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Abstrakt 

I den svenska sjökaptensutbildningen ingår 360 dagars fartygsförlagd utbildning. Under 

utbildningen ombord finns en utsedd handledare till hjälp för att utveckla och stötta 

studenten. Syftet med denna studie är att belysa handledares upplevelser av studenters 

förmåga att hantera tiden ombord, uppfattningen om den egna rollen som handledare 

samt synen på upplägget av den fartygsförlagda utbildningen. Studien utgörs av en 

kvalitativ intervjustudie där sju yrkesverksamma handledare från fyra olika rederier har 

intervjuats. Valet av en kvalitativ studie bestående av intervjuer gjordes för att kunna 

fånga respondenternas uppfattningar och upplevelser samt skapa en möjlighet för 

utvecklade resonemang. Studien avgränsas till svenska handledare för 

sjökaptensstudenter på svenskägda produkttankfartyg. Studiens resultat visar att 

handledarna är positiva till handledarskapet och de möjligheter som detta medför för 

studenterna men också för möjligheten att som handledare kunna påverka sina framtida 

kollegor. Resultatet visar också att det finns möjligheter för studenterna att kunna få ut 

mer av sin praktik. Ett exempel på detta är att utnyttja lediga söndagar till att fördjupa 

sina kunskaper, lediga dagar som för varje student är sammanlagt 52 dagar. 
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Abstract 
Within the Swedish Master Mariner programme 360 days of onboard training are 

included. A supervisor is designated on board during the internship, with the task of 

helping to develop and support the student. The aim of this study is to illuminate: the 

supervisor’s experiences of the student’s ability to handle their time on board, their 

thoughts about their own role, and the arrangement of the onboard training. This is a 

qualitative study in which seven supervisors, active in four different shipping 

companies were interviewed. The selection of this type of study was based on the fact 

that interviews would capture the respondents’ perceptions and experiences, and at the 

same time allow for them to develop their reasoning. The selection of respondents in 

this study was limited to Swedish supervisors for Master Mariner students employed in 

Swedish-owned product tankers. The study reveals that the supervisors are positive 

about their role and the opportunities that the training generates for the students, and 

also about their own influence on their future colleagues. The study also reveals that 

students may gain more from the internship by utilising their rest days. Each student has 

a total of 52 rest days during the internship. 
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Förord 
Vi vill tacka de handledare som har avsatt tid och bidragit med sin erfarenhet för att 

möjliggöra denna studie. Vi vill också tacka för välviljan hos de rederier som 

möjliggjort kontakten med studiens respondenter.   

 

Fredrik Jakobsson och Marcus Ström 

 

Kalmar april 2017 
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Definitioner och förkortningar 
 
Arbetsjournal: Ett kompendium från skolan som innehåller utbildningsuppgifter som 

studenten ska genomföra under sin praktikperiod. 

 

Fartygsbefäl klass V: Behörighet som utfärdas av Transportstyrelsen efter genomförd 

utbildning tillsammans med tillräcklig sjötid. 

 

FFU: Fartygsförlagd utbildning, synonymt med VFU, verksamhetsförlagd utbildning. 

 

Handledare: Besättningsmedlem som handleder studenter ombord. 

 

Juniorbefäl: Person i lägre befälsbefattning ombord. 

 

Praktikperiod/FFU period: En period av praktisk utbildning ombord på fartyg. 

 

Produkttankfartyg: Mindre tankfartyg som transporterar oljeprodukter. 

 

Seko sjöfolk: Fackförening för manskap. 

 

Seniorbefäl: Person i högre befälsbefattning ombord. 

 

Student/elev: I respondenternas citat är ordet elev återkommande, i arbetet är ordet elev 

synonymt med student. 

 

SUI: Sjöfartens Utbildningsinstitut, förmedlar praktikplatser primärt till studenter vid 

de svenska sjöfartshögskolorna.  

 

Svenskflaggat fartyg: Fartyg med svensk flagg registrerat i Sverige. 

 

Transportstyrelsen: Tillsynsmyndighet för sjöfart, utfärdar bland annat behörigheter 

och certifikat för sjöpersonal. 

 



  
 

  
 

 
 
 
v 

Vakthavande befäl: Befäl som är ansvarig för en vakt ombord på fartyg. 

 

VFU: Verksamhetsförlagd utbildning, avser studenter som är på en arbetsplats i 

utbildningssyfte. 

