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ABSTRAKT  
 
Denna undersökning byggds på intervjuer av studenter ifrån det fyraåriga 

sjöingenjörsprogrammet på Sjöfartshögskolan i Kalmar under ht 07 och vt 08.  

Syftet med undersökningen var att undersöka hur eleven såg på kommunikationen med 

handledaren under den fartygsförlagda praktiktiden.  

 

Metoden som användes var kvalitativt styrda intervjuer. Dessa genomfördes med hjälp 

av Kvales intervju tekniker. För analysering av intervjuerna användes Jacobsens teorier 

om kvalitativa innehållsanalyser. 

Efter genomförd undersökning kom man att se att studenterna tyckte att det fanns 

tendenser till kommunikationsbrister mellan student och handledare under den 

fartygsförlagda praktiktiden. Dessa kommunikationsbrister berodde enligt studenterna 

på tidsbrist samt brist på engagemang hos handledaren.  

 

Trots brister i kommunikationer ser ändå de flesta intervjupersonerna positivt på sitt 

framtida yrkesutövande. Med underlag av denna undersökning ser vi dock tendenser till 

att en översyn av praktikfartyg samt engagerade handledare kanske är i sin ordning. 
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ABSTRACT  
 
Our study has been based on interviews with students attending the 4-year marine 

engineering programme at Kalmar Maritime Academy in 2007. 

The purpose of the study was to investigate what kind of opinion the students had 

regarding communication between student and supervisor during the onboard traning 

periods. 

The method used to gather our factual base material was by performing qualitative 

interviews. These interviews were done with the help of Kvale´s interview techniques. 

For the final analysis of the material collected from the interviews, we have used 

Jacobsen´s thesis of qualitative analysis of contents. 

After having performed the study, our general conclusion is that the majority of students 

thought there was a lack of communication between student and supervisor during 

onboard training periods. According to the interviewed students, the reason for this lack 

of communication was mostly due to the fact that the supervisor most often had limited 

time to spend with the student, and sometimes the supervisor also showed a lack of 

commitment. 
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Even though the students feel that, there has been a lack of communication, they are 

generally confident about being able to fulfil their duties as professional marine 

engineers in the future. The main conclusion of our study is that it will be necessary to 

review how this type of communication is established and maintained between student 

and supervisor onboard in the future. 
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1 INTRODUKTION 

1.1 Inledning 

Vi har valt att skriva om kommunikationen mellan studenten och handledaren. Vi som 

har varit på praktik har haft väldigt olika upplevelser huruvida kommunikationen har 

fungerat. Kommunikationen är en stor och viktig del i det dagliga arbetet ombord på ett 

fartyg och det är väldigt viktigt att denna fungerar bra för att studenten skall kunna få ut 

så mycket som möjligt av den fartygsförlagda praktiktiden. Finns det ett problem med 

kommunikationen mellan studenten och handledaren? Det vi vill uppnå med denna 

undersökning är att få reda på hur studenter som varit på fartygsförlagd praktik anser att 

kommunikationen mellan dem och handledaren har fungerat. I dags läget är bristen på 

maskinbefäl stor. Fartygen blir mer och mer tekniskt avancerade, detta medför att en hög 

nivå på utbildningen måste hållas. 

Då det gäller svensk sjöbefälsutbildning har regeringen uttalat som sin ståndpunkt att 

utbildningsnivån skall kunna jämföras med de högsta i omvärlden och att STCW kraven 

endast skall ses som en absolut miniminivå. 

STCW ställer inte bara krav på utbildningarnas innehåll, tillgänglighet av personella och 

infrastrukturella resurser, utan också på kvaliteten och kvalitetsutvecklingen i 

verksamheten och hur denna skall följas upp i ett kvalitetssystem. 

Syftet med kvalitetssystemet är att säkerställa att verksamheten bedrivs utifrån klara 

mål, inbegripet funktionell organisation och ledning, kvalificerade personella resurser, 

tillfredsställande infrastruktur, utbildningsverksamhetens genomförande och uppföljning 

samt fortskridande kvalitetsutveckling i takt med sjöfartsnäringens förändring, 

interna/externa utvärderingar och nationella/internationella regler och föreskrifter. 

(Sjöfartshögskolan i Kalmar (senast uppdaterad 2004-08-31). [Elektronisk]. Tillgänglig: 

http://www.sb.hik.se/utbildning.asp. [2008-02-26]. 
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För att uppfylla kraven som ställs på utbildningen är det viktigt att den fartygsförlagda 

utbildningen för det fyraåriga sjöingenjörsprogrammet fungerar på ett bra sätt. Vi anser 

att kommunikationen är en mycket viktigt del i detta.  

 

1.2 Bakgrund 

På Sjöfartshögskolan i Kalmar och Göteborg finns den 4 åriga Sjöingenjörsutbildningen. 

Den innefattar 300 dagars fartygsförlagd praktik. Praktiken omfattar 20 timmars arbete i 

maskin och 60 timmars studietid per vecka. Under arbetet skall studenterna utföra 

dagligt arbete och under 60 timmars studietid skall tid läggas på praktikjournalen. 

