivels utan, men hur evalueras elevens 

kompetens, i STCW-95’s Table A-II/1 beskrivs kriterium för kompetensevaluering och metoder för 

att uppnå förståelsemålen. Frågan är hur de stämmer överens med de evaluerings och förståelsemål 

och metoder som sjöbefälhögskolan anammar.

Mikael Hultgren och Peter Wikström visar i sitt arbete att med avseende på praktik, eller 

sjötidskrav, är de svenska nationella kraven på det hela taget betydligt högre än STCW och mer 

preciserat än våra grannländers krav. STCW stipulerar, 36 sjömånader på fartyg över 500 brutto 

utan begränsningar i fartområden, medan de svenska reglerna delar upp de 36 månaderna så att 9 

månader måste ha genomförts på fartyg över 3000 brutto i europafart eller vidsträcktare fart. Vidare 

skall 18 månader ha gjort på fartyg över 500 brutto i närfart eller vidsträcktare fart och de 

kvarvarande 9 månaderna får genomföras på fartyg på minst 71 brutto och i närfart eller 

vidsträcktare fart. De sistnämnda månaderna är således ett krav understigande STCW, medan de 

första 9 månaderna är betydligt över. Ingen av våra grannländer har kravet på 9 månader på fartyg 

över 3000 brutto i europafart eller vidsträcktare fart.23
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REFERAT FRÅN INTERVJU MED KALMAR MARITIME 
ACADEMY

Intervjun hölls med avdelningschefen för nautikerna på Sjöfartshögskolan den 10 februari 2011.

Intervjun genomfördes som ett informellt samtal, en öppen intervju där samtalet tilläts flyta från ett 

samtalsämne till ett annat. Men där huvudinriktningen var skolans syn på kompetensutveckling, och 

vad som är att överstiga STCW-krav.

Sjökaptensutbildningen i och med att den innehåller allt det som STCW kräver, borde räcka som 

utbildningsbevis men vi har fått en certifikatshysteri mångt och mycket tack vare vetting bolagen.

Självklarheter som finns beskrivna i STCW, kräver idag ändå ett extra certifikat.

Redarföreningen har framlagt önskemål om att Sverige precis som flera andra länder i vårt 

närområde skapar möjligheter för en gymnasiebaserad styrmansutbildning. Detta motsätter sig både 

Chalmers och KMA, och har kommit med motförslaget att utbildningsgången som helhet skall 

förändras. Förslaget innebär att gymnasieskolan skall precis som idag utbilda matroser och 

motormän. Dessa skall sedan få möjligheten att antingen gå ut och segla, för att få erfarenhet, eller 

att gå in på högskolan och börja läsa till styrman, maskinist. Därefter skall det finnas ytterligare en 

möjlighet, ett val, att gå ut till sjöss och jobba, innan dess vederbörande beslutar sig för att avsluta 

sina studier. Man skall således kunna gå hela vägen, men också göra avbrott för 

kompetensutveckling ute i handelsflottan.

  
Figur4. Utbildningsblock i den förslagna utbildningsgången.

Support Operation Management

Matros Styrman Kapten

Kursplanen som sådan är generell, men läraren sätter upp studiemål med kursen, och har på så sätt 

lite frihet över innehållet. Det gör också att kursinnehållet ibland kan tyckas ”tyngre” än de antalet 

högskolepoäng kursen som sådan ger.

Skolgången är tänkt att ge den teoretiska delen av yrkesutbildningen i skolan och den praktiska 

delen från sjötid eller fartygsförlagd utbildning. I praktiken, är det lättare att säga att en K-student 

har de kvalifikationer som STCW95 kräver då de under den fartygsförlagda utbildningen förväntas 

genomföra vissa moment, och få respons på dessa moment från sina handledare ombord. En SK-

student, förväntas ha tillskansat sig erfarenheten i sitt tidigare yrke som matros, och det är omöjligt 

för skolan att mäta. Simulatorerna är således en betydande del i examinationen.
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Vid 18 månaders sjötid så kan man ansöka om Matrosbehörighet från Transportstyrelsen. 

Tidigare, kunde man med denna Matrosbehörighet också söka in till högskolan i Kalmar, för att få 

garantiplats på det treåriga sjökaptensprogrammet. Numera är kravet höjt till 24 månader, detta för 

att den blivande eleven skall ha mer erfarenhet av livet och arbetet till sjöss innan denne söker sig 

till skolan. Dessvärre innebär det att, då sjötidskravet för en styrmansbehörighet, ligger på 36 

månader, kan den nyutexaminerade styrmannen få vänta i över 2 år på att få ut sin behörighet, i ett 

normalt 1/1 system. Utbildning är färskvara, att inte praktisera sina kunskaper som styrman gör att 

man förlorar kunskap.

Det är svårt, för att inte säga omöjligt att bedriva en utbildning som passar alla.

Utbildningen genomförs under en begränsad tid, men med målet att konstant förbättras.

Sjöfartshögskolan i Kalmar håller envist fast vid den praktiskt inriktade utbildningen.

Att ligga över STCW-krav betyder nödvändigtvis inte att ge fler certifikat.

CCM kursen bör ges till befäl, eller till individer med erfarenhet av befälsbefattning. Detta för att 

den skall ge något, utbildning utan kunskaps- och kompetensutveckling är misslyckad.