 

Överstyrman: Nautiskt seniorbefäl ombord på fartyg. 
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Bakgrund 
Sjökaptensstudenter kommer under de fristående kurserna fartygsförlagd utbildning till 

ett flertal olika fartyg. Ofta kommer studenterna till en helt ny miljö med nya kollegor 

långt utanför den vanligtvis bekväma zonen. Olika typer av fartyg med olika typer av 

besättningar ställer krav på studenters förmåga att anpassa sig till livet och situationen 

ombord. Som sjökaptensstudent kan det vara svårt att förhålla sig till olika situationer 

ombord på fartyg. 

 

Produkttankfartyg är en speciell fartygstyp med en liten besättning, täta hamnanlöp och 

sällan längre liggetider. Arbetet ombord pågår dygnet runt alla dagar i veckan med 

sjöresor, tankrengöringar och lastoperationer. Därför krävs det mycket samspel och 

samarbete inom besättningen för att livet ombord ska fungera på ett tillfredsställande 

sätt under såväl arbetstid som fritid. 

 

En sjökaptensstudent är under sin tid ombord både arbetstagare och student samt 

spenderar sin lediga tid ombord vilket är en markant skillnad från många andra 

utbildningar som innefattar verksamhetsförlagd utbildning. För att tiden ombord på 

fartygen ska fungera bra och vara givande för studenten spelar handledaren en viktig 

roll. Den speciella situationen ombord på produkttankfartyg för både handledare och 

studenter gör detta område intressant att belysa utifrån handledarnas perspektiv. 

Fartygsförlagd utbildning, FFU  

Den fartygsförlagda utbildningen består av flertalet fristående kurser. De fristående 

kurserna, FFU, ger tillsammans med den teoretiska utbildningen i enlighet med 

förordningen om behörigheter för sjöpersonal (SFS 2011:1533) en möjlighet att ansöka 

om behörigheten Fartygsbefäl klass V från Transportstyrelsen. För en sjökaptensstudent 

omfattar de olika FFU perioderna tillsammans 360 dagar vilket är kravet för ett 

utfärdande av behörigheten Fartygsbefäl klass V. 

 

Varje FFU period har en specifik kursplan (Linnéuniversitetet, 2017). Under den första 

FFU perioden läggs stor vikt vid att lära sig och delta i det praktiska arbetet ombord. 

Den andra FFU perioden fokuserar mer på att studenten ska få en inblick i 

juniorbefälens arbetsuppgifter. Kursplanen för den sista FFU perioden fokuserar på att 
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studenten ska arbeta med juniorbefälen och introduceras i seniorbefälens 

arbetsuppgifter.  

 

Med sig ombord har studenten en arbetsjournal för att kunna följa den fartygsförlagda 

utbildningens upplägg och dokumentera sina studieuppgifter. Arbetsjournalen är också 

ett verktyg för att skolorna ska kunna dokumentera och examinera kurserna. Det 

gemensamma målet med FFU periodernas olika kursplaner är att som färdigutbildad 

kunna tjänstgöra som vakthavande befäl på ett handelsfartyg. 

Studenten 

På ett svenskflaggat fartyg är studentens tid delvis reglerad genom ett studentavtal 

(Sjöfartens utbildningsinstitut, 2017). Avtalet är slutet mellan SEKO sjöfolk och 

Sjöfartens Arbetsgivareförbund, SARF. Studenten ska enligt avtalet erbjudas att mot lön 

utföra 20 timmars arbete per vecka.  

 
Ombord har studenten också en studietid om 40 timmar per vecka som innefattar egna 

studier och andra arbetsuppgifter i utbildningssyfte. Studenten ska under denna tid även 

utföra uppgifterna i arbetsjournalen genom att delta och vara aktiv i olika moment 

ombord.  

 
Övrig tid ombord är fritid, tid som disponeras fritt för exempelvis vila, träning, 

rekreation eller egna initiativ. När studenten kommer ombord ska handledaren 

tillsammans med studenten fördela arbetstid, studietid och fritid. I arbetsjournalen finns 

ett avsnitt till stöd för detta. Den fartygsförlagda utbildningens upplägg innebär således 

att studenten är både arbetstagare, student och ledig under sin tid ombord. 