Vi som har haft fartygsförlagd utbildning har alla haft olika erfarenheter vad gäller 

kommunikation med handledaren. Det vi är intresserade av att veta hur detta ses på ur 

studentens synpunkt. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna rapport är att förstå: 

Hur upplevs kommunikationen mellan studenten och handledaren ur studentens 

perspektiv? Det är författarnas förhoppning att undersökningsresultaten kan ge stöd för 

ett beslutsunderlag för de inblandade aktörerna inför utvecklingen av den 

fartygsförlagda praktiken. 
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2 PROBLEMOMRÅDE 

 
Hur upplevs kommunikationen mellan studenten och handledaren ur studentens 

perspektiv? Det är författarnas förhoppning att undersökningsresultaten kan ge stöd för 

ett beslutsunderlag för de inblandade aktörerna inför utvecklingen av den 

fartygsförlagda praktiken. 

 

2.1 Teoretisk referensram  

I detta kapitel kommer begrepp som fartygsförlagd utbildning, handledning, handledare 

och kommunikation belysas. 

2.1.1 Fartygsförlagd utbildning 
 

Enligt SJÖFS 2007:11, 15 kap. Bestämmelser om utbildningsanordnare. 

 
”2 § Ett rederi eller ett företag som avser att bedriva fartygsförlagd utbildning 

skall utse dels en särskild utbildningsansvarig i land, dels en särskild ansvarig handledare ombord 

på fartyget. 

Den utbildningsansvarige i land skall ha genomgått en av Sjöfartsverket godkänd utbildning 

enligt bilaga 25” 

 

Handledaren ombord skall ansvara för att studenten genomgår de utbildningsmoment 

och får den assistans som är nödvändig för att genomföra utbildningen i enlighet med 

studentens utbildningsjournal. Handledaren skall av rederiet eller företaget ges kunskap 

om och insikt i de aktuella utbildningsmålen och i övrigt vara lämpad för uppgiften. 

Utbildningen sträcker sig över 300 dagar ombord på fartyg. 
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2.1.2 Handledning 
 
Handledning kan preciseras på många olika sätt, Nationalencyklopedin  

preciserar handledning som:  

”… att föra en kollega in i den praktiska yrkesutövningen.” (Nationalencyklopedin 

2007) 

 

”Studie-/yrkeshandledningen undantagen, så kan det påstås att samtliga inslag 

förekommer i den handledda fartygsförlagda utbildningen. Den är yrkesteoretisk och 

uppgiftsinriktad i och med att praktikjournalens uppgifter skall genomföras och 

redovisas. Den är också i stor utsträckning personlig. Den fartygsförlagda utbildningen 

bygger teoretiskt på inlärning som skulle kunna betecknas som multisensoriskt. För att 

kunna delta i den fartygsförlagda utbildningen krävs det att studenten har tillägnat sig 

viss teoretisk kunskap. Den första praktikperiodens tyngdpunkt ligger i kinetiskt lärande, 

där studenten ”gör saker” kroppsligt virtuellt och auditivt lärande av studenten. 

Axelsson menar att lärande är multisensoriskt och som en konsekvens där av bör alla 

sinnen användas i lärandeprocessen” (Åsenholm 2007;1) 

 

Åsenholm säger att inlärningen under den fartygsförlagda utbildningen sker igenom 

kommunikation mellan studenten, handledaren och den övriga besättningen. Inlärningen 

präglas i början av utbyten av livsvärdestolkningar i praktiska sammanhang. Detta 

menar Åsenholm leder till ökad medvetenhet och så småningom till reflekterande som i 

sin tur leder till förändrade tankesätt och teoribildningar hos studenten. Dock kan 

besättningsmedlemmar uppfatta vissa sociala situationer som ett hot mot sin självbild, då 

studenten ser med ett bredare perspektiv på vissa upplevelser kan detta skapa en 

konflikt.   (Åsenholm 2007) 

Åsenholm menar att Carlsen, Brenler och Jonsson beskriver handledning som en social 

process där kommunikationen och dialogen mellan studenten och handledaren står i 

centrum. 
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2.1.3 Handledare 
 
”Mästare – lärling förhållandet präglades av auktoritär envägskommunikation, där 

mästarens ord var lag. Färdigheter överfördes från mästaren till lärlingen. 

Modernismen har en objektiv kunskapssyn, där finns bara en sanning, en realitet. Det 

görs också klara distinktioner mellan kunskap och icke kunskap. Ett exempel är 

distinktionen mellan teoretisk kunskap och färdigheter. Kunskap relaterades för det 

mesta till teoretiskt vetande, medan färdigheter relaterades till kroppsligt arbete i någon 

form” (Åsenholm 2007;6).  

Detta avspeglas i dagens handledare med lite modernisering av det hela. 

Handledaren i fråga skall vara en inspirationskälla för studenten och han/hon bör få ett 

ständigt praktiskt stöd under utbildningen. Med detta innebär att studenten bör vara 

självgående i sitt arbete och handledaren bör finnas där för studentens hjälp. Studenten 

bör även få tips och idéer till problemlösning. Handledaren bör kunna ge konstruktiv 

kritik samt ha överseende med mindre felsteg. Handledningssituationens utveckling 

mellan studenten och handledaren kommer att bero av entusiasm, ömsesidighet och 

respekt. När en handledare skall utses bör vissa delar tas i aspekt så som intresset att 

vilja handleda, vilja ta hand om studenterna samt visa på för studenten vad som krävs 

ifrån skolan för att få en godkänd praktik. (Åsenholm 2007). 