Den så kallade GAS-kursen brukar kunna genomföras innan examination, men med anledning av 

hur få svenska styrmän som arbetar på gastank fartyg, är det inte rimligt att göra den till en del av 

sjökaptensutbildningen. DP är inte en del av en Sjökaptensexamen i Kalmar, utan är en 

vidareutbildning som står öppen för alla efter examen.

KMA’s inriktning, och det man arbetar för, är att genomföra utbildningar för sjöbefäl, det innebär 

att man inte driver på för förändringar i behörighetssystemet. Det är upp till marknaden att avgöra 

marknadens behov. Beträffande kustfart och möjligheten till förändring av behörighetsförordningen 

för att ge sjöfarten och sjömännen nya möjligheter, så är det upp till marknaden att efterfråga en 

förändring. Exempelvis i en riktning mot en svensk motsvarighet till den danska ”Master Home 

Trade”24 Som möjliggör för en ”Skeppare” i det danska systemet att segla befälhavare i fartyg upp 

till 499 brutto i det som danska Søfartsstyrelsen benämner som ”Near Costal Waters”.25
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SAMMANFATTAD TEORI
Kunskapsbegreppet är inte alltid det lättaste att förklara, de författare, myndigheter och 

organisationer som finns upptagna tidigare i detta arbete har gjort ett försök. De är så pass 

samstämmiga i den beskrivningen att jag vågar påstå att kunskap det är fakta, och förståelse av 

nämnd fakta. Att ha kunskap som styrman, det är att leva upp till de krav som högskoleverket har 

fastslagit, och inkorporerade i de tidigare, krav från Transportstyrelsen/STCW och de individuella 

kraven respektive högskola ställe med stöd från högskoleförordningen. 

Kompetens i sin tur, är omsättningen av ovan nämnd kunskap till praktiken. Det vill säga när eleven 

genomför sin praktik skall han/hon omsätta förståelsen av fakta till en färdighet och en förtrogenhet 

för uppgiften. Det senare innebär i sin tur att ”kompetens” som begrepp blir väldigt svårt att mäta. 

STCW slår fast hur evaluering bör genomföras, men kompetens är bevisligen inte ett statiskt 

begrepp, och vederbörande som skall evaluera eleven kommer i sin tur tolka elevens handlingar. 

Och de senare nämnda tolkningarna grundar sig i ”evaluatorns” egna erfarenheter.

Att bedöma erfarenheter är mycket svårt för att inte säga omöjligt, speciellt om man försöker 

bedöma förtrogenhet. En färdighet, att agera på ett riktigt sätt utifrån situationens krav, baserat på 

kunskap om situationen är lättare, men ställer fortfarande mycket höga krav på både ”evaluator”, 

simulator, eller praktikplats. 

Avdelningschefen på KMA beskriver en trend där redareföreningen efterfrågar lägre krav på 

styrmansutbildningen, att göra den till en gymnasiumutbildning, vilket förmodligen skulle 

harmoniera bättre med resten av Europa, men som Mikael Hultgren och Peter Wikström skriver i 

sitt examensarbete, skulle en sådan utveckling leda till försämrad kompetensnivå hos de 

nyutexaminerade befälen. En försämrad kunskapsnivå som knappast gör oss som nyutexaminerade, 

mer eftertraktade på arbetsmarknaden.  

Med utgångspunkt från kompetens, eller förtrogenhet och erfarenhet, som Skolverket och 

Försvarsmakten beskriver som den högre formen av kompetens. Är det fullkomligt rimligt att 

exempelvis CCM kursen inte är en del av styrmansutbildningen eftersom den, för att vara givande, 

kräver att ”eleven” har tidigare erfarenhet. Problemet är dock att för att få arbete på ett 

passagerarfartyg och inhämta erfarenheten för kursen, så krävs det att man har gått en CCM-kurs.
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Högskoleverkets krav, på att högskolorna skall ha en utbildningsnivå, liggande över STCW krav, är 

klart vettig, frågan är bara vad är att ligga över STCW krav. Försvarsmakten beskriver 

kunskapsinhämtning och kompetensutveckling som avhängig elevens uppfattning om det som 

förväntas läras in. Utan verklighetsanknytning blir materialet svårare att ta till sig. Och att 

kunskapsutvecklingen hos eleven är bättre om det finns en tydlig koppling till det 

verksamhetsområde eleven förväntas lära sig att behärska, för att fullgöra sina framtida 

yrkesuppgifter.

Den tydliga gräns som efterfrågas i Barrie Lewarns rapport, mellan utbildningsanstalt och 

myndighet är inte helt självklar här i Sverige. Helt enkelt för att Högskoleverket och dess 

förordning sitter på en stol mellan Högskola och Transportstyrelsen. Vinsten av att göra 

yrkesutbildningen till en högskoleutbildning kan ifrågasättas, vad är det vi är bättre på i vårt 

yrkesliv idag som kan kopplas till den förändringen. 

Det är tydligt, att högskoleförordningen, STCW, Transportstyrelsens behörighetsförordningar, 

Redarföreningens verklighetsbild och den reella verkligheten inte riktigt sammanfaller. 

Det kanske kan tyckas vara helt naturligt, men med tanke på att myndigheterna och företagen i 

fråga borde ha det gemensamma målet att arbeta för utvecklingen och existensen av en svensk 

handelsflotta, så är tycks det mig en självklarhet att de borde försöka dra åt samma håll.

Beträffande akademiseringen av utbildningar, så har jag försökt få mer information om den 

pågående forskningen, men jag har inte fått något svar från någon av de forskare jag har skrivit till.