Handledaren 

Handledare ombord på fartygen är i många fall överstyrman, detta kan dock se olika ut 

beroende på fartygets bemanning och arbetssätt. För varje student utbetalas en 

ersättning som vanligtvis tillfaller handledaren. Ersättningens storlek var vid studiens 

genomförande 1495 kronor per månad och utgår enbart för den effektiva tiden ombord 

(Sjöbefälsföreningen, 2016). Fartygen kan också välja att disponera denna ersättning på 

andra sätt. Exempelvis kan flera personer som anses delta i studentens handledning dela 

på ersättningen. I andra fall tillfaller ersättningen fartygets fritidskassa. Fritidskassan är 
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ett gemensamt konto där medlen disponeras för besättningens fritid och rekreation 

enligt besättningens gemensamma önskemål.  

 

Linnéuniversitetets manual till handledare beskriver handledarens tänkta uppgifter 

ombord. Uppgifterna inkluderar att handledaren ska introducera och informera 

studenten om arbetet ombord samt att visa, instruera och öva olika arbetsmoment med 

studenten. Handledarna ska även planera, dokumentera och bedöma studenten med 

hjälp av arbetsjournalen. Manualen beskriver även att handledaren ska följa upp och 

anpassa den fartygsförlagda utbildningen. 

 

En del i handledarens roll är också att underlätta studentens anpassning till livet 

ombord. Manualen beskriver hur handledaren kan hjälpa studenter att anpassa sig till 

situationen ombord och snabbt bli ”en i gänget” genom att informera studenten om 

vardagliga rutiner. Information om de vardagliga rutinerna kan exempelvis inkludera 

arbetstider och scheman inklusive raster och måltider. Det kan även innefatta 

information om tvättning och städning, oskrivna regler, speciella sekretessregler och 

vad som gäller vid sjukdom.  

 

I manualen tar skolan även upp några punkter om hur handledaren bör se på sin roll. 

Handledaren kan ha flera olika funktioner ombord vilket inkluderar att coacha studenten 

om det behövs, vara en mentor samt stötta studenten. Handledaren kan även fungera 

som en koordinator, en länk mellan fartyget, skolan och studenten. Handledaren kan 

också behöva organisera studentens arbete med flera besättningsmedlemmar ombord. 

(Linnéuniversitetet, 2017).  
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka handledares upplevelser av sjökaptensstudenters 

förmåga att hantera arbetstid, studietid och fritid ombord samt eventuella faktorer som 

kan påverka detta. Syftet är också att undersöka hur handledare ser på handledarrollen 

och på upplägget av den fartygsförlagda utbildningen. Syftet har brutits ner i följande 

frågeställningar, 

 
-Hur upplever handledare studenters förmåga att hantera arbetstid, studietid och fritid? 
 
-Hur upplever handledare att relationen mellan handledare/student och 
besättning/student påverkar förutsättningarna för studenten att ta till sig sin FFU? 
 
-Vad upplever handledare att studenter bör tänka på under sin tid ombord, i syfte att få 
ut så mycket som möjligt av sin FFU? 
 
-Hur ser handledare på sin roll och upplägget av FFU? 

Teoretisk referensram 
För handledningssituationen ombord på fartyg finns ingen större mängd tidigare 

forskning. Mer forskning finns däremot från lärarprogrammet och 

sjuksköterskeprogrammet vilka är två exempel på utbildningar där verksamhetsförlagd 

utbildning också är en del av utbildningsprogrammet. Trots skillnaderna i 

utbildningarnas verksamhetsförlagda utbildning är utvalda delar jämförbara med 

sjökaptensprogrammets.  

 

I en studie från lärarprogrammet undersöktes faktorer som påverkar studentens 

möjlighet att ta till sig sin praktik ur handledarens perspektiv. Studien framhåller att 

faktorer som studentens delaktighet och eget intresse är av stor vikt. Studien framhåller 

även att många yngre studenter har förmågan att vara driftiga och delaktiga samtidigt 

som äldre studenter ofta hanterar oförutsedda situationer lättare. Lärarstudentens 

personliga egenskaper är också viktiga för handledningssituationen, inställningen till 

uppdraget, intresset och öppenheten för diskussion. Studien påvisar även att studenterna 

tycks bli mer delaktiga i arbetet under ett senare skede av sin utbildning. Detta upplevs 

bero på att studenterna har mer erfarenhet och i kombination med en lång praktikperiod 

ger det goda förutsättningar för att komma in i verksamheten. Handledarna i studien är 
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av den generella uppfattningen att handledaruppdraget är roligt och givande men att en 

förutsättning för detta är studenternas intresse. Handledarna känner ett ansvar för att 

göra utbildningen så bra som möjligt för studenterna (Krempén 2009). 