2.1.4 Kommunikation 
Beroende utav syftet definieras kommunikationen mellan student och handledare olika. 

Det kan handla om olika tolkningar av ett för en annan person självklart meddelande. 

Överföringen av ett meddelande mellan student och handledare kan få olika effekt 

beroende på förkunskaper. Det kan också handla om mediterad kommunikation, det 

handlar om en teknisk kanal mellan sändare och mottagare som till exempel tv, radio 

och Internet. (Åsenholm 2007). 

Det vi fokuserar på i vår uppsats är överföringen mellan sändare och mottagare. 
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2.2 Avgränsningar 

 
Vi valde att utgå ifrån avgångsstudenterna vid Sjöingenjörsprogrammet eftersom vi 

känner att dessa var mest tillgängliga då avgångsstudenterna vid Sjökaptensprogrammet 

har fartygsförlagd utbildning vid detta tillfälle. Dessutom anser vi att det blir lättare från 

båda håll under intervjuerna då vi pratar samma språk eftersom både intervjuarna samt 

intervjupersonen har haft samma underlag för den fartygsförlagda utbildningen. Dock 

kan det ses som en nackdel vilket redovisas i metoddiskussionen.  
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3 METOD 

I detta kapitel kommer uppsatsmetoden av arbetet att belysas. 

3.1 Metodbakgrund 

Vi använder oss av kvalitativa undersökningar genom intervjuer. Detta gör vi på grund 

av att enligt Kvale (1997) ger samtalsundersökningar goda möjligheter att registrera svar 

som är oväntade. En av de stora poängerna är också möjligheten till uppföljningar.  

3.2 Datainsamling 

Vid intervjuerna använder vi oss av Kvales metod för intervjuer. 

Kvale menar att man kan börja med att ställa ett par uppvärmningsfrågor för att skapa 

kontakt och upprätta en god stämning. Därefter ställer man de viktigaste frågorna, de så 

kallade tematiska frågorna. Efter detta kan man ställa uppföljningsfrågor som knyter an 

till de tematiska frågorna. Vi väljer ut fem studenter, de som väljs ut är avgångsstudenter 

ifrån det fyraåriga sjöingenjörsprogrammet på Sjöfartshögskolan i Kalmar. 

Undersökningen sker under hösten 2007. Vid detta tillfälle var sjökaptensstudenterna på 

fartygsförlagd utbildning. 

 

3.3 Databearbetningsmetoder 

Vi använder oss utav Jacobsens kvalitativa innehållsanalys.  

Steg 1. Registrering av data sker med bandspelare och egna stödanteckningar. De egna 

anteckningarna relaterar sig till givna svar under intervjun, även det som kan tänkas 

påverka kvalitén på det insamlade data exempelvis intervjuklimat, intervjumiljö som 

t.ex. störningar under intervjun. 

Steg 2. Renskriv intervjun/ observationsanteckningar. Jämför intervjusvaren/ 

observationsanteckningar med dina egna reflektioner. 
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Efter detta skall texten kategoriseras. 

1. Kategorisering 

 Dela upp texten i ett antal teman eller problemställningar 

2. Fylla kategorierna med innehåll 

 Illustrera kategorierna med hjälp av citat 

 Citaten belyser vad informanten säger om fenomenet/ kategorin 

3. Jämför intervjuer/ observationer och sök efter skillnader och likheter 

4. Sök förklaringar till skillnader 

[Jacobsen 2007:139] 

 

3.4 Genomförande 

Intervjun anpassades för att få svar som möjliggör en analys av intervjuerna. Vi började 

med att ställa lätta öppna frågor kring ämnet för att mjuka upp intervjupersonen, för att 

sedan följa upp med mer styrda och ämnesinriktade frågor. (Kvale 1997). 

 

Vi utgår från denna tabell för att sammanställa samt ta fram det viktigaste ur 

intervjuerna. 

 

3.4.1 Utvärderingstabell för handledningsprocessen 
Under Handledningsprocessen Utanför 

Handledningsprocessen 
 

Mottagande Praktikjournal Arbete 
Ombord 

Fritid 

Handledarens 
yrkes 
proffessionalitet 

    

Handledarens 
personliga 
egenskaper 

  

 

  

Tabell1 

 

På detta sätt försöker vi få fram kommunikationens kvalitativa utformning samt 

omfattning. Här sker en kategorisering av analysresultaten. Vi använder oss utav 
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resultaten ifrån intervjuerna för att få dessa in i olika kategorier för att redovisa 

resultatet. Med hjälp av frågorna vi ställde i intervjuerna tog vi fram kategorierna som vi 

sedan sorterade in de olika svaren i. Resultatet av kategoriseringen blev detta schema 

som ses här nedan. 