Det är ändå intressant att det finns pågående forskning som behandlar akademiseringens påverkan 

på yrkesutbildningarna och vinsten därav.
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DATAREDOVISNING OCH ANALYS
Jag har genomfört intervjuerna så att de skall vara helt anonyma och kommer här använda det 

svenska bokstaveringsalfabetet för att särskilja respondenterna åt. De har fått benämning i den 

ordningen intervjuerna genomförts eller svaren kommit in. 

Målet med redovisningen är att fånga essensen i de svar som respondenterna har givit.

Dessvärre har många av de tillfrågade avböjt eller helt enkelt inte svarat när jag sökt dem. Det är i 

och för sig ett resultat i sig, det kan tolkas som att frågan om en eventuell kompetensbrist hos 

svenskt nautiskt befäl är tabu. Eller att frågan är felaktigt formulerad, och av den anledningen 

uppfattas som så provocerande att ”man” inte vill delta.

        Figur 3. Respondenter och deras bakgrund

Namn Nuvarande befattning År till sjöss
Adam Överstyrman 7
Bertil Styrman 2
Cesar Styrman 5
David Överstyrman 12
Erik Överstyrman 5+8
Filip Pensionerad sjökapten 47
Gustav Befälhavare 11

För att beskriva resultatet på ett sådant sätt att det går att ta till sig har jag valt att redovisa 

intervjuunderlaget löpande i analysen, och koppla underlaget till detta arbetets teoridel.

Bifogat som ”Bilaga 3” finner emellertid den hågade läsaren en sammanställning av 

respondenternas svar.  

Har en nyutexaminerad styrman kunskap och kompetens att fullgöra sina arbetsuppgifter.

Både Skolverket och Försvarsmakten bygger sin kunskapssyn på en utökad modell som inte 

beskriver kunskap som kunskap, utan även beskriver vad för typ av kunskap det är.

I yrket som fartygsbefäl utsätts vi för kunskapens alla olika former, rena fakta kunskaper, så som 

SOLAS, COLREGs, MARPOL med flera. Kunskap som i sin bearbetade form blir kompetens då 

den av eleven / styrmannen omformats till färdigheter och förtrogenhet inför färdigheterna ifråga. 
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De stora flertalet av respondenterna menar att en nyutexaminerad styrman har kunskap för sina 

arbetsuppgifter, men inte alltid erfarenheten. Bertil beskriver det väldigt bra ”Skolan ger oss 

nödvändig kompetens för att klara av jobbet som styrman, lite som ett körkort, när man fått kortet 

måste man fortsätta öva, och lära sig mera. Man är aldrig fullärd.” I just detta fallet använder 

Bertil ordet kompetens för det som i teori delen definieras om kunskap. Men essensen, avsaknaden 

av förtrogenhet är något som är återkommande i alla de svarandes uttalanden. Adam går så långt 

som att mena att huvuduppgiften för skolorna borde vara att utbilda sjömän, och att det är i den 

praktiska delen av utbildningen tyngdpunkten borde läggas. 

Försvarsmakten poängterar att kunskapsinhämtning försvåras om verklighetsanknytningen är svag 

eller obefintlig. De menar att kunskapsutvecklingen hos eleven blir bättre om det finns en tydlig 

koppling till det verksamhetsområde eleven förväntas lära sig att behärska, för att fullgöra sina 

framtida yrkesuppgifter. Det finns även en annan röd tråd i de svarandes åsikter, många nya styrmän 

är övertygade om sin egen förträfflighet och till och med lata. De vill ha allt serverat på silverfat, 

som Adam uttrycker det eller, de lider av handikappet att de är bortskämda och bekväma som 

Gustav så väl uttrycker problematiken. I intervjun med KMA berättade avdelningschefen om 

Redareföreningens arbete för en förändrad utbildning, och kopplat till den nyss nämnda tråden, kan 

man säga att vi som styrmän måste motivera vår existens, vad är det som gör oss så mycket bättre 

än våra kollegor från låglöneländer. Kollegor som ofta har en helt annan, mer positiv och engagerad 

attityd än sina svenska motsvarigheter.

David menar att ” Skolorna borde förbereda eleverna mer inför praktiken, så de tydligt vet vad 

deras framtida roll innebär, även på vad gäller däcksarbetet.” Det senare skulle kunna vara ett steg 

att hårdare följa STCW-95’s tydligare inriktning på kompetens. 

STCW-95 beskriver visserligen inte vilka moment på däck som styrmannen skall vara förtrogen 

med, men utifrån helhetsbilden som målas upp, och modellerna för evaluering är det tydligt att 

målet för en utbildning skall vara att styrmannen skall vara förtrogen med sina arbetsuppgifter.26

Den rena fakta kunskapen, oavsett om befälet förstår den eller inte, är värdelös om han/hon inte kan 

omsätta den till praktiken, således göra den till en av sina färdigheter. Och då kommer vi till det 

som Skolverket och Försvarsmakten klassificerar som förtrogenhet, som jag skulle vilja kalla 

kompetens, när befälet, känner till reglerna, förstår dem, kan applicera dem på verkligheten, och det 

sista och kanske viktigaste, kan läsa ut ur situationen om ”det kommer gå bra”. 
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Det senare i betydelsen att när två fartyg möts, så kan inte ’jag’, på fartyget som skall hålla kurs och 

fart, förvänta mig att det andra fartyget kommer agera som jag tänkt mig. Erik menar att han har 

haft störst användning av ”båtkörarutbildningsdelen” av utbildningen, att öva in handhavandet av 

ett fartyg. Alltså färdigheten att agera och förtrogenhet inför uppgiften att fysiskt ta initiativet och 

genomföra de åtgärder som behövs för att klara ut en situation.