 

Även inom sjuksköterskeprogrammet menar Eriksson och Mattsson (2013) att 

studenternas inställning och intresse påverkar den verksamhetsförlagda utbildningen. 

Majoriteten av handledarna i studien ansåg att uppgiften som handledare är svår om 

studenten är ointresserad och oengagerad. En anledning till ointresse kunde vara att 

studenter med tidigare arbetslivserfarenhet av undersköterskeyrket redan ansåg sig 

kunna vissa arbetsmoment och därför inte kände att det tillhörde deras uppgifter. Ingen 

av de handledare som intervjuades hade någon särskild utbildning för att handleda 

studenter men det var något som samtliga respondenter önskade. Respondenterna såg 

alla positivt på handledarskapet, många kände en stolthet av att dela med sig av sina 

erfarenheter till blivande sjuksköterskor. De tyckte också att studenterna ofta har 

kunskaper att dela med sig av.  

 

I en studie vid Sjöfartshögskolan i Kalmar har handledare på olika fartygstyper 

intervjuats för att undersöka hur de upplever behovet av stöd till handledare. Resultatet 

visar att handledarna inte har genomgått någon handledarutbildning men att det finns ett 

intresse av att utbyta erfarenheter med andra handledare. I studien framkom det att 

studenter i samma klass har haft olika uppfattningar om hur arbetsjournalen ska 

hanteras. Handledarna efterlyser därför att skolan informerar studenterna bättre om 

arbetsjournalen inför praktiken. Handledarna efterlyser också en lättöverskådlig 

information som redogör för vad studenten förväntas kunna efter en avslutad 

praktikperiod (Hedström, Mattisson Bäck 2014). 

 

I studien av Carlsson och Erblad (2014) där sju rekryterare på olika rederier har 

intervjuats kommer de fram till att det är av stor vikt att en arbetssökande uppfyller 

rederiets önskemål om att passa in med besättningen ombord. Även i en studie av 

Andersson (2012) har rederier intervjuats och resultatet framhåller att den 

arbetssökandes anpassningsförmåga till gruppen är en viktig faktor för rederierna. 

Andersson beskriver det som att “få vardagen att fungera ombord på båten”. 
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Även ombordanställd personal i kryssningsbranschen menar i en enkätstudie att 

relationen mellan besättningsmedlemmarna är viktig för den sociala atmosfären och den 

psykosociala arbetsmiljön. Resultatet menar också att goda sociala kontakter ombord är 

av extra vikt då även fritiden delas med arbetskollegorna. Studiens författare belyser 

därav att hur gruppen fungerar tillsammans är en av de viktigaste faktorerna för ett bra 

arbetsklimat (Larsen, Marnburg och Øgaard 2011). 

Metod 
Studien har en kvalitativ ansats och utgörs av intervjuer med handledare ombord på 

produkttankfartyg.  

Metodval 

Valet och utformningen av intervjumetoden gjordes från Lantz beskrivning av 

tillvägagångssättet för att kunna fånga respondenters uppfattningar och upplevelser. 

“frågorna har formulerats för att fånga intervjupersonens uppfattning eller upplevelse av 

i förväg bestämda fenomen eller begrepp” (Lantz 2013, 44). Intervjuformen har också 

gett möjligheter att ställa följdfrågor och för respondenterna att utveckla sina 

resonemang.  

Urval och avgränsningar 

Studien har begränsats till handledare för svenska sjökaptensstudenter ombord på 

svenskägda produkttankfartyg som själva gjort FFU samt har haft handledarrollen i 

minst fyra år. Studien avgränsas till denna fartygstyp då den representerar en betydande 

del av den svenska handelsflottan och de praktikplatser som finns tillgängliga för 

svenska sjökaptensstudenter.  