3.4.2 Kategoriseringsträd 

 

Studentens 
upplevelser av 

kommunikationen 
med handledaren 
under praktiktiden 

 
Under  

Handlednings-
processen 

 
Utanför  

Handlednings-
processen 

 
 

Mottagande 

 
Arbete med 

praktikjournalen 

 
 

Arbete ombord 

 
 

Fritid 

Schema1 

 

 

3.4.3 Etiska Överväganden 
Innan intervjun förklarade vi för intervjupersonerna vad undersökningen gick ut på och 

varför vi valt att göra detta (Kvale 1997). De fick ställa frågor samt skriva på 

etikförsäkran. När det gäller frivillig medverkan så ställde vi frågan om personerna ville 

gå med på att bli intervjuade samt att de fick vara anonyma i redovisningen. 
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3.4.4 Kvalitetssäkrande av data 
För att kvalitetssäkra data använde vi oss utav bandspelare vid intervjuerna samt den 

som inte höll i intervjun noterade delar av den. Det som verkade mest relevant och 

intressant. Vi använde oss utav slutna rum vid intervjuerna för att kunna föra en privat 

diskussion med personerna. Någon gång blev vi ändå störda men detta ansåg vi inte 

hindrande utan avbröt och upprepade frågan.  

 

3.4.5 Metoddiskussion 
Vid undersökningen valde vi att använda oss av både en kvalitativ metod samt 

kvantitativ vid intervjuerna. Intervjupersonerna handplockades så att de var i olika åldrar 

samt kön för att få bästa möjliga bredd på resultatet. Vi valde sjöingenjörer endast för att 

dessa pratar samma ”språk” som oss och detta medför förmodligen att man inte tappar 

värdefull information i bristande förståelse från båda parter. Detta kan dock vara en 

nackdel då vi kan tolka svaren utifrån våra egna erfarenheter och de intervjuade kan 

utelämna delar i svar som de tycker är självklara då vi har liknande erfarenheter. Vi 

började med att använda oss av kvalitativa frågor i form av reflekterande samtal. Då 

detta inte gav ett tillfredställande resultat fick vi omstrukturera våra intervjuer för att 

istället använda oss av styrda frågor vilket ledde till mer kvantitativa intervjuer. 
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4 STUDENTENS UPPLEVELSER AV 

KOMMUNIKATIONEN MED HANDLEDARNA 

OMBORD UNDER PRAKTIKPERIODEN 

I detta kapitel analyseras intervjuerna med hjälp av utvärderingstabellen och 

kategoriseringsträdet. 

4.1 Under Handledningsprocessen 

4.1.1 Mottagande 
 

Som handledare är det väldigt viktigt att närvara när studenten mönstrar ombord på 

fartyget för att studenten skall känna sig bekväm i den nya tillvaron. Man kan se 

tendenser till att i dem flesta fallen är inte handledaren närvarande vid ombordstigning. 

Detta gör att studenten får ta första steget i kontakten med handledaren. Mottagandet är 

en viktig del i kontakten med handledaren då studenten får sitt första intryck av det nya 

fartyget. 

 ”Det har varit olika, första praktiken jag var på så visste de inte att ja skulle komma, då fick jag 

sitta i mässen i timmar innan någon från maskin dök upp och sa åt mig att jag skulle vara i maskin dagen 

efter vid 07.30”(Intervjuperson5) 

 

 ” Ja du det är olika, allt från oj ska du vara här till hjärtligt välkommen. Så det är väldigt 

olika”(Intervjuperson1). 

 

Vi kan också se tendenser till kommunikationsbrister mellan fartyg/handledare och 

rederi då det visat sig att handledaren inte fått information om att studenten kommer. 

Detta tyder på att handledarna brister i sin yrkesproffesionalitet vid mottagandet av 

studenten. Vi skall dock inte generalisera problemet för det har i många fall fungerat på 

ett föredömligt sätt.  
 ” Ja det här har ju varit lite varierande, nej den första praktiken så fick man ju leta sig ner i 

kontrollrummet själv. Sen har det varit lite olika, ibland har man blivit omhändertagen av chiefen eller 

någon motorman. På X var det faktiskt bra. Kändes väldig trevligt att komma ombord 

där.”(Intervjuperson2) 
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4.1.2 Arbete Med Praktikjournalen 
Lärande målet med praktiktiden består av en praktikjournal. Denna bör fyllas i till punkt 

och pricka då underskrifter på avklarade moment skall uppvisas för godkänd 

praktikperiod.  

I vissa fall sköts handledningen av arbetet med praktikjournalen bra och i vissa fall 

sämre. 
”Dom lade ner tid på mig och hjälpte mig med mina uppgifter samt i det dagliga arbetet.” 

(Intervjuperson1) 

 

”Skulle jag hålla på med pärmen så fick jag göra det på nätterna när jag inte arbetade tyckte 

min handledare.”(Intervjuperson5) 
  

Ur intervjuerna ser man hur en del handledare ser studenterna som extra arbetskraft och 

tycker inte att någon vikt bör läggas på praktikjournalen. 

Avtal mellan Sjöfartens Arbetsgivareförbund och Facket för Service och 

Kommunikation angående löner och allmänna anställningsvillkor för studerande 

inskriven vid sjöfartshögskola som under sin fartygsförlagda utbildning ombord anställs 

för fartygsarbete i befattning inom SEKO´s avtalsområde. 