Intervjustudien har visat att det stora flertalet respondenter upplever att nybakat nautiskt befäl har 

den nödvändiga kunskap som behövs för att fullgöra sina arbetsuppgifter som juniorstyrmän. Men 

de säger samtidigt att Fakta och Förståelse inte är tillräckligt, utan att inövande av färdigheter borde 

få mer tid i kursplanerna. Barrie Lewarn, menar i sin rapport ”Seafarer Training – Does the System 

Defeat Competence?” att STCW-78 fokuserade på vad fartygsbefäl behöver kunna, medan 

STCW-95 har lagt tonvikten vid vad fartygsbefäl skall ha förmåga att göra. Lewarn menar vidare att 

denna kompetensbaserade inlärning, inte har anammats av alla lärosäten, och/eller maritima 

tillsynsmyndigheter. Slutsatsen i rapporten är den att utbildningssystemet som sådant inte hindrar 

kompetensutveckling hos de blivande fartygsbefälen, men systemet främjar det inte heller. Han 

menar att om de kompetensbaserade målen i STCW-95 skall kunna få genomslagskraft så måste det 

vara en tydligare gräns mellan utbildningsinstitutioner och tillsynsmyndigheter.27

I intervjun med KMA, belystes just detta fenomen, alltså den tydliga gränsen mellan 

utbildningsinstitution och tillsynsmyndighet. Vidare beskrevs KMA’s utbildning så som varande 

inriktad på att ge det blivande befälet en god teoretisk och praktisk grund att bygga sitt yrkesliv på.

Denna inriktning till trots menar Cesar att ”De grundläggande nautiska ämnena är ju det man 

jobbar med...” och att de därför få en större del av utbildningen för att tillse att den 

nyutexaminerade styrmannen har en god grund att bygga vidare på. Angående utbildningens bredd 

och djup så fortsätter Cesar med att säga att ”det är mycket man inte använder innan man mönstrar 

upp till överstyrman.” Och det är onekligen något som verkar finnas i KMA’s grundtankar då 

avdelningschefen menade att vissa certifikat och utbildningsblock är mer lämpade att ge till, sedan 

tidigare, aktiva befäl för att, ”Utbildning är färskvara, att inte praktisera sina kunskaper som 

styrman gör att man förlorar kunskap.”
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Figur 2, beskriver mycket grovt de block, av kompetens en styrman skall ha för att leva upp till 

STCW-95, och då många av dessa block beskriver praktisk kunskap, förtrogenhet med 

arbetsuppgifterna blir simulatorerna en betydande del av elevernas examination. Speciellt gäller det 

de studenter som läser på det 3åriga sjökaptensprogrammet, då de inte kan evalueras på samma sätt 

som de studenter som läser på det 4åriga programmet, i och med att de senare har en fartygsförlagd 

del av utbildningen som ger helt andra möjligheter att bedöma förtrogenheten med yrket. 

KMA har inriktat sig på att ge studenterna en fördjupad förståelse för lasthantering, i olika 

fartygstyper, samt förbättra studenternas behärskande av det engelska språket. Därtill lägger man i 

det stora flertalet ämnen stor vikt vid förståelse, framför ren faktakunskap. Ett exempel på detta är 

den så kallade ”Boll” kursen i Astronomisk navigation, som syftar till att studenten inte bara skall 

räkna, utan även förstå vad han/hon räknar ut.

Sverige har högre särkrav, både på sjötid, och kunskapsnivå, än många andra sjöfartsnationer28, 

vilket kan vara en konkurrensfördel på arbetsmarknaden. Men denna möjliga fördel är avhängig 

marknadens behov och önskningar, och i praktiken respektive högskolas kursplan. För att vara mer 

konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden, trots våra förhållandevis höga löner, måste vi vara mycket 

bättre på vårt yrke än våra kollegor från låglöneländerna.  

Och det blir ett problem då det finns elever i skolan som Cesar uttrycker det ”seglar ju genom 

skolan enligt minsta motståndets lag.” Om man då betänker Försvarsmaktens tes, att moment som 

inte går att knyta till det framtida yrket är svårare att ta till sig, kan man fråga sig om inte Gustav 

har slagit huvudet på spiken när han säger att ”Kanske borde skolan vara mer intresserad av att 

hålla kontakten med de olika segmenten inom shipping, för att vara 100% online med vad som 

händer.”

Ett av problemen vi har i det Svenska systemet är att respektive högskola, har egen, beslutanderätt i 

frågan, vad som är över STCW-krav, och kan själva bygga en kursplan, så länge den godkänns av 

Transportstyrelsen, tidigare Sjöfartsverket. Detta för att det mellan STCW-kravet, som 

Transportstyrelsen lutar sig på, och högskolan, finns Högskoleförordningen, som visserligen har en 

uppspaltning som både poängterar kunskap och färdigheter, men där tonvikten ändå ligger vid 

fakta, förståelse, och färdighet.29 
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Det står tydligt att de krav som STCW-95 slår fast skall vara minimikrav för utbildningen, och att 

det för examen även skall finnas preciserade krav som varje högskola slår fast inom ramen för 

högskoleförordningens examensbeskrivning. 

