
 

 

I samband med de senaste årens utflaggningar och krympande svenska sjöfartssektor har vi 

identifierat tre nya fokusområden för sjöfartsprogramet; yacht, norsk sockel och utbildningar 

samt kryssning. Vår ambition är att visa på fler utvägar än de traditionella från programmet. 

Tidigare studenter från skolan är idag aktiva inom dessa sektorer och vi avser stötta fler att 

söka nya vägar.  

 

Yacht – Vi identifierar denna marknad som växande och i behov av utbildat sjöfolk. Under 

studietiden på skolan skall eleverna ta del av information från aktörer i branschen och under 

praktiken göra studiebesök när så är möjligt. Vår förhoppning är att elever under praktiken i 

år 3 skall söka sig mot yacht och efter avslutade studier hos oss se yacht som en karriärväg.  

 

Norsk sockel och utbildning – Vi identifierar den norska arbetsmarknaden för sjömän som 

växande. Under studietiden skall eleverna få möjlighet att möta personer som arbetar inom 

norsk supply, fiske eller kustbevakning. För att öka möjligheterna till en karriär inom norsk 

sjöfart avser vi även öka kontakterna med norska sjöbefälsutbildningar som t.ex. Haugeund 

och Ålesund. Vår förhoppning är att elever söker praktik i Norge under år 3 och att fler elever 

efter avslutad utbildning skall söka sig mot norsk sjöfart. 

 

Kryssning – Kryssningsbranschen är växande globalt. Frågan vi ställer oss är om våra elever 

kan ha en framtid inom kryssningsindustrin och i så fall i vilka positioner? Under studietiden 

avser vi anordna föreläsningar om kryssningsbranschen för att informera och inspirera. Under 

resor med T/S Gunilla planerar vi för studiebesök både ombord på kryssningsfartyg men även 

hos kryssningsrederier som t.ex. Norwegian Cruise Line i Miami.  

 

Traditionella sektorer – När vi undersöker hur många av våra tidigare elever som arbetar till 

sjöss så är den siffran hög. Flest elever hittar vi inom fiske, färjor och bunkerbåtar. Vi ser 

även elever som arbetar med traditionsfartyg och inom handelsflottan. Bland de som 

studerar vidare till sjöbefäl så dominerar Chalmers med i särklass flest elever. Dessa sektorer 

utgör fortfarande basen för programmet och upparbetade kontakter finns. 
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