§ 2 Anställningens omfattning. Anställningen omfattar 20 timmar per vecka och får 

aldrig inkräkta på den studerandes studietid ombord om 40 timmar per vecka. Studenten 

omfattas av Lagen om vilotid för sjömän (1998:958). Den studerande ingår inte i 

fartygets säkerhetsbemanning. (Onboard Traning Manual, Engine 2) 

Ett bristande intresse och en sämre yrkesproffesionalitet vad det gäller handledningen av 

studenterna leder till att studenterna känner att det finns mer att önska av praktiken. 

 
 ”Nej jag är inte nöjd, handledarna ägnade sig väldigt lite tid åt mina uppgifter från skolan. Jag 

fick oftast bara arbeta som vem som helst. Dom lade inte ner någon extra tid på mig även fast jag var elev 

och behövde hjälp med vissa saker. ”(Intervjuperson3) 

 

”Man kunde ställa frågor om man behövde hjälp men dom var inte speciellt engagerade annars” 

(Intervjuperson2). 
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4.1.3 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis ser man att mottagandet lägger grunden för den fortsatta 

kommunikationen mellan student och handledare under praktikperioden. 

Lärandemålet för praktiktiden är arbetsjournalen, det är viktigt för studenterna att få den 

hjälp de behöver med denna så är inte alltid fallet men för de flesta har det fungerat 

förhållandevis bra. Vid de tillfällen det inte fungerat är det ofta kommunikationsbrister 

mellan student och handledare som ställt till det.   
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4.2 Utanför Handledningsprocessen 

4.2.1 Arbete Ombord 
Arbetet ombord är av varierande slag beroende på fartyg och handledare, det kan vara 

allt från självständigt arbete till att springa bakom handledaren och titta på. 

Studenter blir i vissa fall satta med motormännen och deras arbete. Detta uppskattas inte 

alltid av motormännen då de inte tycker att det är deras arbete att ta hand om studenter. I 

ett av fallen hade studenten svårt att få förtroende för sin handledare då det fanns brister 

i kunskap och språksvårigheter. 

 
 ”Det var inga problem att prata med dom och ställa frågor men man visste inte om man skulle få 

ett svar. Det fanns även vissa språkhinder om man hade filippinska handledare.” (Intervjuperson3) 

 

Här ser man ett tydligt tecken på brister i handledarens yrkesproffesionalitet. I ett annat 

fall fick vi detta uttalande: 

 
 ”Den andra praktiken där var attityden att jag var elev och elever ska vaska tank taket, så det 

kändes ganska kasst.” (Intervjuperson5) 

 

Detta visar på handledarens bristande intresse för studentens lärande. 

 

 ”Där var det lite mer upp styrt, då har man fått ett jobb av handledaren och så har man 

diskuterat hur man ska utföra arbetet samt att dom var ofta med och lärde mig saker under 

tiden.”(Intervjuperson1) 

 

4.2.2 Fritid 
Då man lever så tätt inpå varandra ombord är det viktigt att skilja på arbete och fritid. 

Undersökningen visar att de flesta studenterna har det lätt att komma med i 

gemenskapen med handledaren och den övriga besättningen, speciellt på oceangående 

fartyg. 
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 ”..på dem två första fartygen gick det jättebra både i arbetet och på fritiden. De var lätta att 

prata med.”(Intervjuperson1) 

 

 ” På ett av fartygen umgicks besättningen ganska mycket och där var det lätta att hålla en bra 

kommunikation med handledaren” (Intervjuperson2). 

 

4.2.3 Sammanfattning 
Utanför handledningsprocessen är det dagliga arbetet ombord och fritiden en stor del för 

studenterna. Oftast så fungerar arbetet bra, i de flesta fall är studenterna nöjda med detta. 

Annars är att inte bli betrodd med arbetsuppgifter en vanlig orsak till missnöje. 

Fritiden ombord verkar vara bra överlag då studenterna har lätt att komma in i 

gemenskapen med handledarna och den övriga besättningen. 
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4.3 Resultatdisskusion 

”Kommunikationen och den pedagogiska (fostrande) processen begränsas inte till ett 

förhållande mellan handledaren och studenten utan omfattar besättningen – studenten. 

Fartygets praktikgemenskaper spelar här en viktig roll för studentens 

personlighetsutveckling och yrkessocialisation.” (Åsenholm 2007;7).  

Det man kan urskilja är att det finns influenser till att kommunikationen mellan student 

och handledare i vissa fall inte fungerar på ett tillfredsställande sätt under den 

fartygsförlagda utbildningen. Detta är inte genomgående för alla fartyg utan mer för 

vissa fartygstyper. Man märker en stor skillnad på positivt och negativt upplevda 

praktiktider ombord på t.ex. oljetankers och färjor. Det man kan se är att 

kommunikationen upplevs bristfällig om ens existerande ombord på färjefartyg. 

 

 - ”Ja med tanke på att det oftast är ganska många människor i maskin på färjorna så kan man 

lätt bli bortglömd i mängden tror jag.” (Intervjuperson 1) 

 

”Ett examensarbete från 2004 och interna utvärderingar av studenternas erfarenheter 

av den handledda fartygsförlagda utbildningen har visat att handledarna förfogar över 

mycket bra fackkunskaper, men brister i förmågan att handleda. Bristande intresse, 

tidsbrist, kommunikationsbrister är några omdömen av studenterna. Högskoleverket 

påpekade 1998 i sin utbildningsutvärdering brister i handledarutbildningen och 

handledarnas tidsbrist i handledningssammanhanget” (Åsenholm 2007;8). 
 