Redarföreningen har helt uppenbart tydliga åsikter på ämnet, och en intervju med dem, kopplad till 

undersökningen i övrigt hade varit mycket intressant, dessvärre ligger det väl utanför detta arbetets 

tids och innehållsramar.

Resultatet från intervjuerna med de styrmän som valt att delta i studien är i mina ögon tydligt, de 

nyutexaminerade befälet har den kunskap som krävs för att klara sina arbetsuppgifter i 

juniorställning, men att de inte alltid har all den kompetens som skulle kunna anses vara önskvärd. 

Som en röd tråd i alla intervjuer finns efterfrågan av den praktiska kunskapen, förtrogenheten, alltså 

kompetensen, respondenterna efterfrågar en än mer praktisk utbildning. Filip, som har längst 

erfarenhet av yrket, och som idag är pensionerad anser att en trappstegsmodell med 

kontrollstationer är att föredra, där skolan bygger upp den nye styrmannens kompetens, snarare än 

ger den teoretiska grunden för nämnda kompetens. Han anser att det borde vara en självklarhet att 

skolan skall lägga en stor vikt vid praktisk navigation och manövrering av fartyget, och givetvis 

också säkerhet. Framförandet av och navigeringen av fartyget måste ses som primärt, och lasten, 

oavsett typ som sekundär. 

Det är anmärkningsvärt att av STCW-95’s Table A-II/1 sjutton huvudrutor, som delar in den 

nödvändiga kompetensen, behandlar bara en lasthantering, och om man väger in fartygstabilitet 

som en del i lasthanteringen sammanlagt två rutor. Man har med andra ord i grund och botten 

samma grundkrav på utbildningen, som de som Filip föreslår. Att säkerheten för besättning och 

fartyg och miljö måste anses som primära och att lasten i praktiken är sekundär även om det är 

huvudsyftet med sjöfarten som sådan.  

Samtliga källor och respondenter pratar om praktik framför teori, givet är de beroende av varandra, 

men färdigheter och förtrogenhet inför arbetsuppgifterna måste ses som mer önskvärt än 

faktakunskaper, och enbart förståelse av fakta.
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SLUTDISKUSSION
De slutsatser jag dristat mig till att dra efter att ha genomfört den litteratur- och intervjustudie som 

detta arbete är baserat på är att det finns en röd tråd i arbetet. Och det är de många referenserna och 

kommentarerna om praktisk kunskap, bearbetningen av teoretisk kunskap så att den blir användbar. 

Intervjustudien visade, förutom en känsla av att frågeställningen som sådan ansågs lite obekväm, att 

juniorbefäl med stor sannolikhet har den nödvändiga kunskapen för att fullgöra sina arbetsuppgifter 

som juniorbefäl. Däremot kan steget från junior till seniorställning vara svårare att ta, och det är inte 

en självklarhet att man har all den kunskap och kompetens som behövs när det är dags att mönstra 

upp. Litteraturstudien har visat att, utbildningssystemet visserligen fungerar, men att det har 

oklarheter, som i slutänden resulterar i att ett nyutexaminerat svenskt befäl, i praktiken inte kan 

sägas vara bättre än ett annat lands nyutexaminerade befäl. Det finns ingen självklar 

standardisering, och heller ingen direkt koppling till marknadens behov. Som befäl är vi alla 

individer, och det finns inget, såvitt studierna har visat, som visar att Svenskt nautiskt befäl, 

utbildningstekniskt är bättre än utländskt befäl. STCW-95 reglerar den kompetens samtliga styrmän 

skall/förväntas ha, och det kan ifrågasättas om akademiseringen av yrkesutbildningar i västvärlden 

verkligen leder till en kunskaps- och kompetensutveckling hos de individer som går nämnda 

yrkesutbildningar. Jonathan Harwood menar i sin artikel ”Understanding Academic Drift: On the 

Institutional Dynamics of Higher Technical Education”, att företeelsen ‘akademisering’ har varit 

känd sedan 80-talet, och att det är anmärkningsvärt att så lite har gjorts för att förstå och påverka 

händelseförloppet.30 KMA lever upp till STCW-kraven, däremot är det intressant hur man har valt 

att bredda utbildningen för att vara överträffa den grundplattform som STCW-95 utgör. Istället för 

att bygga på existerande STCW-block, har man valt att inrikta sig på ämnen som mycket väl kan 

anses vara kunskapsutvecklande för yrket, men som ligger utanför STCW-ramen. 

 Det är än mer anmärkningsvärt att huvudorsaken till detta står att finna i högskoleförordningen, 

eftersom att den är mycket yvig, och bara nämner STCW 78 i dess förändrade lydelse som varande 

minimikrav. Vidare att varje högskola tillåts precisera kraven för sjökaptensexamen inom ramen för 

Högskoleverkets examensbeskrivning.
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Min slutsats, efter genomförandet av detta arbete, är att jag i grund och botten ställt fel fråga.

Men jag har fått tydligt svar på en, ganska kontroversiell fråga, och svaret är Nej, svenskt nautiskt 

befäl saknar inte kunskap. De nyutexaminerade befälen har den kunskap som krävs för att fullgöra 

sina arbetsuppgifter på ett kompetent sätt. Men det är tydligt att det finns utrymme för förbättring, 

speciellt på kompetens sidan där utbildningarna efter vad denna undersökning visat, borde vara mer 

inriktade på styrmannens arbetsuppgifter. Det finns också utrymme för förbättring på kunskapssidan 

och konkurrenskraft sidan, mycket genom frågeställningen, ”vad gör oss bättre än våra kollegor 

från låglöneländer?” Och det är ämnen, och utvecklingar som jag med varm hand lämnar till någon 

annan hågad examensarbetsförfattare att hugga tag i. 