Genomförande  

Ett syfte med studien formulerades och mynnade ut i fyra frågeställningar. Den 

teoretiska referensramen användes som ett hjälpmedel för att kunna formulera en 

intervjumall att följa under intervjuerna (bilaga 1). För att finna relevant information till 

den teoretiska referensramen användes sökord som; student, handledare, VFU och 

praktik. En testintervju genomfördes med en handledare för att utvärdera 

intervjumallen. Det framkom att vissa av frågorna kunde misstolkas och respondenten 
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hade förslag på kompletterande frågeställningar. Intervjumallen uppdaterades med 

omformuleringar och förtydliganden av frågor inför vidare intervjuer. 

 

En förfrågan skickades till berörda rederiers personalavdelningar som i sin tur 

vidarebefordrade en förfrågan till fartygens handledare om att delta i studien. Målet med 

att intervjua handledare på flera olika fartyg och rederier var att få en övergripande bild 

och där kunna finna gemensamma strukturer.   

 

De handledare som var intresserade av att delta fick ta del av en kortfattad 

intervjuinformation (bilaga 2). Intervjun inleddes med sju frågor om respondentens 

bakgrund följt av ett antal öppna frågor placerade under sex olika teman (bilaga 1). 

Intervjuerna gjordes via telefon och har skett på en tid som passat bra för respondenten, 

en tid då respondenten befunnit sig på en plats som är lämplig för att låta sig intervjuas. 

Tidsåtgången för intervjuerna har varierat mellan 30-60 minuter.  

 

Intervjuer fortlöpte tills dess att en mättnad uppstod i studiens datainsamling. Mättnaden 

uppstod när respondenterna i huvudsak var av samma uppfattning i frågeställningarna. 

 

Då det framkommit en stor mängd rådata under intervjuerna hade det varit svårt att 

anteckna allt med en risk för att missa viktiga detaljer. Samtalen har därför spelats in för 

att undvika risken för bortfall av detaljer. Anteckningar gjordes under intervjuerna för 

att kunna komplettera frågeställningarna under intervjun. Intervjuerna transkriberades 

sedan i sin helhet.  

 

För att analysera de transkriberade intervjuerna har respondenternas svar tematiserats 

och kategoriserats. Detta förfarande beskrivs av Bell (2005, 226) som menar att denna 

metod ger en bra överblick av respondenternas svar. För att kunna presentera resultaten 

på ett överskådligt sätt sammanställdes svaren under respektive tema.  

 

En sjökaptensstudents tid ombord är uppdelad i arbetstid, studietid och fritid. Studiens 

resultat delades därför in i olika teman baserat på studentens olika roller ombord.  
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Etiskt förhållningssätt 

Handledarna, fartygen och rederierna är anonyma i studien. För att skapa sig en 

uppfattning av intervjuns innehåll fick respondenterna i förväg granska en kortfattad 

intervjuinformation (bilaga 2). Vid intervjutillfället informerades respondenterna 

återigen om syftet med intervjun, upplägget och resultatens tänkta användning. 

Ytterligare informerades respondenterna igen om anonymiteten i studien och att inget i 

studien kommer att kunna härledas till enskilda personer, fartyg eller rederier. 

Respondenterna tillfrågades om de godkänner inspelning av samtalet innan inspelningen 

påbörjades (Vetenskapsrådet 2016). Alla inspelningar, transkriberade intervjuer och 

rådata som inkommit under arbetets gång raderades i efterhand.  

Metoddiskussion  

Denna studie utgjordes av intervjuer då syftet var att lyfta fram intervjupersonernas 

uppfattningar och upplevelser rörande förutbestämda företeelser. En kvantitativ metod, 

exempelvis en enkätstudie hade gett svar med en mer statistisk tyngd men hade också 

minskat möjligheterna för respondenterna att utveckla sina resonemang och ge 

nyanserade svar. En litteraturstudie var inte heller aktuell för att undersöka 

frågeställningarna då det saknas tillräckligt med tidigare forskning och litteratur inom 

det specifika ämnesområdet. Intervjuupplägget med tematiserade öppna frågor med 

möjlighet att ställa följdfrågor säkerställde att respondenternas svar föll väl inom syftets 

ramar. Intervjuns upplägg medför också att ett liknande resultat är troligt att uppnå vid 

en upprepad studie inom samma avgränsningar.   

 

Åldersspannet, variationen i antalet år till sjöss och år som handledare hos de 

respondenter som deltog i studien är stort vilket troligtvis har placerat studiens svar så 

nära urvalsgruppens allmänna uppfattning som möjligt. Då respondenterna arbetade i 

flera olika rederier gav detta troligtvis en tillräcklig spridning för att studiens resultat 

inte enbart ska speglas av arbetsklimatet i ett enskilt rederi.  