Trots brister i kommunikationer ser ändå de flesta intervjupersonerna positivt på sitt 

framtida yrkesutövande. Med underlag av denna undersökning ser vi dock tendenser till 

att en översyn av praktikfartyg samt engagerade handledare kanske är i sin ordning. 

Handledaren skall av rederiet eller företaget ges kunskap om och insikt i de aktuella 

utbildningsmålen och i övrigt vara lämpad för uppgiften.(SJÖFS 2007:11, 15 kap 2§) 

 
- ”Man kunde ställa frågor om man behövde hjälp men de var inte speciellt engagerade annars. De lade 

inte ner mer tid än nödvändigt. Sen har det ju även varit så att man inte får nått jobb alls utav 

handledaren utan man får springa bakom och titta hela tiden, det känns ju tråkigt.” 

(Intervjuperson 2) 
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Tidigare undersökningar så som (Åsenholm 2007) samt (Sjöbefälsutbildningar i 

högskolan – en utvärdering, Stockholm, Högskoleverket 1998), på liknande områden 

visar även dem på bristande intresse, tidsbrist samt kommunikationsbrister. 

En undersökning om faktorer som påverkar handledningen av sjuksköterskor under 

verksamhetsförlagd utbildning visar t.ex. att handledaren måste ge studenten utrymme 

att arbeta självständigt men finnas till hands när det behövs. 

”En ointresserad och irriterad handledare skapar en osäker student, motivationen 

att lära ut, påverkar intresset att lära.” (A. Lennartsson & C. Qwinten 2007;19) 

 

4.4 Rekommendationer för fortsatta studier 

Rekommendationer för fortsatta studier kan vara att man inför en uppföljning med 

studenter efter deras fartygsförlagda praktik för att se om studenterna själva tycker sig 

uppnått lärandemålen för praktiktiden. 

Det kan även vara av intresse att undersöka om förändringar har skett i kommunikation 

mellan student och handledare då denna undersökning visar stort intresse för 

kommunikationsförbättring bland de tillfrågade avgångsstudenterna.  
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BILAGOR 

 

Intervjuer 

 

Intervjuperson 1 

 

Hur många handledare har du haft? 

 

Jag har haft fyra stycken handledare. 

 

Mannliga eller kvinnliga? 

 

Jag har endast haft manliga handledare. 

 

Hur blev du mottagen av din handledare på den sjöförlagda praktiktiden? 

 

Ja du det är olika, allt från oj ska du vara här till hjärtligt välkommen. Så det är väldigt 

olika. 

 

Hur har det varit mest då? 

 

Ja har varit ut på tre praktiker å på två av dem så har jag känt mig välkommen men på 

den sista som var en färja kändes det som ”suck inte en till”. 

 

Tror du att det är någon skillnad på färjor och andra fartyg? 

 

Ja med tanke på att det oftast är ganska många människor i maskin på färjorna så kan 

man lätt bli bortglömd i mängden tror jag.  
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Hur upplevde du kommunikationen mellan dig och handledarna? 

 

Likadant där, på dem två första fartygen gick det jättebra både i arbetet och på fritiden. 

De var lätta att prata med. Men på den sista praktiken fungerade det inte alls, han lös 

oftast med sin frånvaro. Man såg han på morgonmötet när han delade ut jobb till 

maskinfolket sen såg man inte han på hela dagen. 

 

Så du var som vilken annan arbetare som helst på båten? 

 

Precis, jag hamnade ju därmed med motormännen och dem fick ta hand om mig, vilket 

de inte tyckte var deras jobb. 

 

Hur kändes det då? 

 

Ja det kändes som att man bara ville göra den tiden man skulle för att sen få åka hem. 

Inte precis det man vill ha ut av praktiken. 

 

Hur var det på de andra fartygen jämfört med det här? 

 

Där var det lite mer upp styrt, då har man fått ett jobb av handledaren och så har man 

diskuterat hur man ska utföra arbetet samt att dom var ofta med och lärde mig saker 

under tiden. Dom lade ner tid på mig och hjälpte mig med mina uppgifter samt i det 

dagliga arbetet. 

 

Känns det som att du har fått ut tillräckligt av handledarna samt den tiden dom lade ner 

på dig, totalt sett av praktiktiden? 

 

Ja jag fick ut det jag ville på praktiken och är nöjd med den tid som handledaren la ner 
på mig. 
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Fick du någon feedback på fartygen, hur dom tyckte det gick för dig o s v? 

 

Nej inte direkt, man fick ju betyg i den gröna boken men det var allt. Sen på andra 

praktiken så krävde jag feedback för att få höra hur det går för mig. Då fick jag det. Sen 

på sista fartyget försökte ja få feedback men det va ingen idé för han visste ju knappt vad 

jag gjort under praktiken för han aldrig var där. Man fick ju lite feedback ifrån dom man 

jobbade med men det va inte mycket. 

 

Hur känner du att detta har påverkat dig i ditt val att arbeta till sjöss? 