Skulle ett dylikt arbete genomföras, är jag mycket intresserad av att få läsa resultatet.

KÄLLKRITIK
Under informationssökningens gång har jag kontinuerligt prövat mina källor och funderat på vem 

det är som uttalat sig och i vilket syfte, och vidare om författaren har haft något att tjäna på att 

uttrycka sig på ett visst sätt. Då en lejonparten av källorna är myndigheter, är det min uppfattning 

att de är trovärdiga. IMO, Högskoleverket, Skolverket och Försvarsmakten har ingen uppenbar 

anledning att förvanska något av den information deras publikationer presenterar. 

I de fall då källan inte är att betrakta som myndighet, så har jag ändå funnit dem trovärdiga, de har 

byggt sina uttalanden på en solid bas, och har ingen uppenbar anledning att förvränga sanningen. 

Speciellt inte som flera av de senare källorna är att betrakta som forskningsarbeten, givet finns det 

en risk, att en forskare förvränger sanningen till en för denne fördelaktig relativ verklighet. Men då 

så många källor beskriver företeelserna på ett liknande sätt, sluter jag mig till att de som källa är 

trovärdiga.

KÄLLKRITISK GRANSKNING AV INTERVJUUNDERLAGET.
Intervjuunderlaget blev klart mycket mindre än vad jag hade hoppats på från början,

om det beror på att grundtesen är tabu, eller rent ovilja det kan jag inte svara på. 

De respondenter som valt att delta, har alla seglat till sjöss, i ett varierat antal år, i varierande 

positioner. De har varierande bakgrunder från olika sjökaptensprogram. De är alla aktiva i 

handelsflottan. Jag har inte sett någon tendens att förvränga sanningen, hos respondenterna,

och även om det är olika tankar och slutsatser som blivit resultatet av frågorna så har ändå de olika 

individerna klara gemensamma angreppspunkter.
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Figur 4 - Utbildningsblock i den förslagna utbildningsgången.
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ORDLISTA

CCM - Crowd and crises management

COLREGS - International Regulations for Preventing Collisions at Sea - Sjövägsreglerna

DP - Dynamic Positioning Basic Operator Course

EVALUATOR - en ”examinator”, men som bedömer kompetensnivå snarare en kunskapsnivå.

ISGOTT - International Safety Guide for Oil Tankers and Terminals

K ( 4åring ) - Det fyraåriga sjökaptensprogrammet som har en del av utbildningen fartygsförlagd.

KMA - Kalmar Maritime Academy

MARPOL - International Convention for the Prevention of Pollution from Ships

SK ( 3åring ) - Det treåriga sjökaptensprogrammet, utan fartygsförlagd utbildning. För att bli 

    antagen måste studenten vara matros och ha minst 24 månades sjötid.

SMS - Safety Managenemnt System

SOLAS - International Convention for the Safety of Life at Sea

STCW-78/95 - International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping 

   for Seafarers

Vetting / Oljebolag - Vetting, det vill säga inspektion av fartyg, dess besättning.
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Bilaga 3. Sammanställning av intervjuer, 6 sidor
När ett nyutexaminerat nautiskt befäl lämnar skolan, har han/hon nödvändig kompetens?

ADAM upplever att mentaliteten har förändrats över lag och många nya styrmän vill ha allt serverat 

 på silverfat. Men han tror inte att det är någon större skillnad mellan västeuropeiskt 

 och svenskt befäl. De har så att säga kompetens på pappret. 

BERTIL tycker att skolan ger oss nödvändig kompetens för att klara jobbet som styrman, lite som 

 ett körkort, när man fått kortet, måste man fortsätta öva, och lära sig mera. Man är 

 aldrig fullärd.

CESAR tycker att det beror på styrman, vissa seglar ju genom skolan enligt minsta motståndets lag.

 Han tror man är hyfsat förberedd på yrket som tredje eller andre, men inte som 

 överstyrman. 

DAVID tycker att skolan ger kompetens för yrket som 2:e styrman. Men som förberedande för 

 överstyrman överlag nej. Vidare har 2:e sällan chansen att få den aldrig den rätta 

 kompetensen eftersom de inte är ute och jobbar på däck då, med avseende på 

 underhållsbiten. Skolorna borde förbereda eleverna mer inför praktiken, så de tydligt 

 vet vad deras framtida roll innebär, även på vad gäller däcksarbetet.

ERIK Ja, Förmågan att fatta egna beslut samt att känna ansvar i en större omfattning än kollegor 

 ifrån låglöneländer.

FILIP anser att nya styrmän ofta är breda i sin uppfattning om vad som förväntas av dem, och de 

    går således att baka vidare på i någon annans regi. Däremot stämmer inte alltid deras 

    teoretiska verklighetsuppfattning överens med den reella.