 

Då respondenterna deltog i studien av egen vilja finns en möjlighet att de 

respondenterna som valde att delta hade en mer positiv inställning till handledarskapet 

och studiens frågeställningar än andra tänkbara respondenter.  
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Resultat 
Det slutgiltiga antalet respondenter i studien utgörs av sju handledare från fyra olika 

rederier. Erfarenheten av handledning varierar i spannet 4-15 år. Respondenterna har 

arbetat till sjöss mellan 6-21 år. Åldern hos respondenterna varierar mellan 29-60 år. 

Samtliga respondenter har själva genomgått FFU under sin egen utbildning.  

Studentens tid ombord 

I stort sett alla respondenter upplever uppdelningen av studenternas arbetstid, studietid 

och fritid som svårdefinierad, respondenterna uppfattar inte att det finns någon uttalad 

arbetstid respektive studietid. Någon respondent nämner dock att arbetstid oftast sker på 

förmiddagar. De flesta av respondenterna uppger att studenterna får arbeta på däck 

inledningsvis för att lära känna fartyget och besättningen. Majoriteten av 

respondenterna brukar tillhandahålla studenten ett schema att utgå ifrån till en början. 

Respondenterna påpekar att detta schema ofta ändras då det på produkttankfartyg 

händer lärorika saker under dygnets alla timmar. De respondenter som delar ut ett 

schema till studenterna brukar förlägga arbetstid under förmiddagen och studietid under 

eftermiddagen. 

Arbetstid 

Med arbetstid avses de 20 timmars arbete per vecka som regleras enligt studentavtalet 

(Sjöfartens utbildningsinstitut, 2017). Intervjuns frågor och respondenternas svar 

skapade under rubriken arbetstid en naturlig uppdelning av resultatet nedan. 
 

Arbetstimmar 

Majoriteten av respondenterna har inte upplevt att någon student har haft synpunkter på 

de arbetstimmar som ska göras ombord. Några av respondenterna upplever dock att det 

generellt sett fungerar lite bättre med studenter som har tidigare arbetslivserfarenhet. En 

respondent med över tolv års erfarenhet av handledarskapet menar ändå att studenterna 

ifrågasätter arbetstiden mer nu än för tio år sedan.  
 

Deltagande utanför arbetstid 

Vad gäller studenters inställning till att delta i arbetsmoment utanför den betalda 

arbetstiden har respondenterna delvis spridda uppfattningar. I stort sett alla respondenter 

tycker att studenterna generellt är intresserade av att delta. En av respondenterna 
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utvecklar att, “Vi kan inte förvänta oss att eleverna ska sitta och vänta på att det ska 

hända någonting”. Respondenten menar också att en del av ansvaret ligger hos 

handledaren att informera studenterna när det händer lärorika saker utanför arbetstiden, 

något som ett par av de andra respondenterna också framhåller.  

 

Ett par av respondenterna tycker att yngre studenter har en tendens att inte alltid vara 

lika positivt inställda till att delta utanför arbetstid men samtidigt menar en annan 

respondent att yngre studenter oftare är mer ivriga att delta. Tidigare 

arbetslivserfarenhet upplever några av respondenterna som positivt för inställningen till 

extra arbetsmoment, ingen av respondenterna kan se skillnader mellan kvinnor och män. 

Ett par respondenter upplever att studenter under sin sista praktik är mer intresserade av 

att delta utöver ordinarie arbetstid. En respondent utvecklar sina upplevelser av 

deltagande på arbetstid, 
 

Det händer lite då och då att det kommer en viss typ av människor som kanske 
är lite väl bekväma av sig och förstår liksom inte innebörden, vad det innebär att 
vi jobbar på ett fartyg, och framförallt det här med förtöjning, jag anser det som 
bland det farligaste som vi gör ombord, där eleven kanske inte alltid förstår 
allvaret i det, och vad som kan hända. 
 

Respondenten menar att det är viktigt att delta utanför arbetstid för att få en 

mängdträning av viktiga moment, exempelvis vid förtöjning av fartyget. 