 

Praktiken har inte påverkat så mycket eftersom jag hade varit ute till sjöss innan så jag 

visste lite vad jag gav mig in på, men praktiken har ju naturligtvis bidragit till att jag vill 

jobba till sjöss 

 

Intervjuperson 2 

 

Hur många fartyg har du varit på under din praktik? 

 

Jag har varit på tre fartyg. 

 

Hur många handledare har du haft då? 

 

Då skulle ja vilja säga att jag har haft sex stycken. 

 

Har dom varit mannliga eller kvinnliga? 

 

Det var övervägande mannliga handledare. 
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Hur blev du mottagen av din handledare när du mönstrade på fartyget? 

 

Ja det här har ju varit lite varierande, nej den första praktiken så fick man ju leta sig ner i 

kontrollrummet själv. Sen har det varit lite olika, ibland har man blivit omhändertagen 

av chiefen eller någon motorman. På X var det faktiskt bra. Kändes väldig trevligt att 

komma ombord där. 

 

Hur upplevde du kommunikationen mellan dig och handledaren på praktiken? 

 

Ja det var väldigt olika. På ett av fartygen umgicks besättningen ganska mycket och där 

var det lätta att hålla en bra kommunikation med handledaren men på de andra två så var 

det okej men inte mer. Man kunde ställa frågor om man behövde hjälp men dom var inte 

speciellt engagerade annars. De lade inte ner mer tid än nödvändigt. Sen har det ju även 

varit så att man inte får nått jobb alls utav handledaren utan man får springa bakom och 

titta hela tiden, det känns ju tråkigt. 

Men över lag så har det varit bra handledare. 

 

Känns det som att du har fått ut tillräckligt av handledarna samt den tiden dom lade ner 

på dig, totalt sett av praktiktiden? 

 

Jag skulle nog tyvärr behöva säga att jag inte riktigt är nöjd. Det lutar över på den 

negativa sidan faktiskt. 

 

Hur känner du att detta har påverkat dig i ditt val att arbeta till sjöss? 

Ja, ja vet inte, jag kan väl inte säga annat än att det har på verkat mig positivt men det 

kändes ibland som om mina handledare tyckte att det var jobbigt att jag var där och dom 

var tvungna att ta hand om mig för att det inte fanns någon annan. Så jag kommer nog 

agera annorlunda när jag kommer ut.  
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Intervjuperson 3 

 

Hur många fartyg har du varit på under praktiktiden? 

 

Jag har varit på fyra stycken. 

 

Hur många handledare har du då haft? 

 

Jag har haft sju eller åtta stycken. 

 

Har dom varit mannliga eller kvinnliga? 

 

Det har bara varit mannliga handledare. 

 

Hur har du blivit mottagen när du mönstrat på? 

 

En kopp kaffe och god dag. I allmänhet bra mottagande. 

 

Hur upplever du att kommunikationen mellan dig och handledaren va under 

praktiktiden? 

 

Ja kommunikation var okey. Det var inga problem att prata med dom och ställa frågor 

men man visste inte om man skulle få ett svar. Det fanns även vissa språkhinder om man 

hade filippinska handledare. 

Jag hade dock svårt att få förtroende för vissa för det märktes att dom var nya och kunde 

inte så mycket som jag tycker borde vara självklart om man är handledare. Men dom var 

ju nya på sin arbetsplats så jag klandrar inte dom utan det kanske borde ha lösts på annat 

sätt. 

 

Hur menar du då? 
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Att t.ex. chiefen hade tagit på sig den rollen. 

 

Fick du någon feedback under praktiktiden? 

 

Handledaren som man jobbade med närmast gav feedback på en gång men chiefen gav 

betyget. Så det blev lite konstigt. Uppgifterna från skolan fick jag hjälp av med vissa 

medan andra hjälpte inte till alls utan tyckte att jag själv skulle kunna detta. Det kändes 

inge vidare roligt. 

 

Känns det som att du har fått ut tillräckligt av handledarna samt den tiden dom lade ner 

på dig, totalt sett av praktiktiden? 

 

Nej jag är inte nöjd, handledarna ägnade sig väldigt lite tid åt mina uppgifter från skolan. 

Jag fick oftast bara arbeta som vem som helst. Dom lade inte ner någon extra tid på mig 

även fast jag var elev och behövde hjälp med vissa saker.  

 

Hur känner du att detta har påverkat dig i ditt val att arbeta till sjöss? 

 

Jag kommer absolut vara mer hjälpsam emot elever samt mina arbetskamrater. 

 

 

Intervjuperson 4 

 

Hur många fartyg har du varit på under praktiktiden? 

 

Jag har varit på fyra fartyg. 

 

Hur många handledare har du då haft? 

 

Då har jag haft ungefär åtta olika handledare.  
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Har dem varit mannliga eller kvinnliga? 

 

Jag har haft både mannliga och kvinnliga handledare. 

 

Hur har du blivit mottagen när du mönstrat på? 

Det är olika, ibland har man fått leta sig ner till maskinrummet själv men för det mesta 

har jag mönstrat på med någon annan samtidigt och då fått deras hjälp. 

 

Hur upplever du att kommunikationen mellan dig och handledaren var under 

praktiktiden? 