GUSTAV tycker att en ny styrman har nödvändig kompetens enligt STCW, men inte om man 

  kopplar kompetensbehovet till specifika branscher. Han menar vidare att de nya 

  styrmännen som kommer ut, generellt sett, har ett handikapp i att de är bortskämda och 

  för bekväma. Kvalitén på genomförda jobb är ok, men intresset och attityden är 

  annorlunda om man jämför med ex PH styrmän som kommer färska från PH. Skolan har 

  ett ansvar att inte invagga eleverna i falsk säkerhet gällande deras egen förträfflighet, 

  och faktisk säga som det är, det finns utrymme för svenska 2e styrmän, men att man 

  måste jobba stenhårt för att motivera sin existens.

Sammanfattning: För att klara sitt arbete som 3’e eller 2’e styrman, i huvudsak, Ja.
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Har du upplevt något av skolämnena som speciellt användbart i din yrkesutövning?

 Kan du ge exempel på, vad ett nautiskt befäl behöver kunna för att kunna fullgöra sina 

 arbetsuppgifter?

ADAM menar att många ämnen som kommit till användning efter det han blev överstyrman, men 

 innan dess, var det mycket som han inte hade någon användning för alls.

BERTIL anser att han som nybakad styrman lär sig hela tiden, men fortsätter att säga att han                           

         upplever att kunskapsutvecklingen möjliggörs av åren i skolan och praktiken.

CESAR svarar att de grundläggande nautiska ämnena är de man jobbar med, men det är 

 mycket man inte använder innan man mönstrar upp till överstyrman. Praktisk kunskap, som 

 tillexempel reseplanering, det är ovärderligt, han tror 4 års elever har bonus där för att de kan 

 öva under praktiken. Som 3åring får man gärna lite av en kalldusch. Men man lär sig, och det 

 går snabbare ju mer man övat, och vant sig att hitta i publikationerna.

DAVID vet inte riktig vad han skall svara på den frågan.

ERIK menar att han har haft störst användning av "båtkörarutbildningen" men även lasthantering.

        -Känsla för båtkörningen och inte vara rädd att kalla på skepparen om det krisar ihop sig. 

        -Bra samarbete på förtöjningsstationerna.

        -Förmågan att hålla huvudet kallt och humöret på insidan när det strular till sig.

        -Bra känsla för hur man kommunicerar med människor för att få sin vilja fram i olika delar av       

             världen. Det går faktiskt nästan alltid att få som man vill.

FILIP säger att när han läste, så var utbildningen en helt annan, det är hans uppfattning att skolan då 

 arbetade för att bygga upp kompetens hos de nya styrmännen, man lade större vikt vid 

 praktisk navigation och manövrering av fartyget, och givetvis också säkerheten. Framförandet 

 av och navigeringen av fartyget var primärt, och lasten, oavsett typ, sekundär. 

GUSTAV menar att utbildningen funkar som en grund att stå på inför kommande specialisering. 

 Vidare säger han att det är allmänt känt att man lär sig jobbet på nytt när man kommer ut. 

 Han anser att skolan borde vara mer intresserad av att hålla kontakten med de olika 

 segmenten inom shipping, för att vara 100% online med vad som händer. Han anser att 

 praktikperioderna borde utökas för att förbättra kompetensen hos de styrmän som kommer ut.

Sammanfattning: Den röda tråden verkar vara att man lär i skolan för att lära vidare i yrkeslivet. 

  Mer koppling till verkligheten och uppbyggnad av erfarenhet, praktik, är önskvärt.
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Har du ställts inför några situationer i ditt yrke du inte fått öva dig på under utbildningen?

 Finns det områden i utbildningen som borde fått mer utrymme, vilka och varför? 

ADAM saknade mer kunskap om, var man i olika publikationer hittar information man behöver, det 

  är något vi  gör var dag i yrket. Ex. STCW, Safe work practices. Samtliga 

  En annan problematik är skeppsdagboken och han säger att alla nationaliteter han 

  seglat med löser den olika, det borde läggas mer tid på att få det rätt från början.

BERTIL kommer inte på något speciellt, men, första jobbet, var oerhört nervöst, man kommer in i 

 det, men lite fler övningar, skulle han ha gillat. 

CESAR kan inte komma på någon specifik situation men tänker på det dagliga arbetet, som var 

 något han var tvungen att lära sig. Han säger att om man som 3åring inte gått vakt så 

 mycket, så har man inte sett styrmansjobbet speciellt mycket innan man kastas in i 

 det. Så övning i det praktiska, dagliga jobbet borde fått mer plats, och manövrering, 

 köra båt, alltså i trånga farvatten. 

DAVID gick i skolan på 90-talet så han tror att den säkert blivit mycket bättre idag, men det han 

 kommer att tänka på är alla publikationer som tex ISGOTT för tank osv.

 Det vill säga sådant man sysslar med dagligen som SMS system och risk assessments, 

 med andra ord lära sig slå i lite publikationer, så man lär sig var man kan hitta olika 

 information.

ERIK säger att det dyker upp nya utmaningar lite titt som tätt. Men framförallt känner han att 

 GMDSS utbildningen var under all kritik. Dessutom hade lite mera simulatortid suttit 

 på sin plats för att få finslipa lite.

FILIP upplever att den utbildning han fick, gav honom en god grund att stå på i sitt yrkesliv, och 

 han upplever inte att han råkat ut för något som han inte lyckats lösa. 

           Men utbildningen är en grund avsedd att byggas vidare på, det är en ständig 

           utveckling.

GUSTAV svarar: Varje dag. Han fortsätter med att ge exempel på vad han anser borde fått mer 

 utrymme, så som kommunikation, multicultural training, en förberedande kurs inför 

 praktiken, kort och gott mer framtid, mindre historia.