 
Samarbete med besättning 

Under arbetstid upplever alla respondenterna generellt att samarbetet med besättningen 

fungerar bra för studenterna. Några av respondenterna menar att till vilken grad 

samarbetet fungerar beror på hur studenten som person samarbetar med andra 

människor vilket är väldigt individuellt. För att samarbetet ska fungera bra tycker några 

av respondenterna att det är viktigt att studenterna visar respekt för besättningen och 

deras kunskaper samt att studenterna är defensiva i början och låter besättningen visa 

och förklara.  

 

En respondent understryker att studenter bör ha i åtanke att besättningarna ofta har 

arbetat tillsammans i många år och att det kan ta tid att bygga upp ett förtroende. Ett par 

av respondenterna menar att handledaren också har ett ansvar för att känna av hur 
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samarbetet mellan studenten och besättningen fungerar och eventuellt byta studentens 

arbetsledare om samarbetet inte fungerar.  

 

Respondenterna upplever tidigare arbetslivserfarenhet både som positivt och negativt. 

Positivt då det kan underlätta samarbetet och negativt exempelvis då den internationella 

besättningen kan ha svårare för att ta till sig en student med erfarenhet av fartygsarbete 

då denne kan upplevas som mer ifrågasättande.  
 

Initiativförmåga på arbetstid 

När respondenterna beskriver sina upplevelser av studenternas initiativförmåga under 

arbetstid menar de flesta att denna varierar mycket mellan studenterna. Några av 

respondenterna tycker att studenter med tidigare arbetslivserfarenhet har lättare för att ta 

egna initiativ. Att yngre studenter generellt har en sämre initiativförmåga under 

arbetstid menar ett par av respondenterna. Mellan män och kvinnor kan respondenterna 

inte se någon tydlig skillnad. Ett par av respondenterna är dock noga med att påpeka att 

studenter inte bör ta för mycket initiativ då det kan gå fel. De vill understryka att eget 

initiativ ses som att komma med förslag på arbetsuppgifter eller att visa ett intresse för 

olika arbetsmoment. 
 

Handledarnas rekommendationer för arbetstid 

För att hantera arbetstiden ombord är de viktigaste egenskaperna hos studenterna att 

visa intresse och engagemang enligt majoriteten av respondenterna. Några av 

respondenterna tycker att studenterna bör visa mer intresse och engagemang än vad dom 

gör idag och syftar då främst på lediga dagar. Flera av respondenterna tycker även här 

att det är viktigt att studenterna är defensiva i början och känner av hur besättningen 

arbetar. En respondent utvecklar sitt resonemang och menar att detta är extra viktigt 

med en internationell besättning. 
 

 
Bra tips är att man ändå är lite defensiv framåt, just med filippinare, och låter 
dom berätta om sitt yrke, dom är väldigt stolta över det dom gör, dom är ju 
väldigt stolta över att få vara matros och det dom kan. Dom vill gärna visa och 
då kanske man kan vara lite tyst även fast man kan det redan, kanske ändå låta 
dom visa och prata. 
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Ett par respondenter tycker att det är viktigt att studenterna är lyhörda och följer 

direktiv. Ett av respondenternas råd är att handledare inte bör ställa några förkrav på 

studenterna utan istället arbeta för en ömsesidig tillit. 
 

 
Det enda motkravet jag har för att eleven ska få göra saker det är att jag vill att 
han eller hon frågar när dom är osäkra. Är man minsta osäker, att man frågar, är 
det verkligen rätt att göra såhär? Så att man inte chansar och tänker att man har 
ett prestationskrav på sig, då börjar det bli farligt, då kan det hända grejer. 

 

Studietid 
Den största delen av respondenterna menar att studenterna oftast är mest intresserade av 

att disponera sin studietid på bryggan. En av respondenterna utvecklar varför det är 

viktigt att delta i det övriga arbetet ombord och uttrycker att “det blev väldigt mycket 

däcksarbete på de båtar som jag var på, men jag har haft en oerhörd nytta av det i 

efterhand sen jag blev överstyrman”. 
 

Alla respondenter menar att majoriteten av studenterna har bra koll på sin arbetsjournal 

och ser till att få sina uppgifter gjorda i god tid. De flesta menar ändå att det alltid finns 

en liten del av studenterna som inte får sina uppgifter i arbetsjournalen gjorda i god tid. 