 

Det har varit olika beroende på fartyg. På färjorna som jag har varit på så har det varit 

ganska många i maskin. Då känns det som man lätt blir bortglömd och något direkt fritt 

arbete känns det inte som man får över huvud taget. Men på ”ute” fartygen jag har varit 

på så har det varit bra mycket bättre. Jag har ju även haft kvinnor som handledare vilket 

inte är alltför vanligt om man hör sig runt. Det är inte riktigt lika som att ha mannliga 

handledare men bara positivt.   

 

Fick du någon feedback under praktiktiden? 

 

Ja fick feedback på ett av fartygen jag var på. Det var den praktiken som jag var mest 

nöjd med dessutom. Det var ett väldigt bra inslag i praktiken för att få lite bekräftelse 

och ny inspiration. 

 

Känns det som att du har fått ut tillräckligt av handledarna samt den tiden dem lade ner 

på dig, totalt sett av praktiktiden? 

 

Över lag så är jag nöjd med praktiken. Dock tycker jag att sitta på en färja under 

praktiktiden inte är något för maskin delen. För däck är det säkert nyttigt men inte i 

maskin enligt mig uppfattning. Sen har man ju mönstrat av med olika syn på de olika 

fartygen men överlag som sagt bra. Sen att SUI är ett skämt det är ju nått annat. 
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Hur känner du att detta har påverkat dig i ditt val att arbeta till sjöss? 

 

I största allmänhet så har det inspirerat till ett arbete till sjöss. 

 

 

Intervjuperson 5 

 

Hur många fartyg har du varit på under praktiktiden? 

 

Jag har varit på tre stycken fartyg. 

 

Hur många handledare har du då haft? 

 

Jag har haft 8 stycken handledare, då var 4 av dem på färjan jag var på. 

 

Har dem varit mannliga eller kvinnliga? 

 

Det har bara varit manliga handledare på dem fartygen jag har varit på. 

 

Hur har du blivit mottagen när du mönstrat på? 

 

Det har varit olika, första praktiken jag var på så visste de inte att ja skulle komma, då 

fick jag sitta i mässen i timmar innan någon från maskin dök upp och sa åt mig att jag 

skulle vara i maskin dagen efter vid 07.30. 

På min andra praktik var jag på en färja, där hade dem ingen aning om att jag ens skulle 

komma så det kändes ju sådär.  

Den sista praktiken jag var på så var det kanon, jag blev mottagen av skepparen och 

sedan visad runt och ner till 1st:en som skulle vara min handledare i maskin. 
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Hur upplever du att kommunikationen mellan dig och handledaren var under 

praktiktiden? 

 

Det har också varit olika, på den första praktiken var det bra, jag fick många givande 

arbetsuppgifter och all den hjälp jag behövde. 

Den andra praktiken där var attityden att jag var elev och elever ska vaska tank taket, så 

det kändes ganska kasst. Skulle jag hålla på med pärmen så fick jag göra det på nätterna 

när jag inte arbetade tyckte min handledare. 

Sista praktiken var också lite blandad, min första handledare tyckte inte om att prata så 

mycket när han va nykter så han tyckte att man skulle gå bakom honom och titta va han 

gjorde. Min andra handledare var helt suverän, han gav mig massa arbetsuppgifter och 

förklarade hur allt fungerade, han tog sig alltid tid även om han hade annat för sig så 

släppte han det och kom och visade mig när det behövdes. 

 

Fick du någon feedback under praktiktiden? 

 

Det var också olika mellan fartygen, på det första fartyget fick jag feedback på nästan 

allt jag gjorde.  

På färjan fick jag inga kommentarer alls utom när något blev fel, då blev det liv. 

Sista fartyget fick jag bra feedback från den ena handledaren, om något kundes göras på 

bättre sätt än vad jag gjorde så talade han om det så jag visste det till nästa gång. 

 

Känns det som att du har fått ut tillräckligt av handledarna samt den tiden dem lade ner 

på dig, totalt sett av praktiktiden? 

 

Av dem handledarna som la ner tid på mig så tycker jag att det gav väldigt mycket, hade 

alla handledarna lagt ner lika mycket tid på mig som den sista handledaren jag hade så 

skulle det ha varit väldigt mycket bättre.  

Men överlag med vissa undantag är jag väldigt nöjd med min praktiktid. 
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Hur känner du att detta har påverkat dig i ditt val att arbeta till sjöss?  

 

Jag tycker att jag bara blivit mer positivt inställd till att arbeta på sjön efter min 

praktiktid. 
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Försäkran  
 

  
 
Ja, jag har tagit del av den muntliga informationen om 
undersökningen.  
 
Jag är medveten om att mitt deltagande i 
undersökningen är fullt frivilligt och att jag när som 
helst och utan närmare förklaring kan avbryta mitt 
deltagande. 
 
 
Kalmar ; ___________________________ 
 
ort , datum, tid 
 
 
 
____________________________ 
namnteckning  
 
 
 
–––––––––––––––––––––––––––– 
namnförtydligande 
 
 
____________________________ 
personnummer 
 
 
 
 
____________________________ 
telefonnummer  
 
 
 
________________________ 
 e-postadress 
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