Sammanfattning: Verklighetsanknytning, i form av det dagliga arbetet, publikationer, övning, och 

    simulatortid.
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Överensstämmer den syn du nu har på sjöbefälsyrket med den du fick från utbildningen?

ADAM upplever att utlandsflaggade båtar kan vara en helt annan upplevelse än svenska båtar, 

 det man får lära sig i skolan är i mångt och mycket avpassat för svenska fartyg. 

 Utbildningen förbereder bra för yrket, men är inte hela sanningen, verkligheten är inte 

 den samma som den som presenteras i skolan. 

BERTIL svarar: Njae, skolans bild, eller snarare reklamen om sjömansyrket, är inte rättvisande.

CESAR säger: Ja, eller nej, bilden som skolan ger är lite skev ibland, men erfarenheten sedan 

 tidigare, sjöbefälsyrket är väl lite tråkigare än vad man tror som matros, men annars så 

 är nog bilden den samma.

DAVID minns inte riktigt, gick i skolan på 90talet.

ERIK tycker att den bilden han fick under studierna överensstämmer med den bild han har idag.

FILIP menar att sjöfarten har förändrats, tekniken och utvecklingen har verkligen gått framåt, det är 

     fantastiskt att befälen kan hålla sig uppdaterade med allt i nytt idag. 

GUSTAV tycker att den syn som skolan ger sina elever är en illusion om ett fantastiskt yrke utan 

  baksida, och det stämmer inte överens med verkligheten.

Sammanfattning: Njo, bilden är inte helt rättvisande, men ger en spegling av vad sjöfartsyrket 

   innebär.
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På vilka sätt tror du att sjöbefälsutbildningen skulle kunna utvecklas? 

ADAM säger att många andra nationaliteter har mer ”broiler-” inriktade utbildningar. Utbildningar 

 som producerar många styrmän, men som bara kan det de måste kunna. Vi, är något 

 av juniorbefäl med seniorkompetens, vilket är bra, då vi står klara att mönstra upp när 

 möjlighet ges, och vi har intresset att lära oss, till skillnad från många andra 

 nationaliteter som inte ”vågar” titta förbi de uppgifter de har från början.

BERTIL menar att valmöjligheter är bra, när man är klar, men han tycker att man kunde ha samma 

 på skolan, exempelvis möjligheten att välja bland ett par kurser. Ex, DP, Gas, CCM.

CESAR svarar att man måste titta på var jobben finns och utbilda för marknaden, alltså rikta 

 utbildningen  mot de marknader där jobben finns, och öppna nya marknader, genom 

 att jobba för erkännande av utländska utbildningar.

DAVID förmodar att skolan har utvecklas sedan 90talet, men det dagliga arbetet i form av ex. 

 användandet  av publikationer övas mer för att underlätta arbetet som styrman.

ERIK efterlyser mer praktisk kunskap. Han tycker att praktiskt kunskap saknas hos i stort sett alla 

 på däck. Detta skapar merkostnader för rederiet i form av dålig kunskap i hur man 

 skall hantera/ serva den utrustning man har. 

FILIP anser att utbildningsstegen som han tidigare nämnt bör återinföras, i dagens system fladdrar 

 allt iväg. Man bör hålla hårdare i utbildningstrappan och införa kontrollstationer, så att 

 de nya befälen verkligen uppfyller de krav som ställs på deras kompetens.

GUSTAV tycker att skolan skall vara mer uppdaterad, och fokusera på framtida yrkessegment.

Sammanfattning: Spridda skurar, praktiskt kunnande/kompetens, och en utveckling i en riktning 

 där de nyutexaminerade är ”klara” för arbetsmarknaden när de lämnar skolan. 
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Finns det något du upplever vi skulle kunna vara ännu bättre på för att vara mer

konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden ? 

ADAM poängterar att utbildningen är en yrkesutbildning, och borde inriktas på att utbilda sjömän, 

  den praktiska kunskapen av yrket är mycket betydelsefull, och metodiken som flyter in i 

  alla ämnen är fullkomligt meningslös i vårt yrke. Spjutspetskunskap är nödvändigtvis 

  inte så bra,  det är bättre att ha en bred grund att stå på, som man sedan kan bygga vidare 

  på beroende på var man hamnar, vilket fartområde och vilken fartygstyp.

BERTIL menar att utbildningen skulle ha mer valmöjligheter, i form av valbara kurser för att se till 

 att vi har alla papper vi behöver, när vi behöver dem. Då och först då blir vi mer 

 konkurrenskraftiga.

CESAR säger att skolan bör utvecklas så att utbildningen blir mer kopplad till vad marknaden vill 

 ha, på så sätt blir styrmännen mer konkurrenskraftiga.

DAVID upplever att det är svårt att avgöra när det var länge sedan man gick i skolan.

ERIK tror att om redarna skulle uppleva samma saker som han upplever i sitt yrke och 

 om de hade kunskapen att därefter förstå, så skulle vi ha en god chans. Men som det är 

 nu med bara dollartecken för ögonen så kan vi vara hur bra som helst...

FILIP utbildningstrappan han har beskrivit skulle i hans ögon ge ett kompetensförsprång gentemot 

 många andra  länder.

GUSTAV har inga kommentarer.

Sammanfattning: Spridda skurar, yrkeskunskap, klara från början, marknadsinriktning, vad är vi 

  bättre på än låglöneländernas motsvarighet ? 
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