Någon utvecklar resonemanget och säger att,  

 
Jag personligen bryr mig inte om att eleven får alla sina uppgifter gjorda det är 
ju upp till eleven att tex. hålla en övning. Det får dom ju göra om dom vill, jag 
ger ju verktygen och så får dom använda dom som dom vill. 

 
En annan respondent utvecklar också sitt resonemang om de studenter som inte tar tag i 

sin arbetsjournal i god tid, “då känns det som att dom inte ens verkar vara medvetna om 

att det är ju för sin egen skull man gör det”. 

 

De flesta respondenterna upplever att studenternas inställning till arbetsjournalen är 

varierande. Några menar att inställningen generellt sett är bra och andra säger att en del 

studenter tycker att arbetsjournalen är lite onödig och irrelevant för den aktuella 

fartygstypen. 
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De flesta respondenterna upplever att studenternas initiativförmåga till att lära sig saker 

utöver de uppgifter som finns i arbetsjournalen är bra. Respondenterna anser att det är 

bra att arbetsjournalen finns och några tycker att den på senare tid har blivit lite bättre 

medan några tycker att arbetsjournalen är lite överarbetad och innehåller onödiga 

uppgifter.  

 

Upplägget av arbetsjournalen med varierande uppgifter för olika årskurser menar 

majoriteten av respondenterna är bra och att det fungerar bra som det är. Andra 

synpunkter var exempelvis att det borde vara samma arbetsjournal i alla årskurser då  

det är onödigt att samma saker återkommer. I stort sett alla tillfrågade respondenter 

upplever att de från skolan inte har fått någon information alls om arbetsjournalen. 
 

Som råd till studenter för den planerade studietiden ombord vill några respondenter 

trycka på vikten av att ta tag i sin arbetsjournal i god tid. Andra råd är att visa intresse 

för arbetet och engagera sig i det som händer ombord, det är även bra att själv leta i 

fartygets manualer för att hitta svar på frågor. 

Fritid 

Majoriteten av respondenterna kan inte se något mönster i hur studenterna disponerar 

sin fritid utan menar att detta är ytterst individuellt. Exempel på studenters 

fritidsaktiviteter kan enligt respondenterna vara allt mellan gym, tv-spel, tv tittande, 

egna studier, extra arbetsmoment och att gå iland när tillfälle ges. Flera av 

respondenterna uppger att de brukar ge studenterna förslag på olika lärorika 

arbetsmoment att delta i, de flesta studenterna brukar då vara intresserade. 

Samtliga respondenter tycker att studenterna deltar socialt med besättningen på ett bra 

sätt. De flesta respondenterna upplever att studenterna inkluderas som vilken 

besättningsmedlem som helst i sociala aktiviteter. 

 

Respondenterna har kommit med råd till studenterna för hur dom kan utnyttja sin fritid 

för att få ut mer av sin praktik. Några av respondenterna tycker exempelvis att studenter 

ska ta chansen att gå iland när detta är möjligt då styrmän oftast inte har tid. Flera av 

respondenterna tycker att egna initiativ och engagemang på fritiden är viktigt för 

studenter som vill få ut mer av sin praktik. En respondent utvecklar resonemanget, 
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Är det så att man följer schemat strikt att söndagar är lediga, men händer det 
något speciellt på däck, att det är något som ska överhalas, en pump eller en 
tross som ska splejsas eller vad som helst, så kan man väl skita i att det är 
söndag och det är ledigt, då kan man väl gå ut och vara med. 
 

Respondenten understryker här vikten av deltagandet i moment på sin fritid för att 

fördjupa sina kunskaper. En annan respondent utvecklar detta resonemang ytterligare 

och menar att de lediga söndagarna utgör en stor del av den totala praktiktiden. För att 

utnyttja tiden på bästa sätt bör studenterna vara produktiva även dessa dagar menar 

respondenten och ger ett exempel på filmtittande, “Om man gör det varje söndag så blir 

det ju 52 söndagar på en hel elevperiod. Det är en och en halv månad av din elevtid som 

du kollar på film.”  

 
Några av respondenterna menar att lediga dagar och övrig fritid är bra tillfällen att läsa 

fartygens manualer och andra publikationer. 

Relationen ombord 

Alla respondenter är av den uppfattningen att relationen mellan handledare och student 

är viktig och påverkar förutsättningarna för studenten att ta till sig sin praktik. Någon 

respondent understryker dock att relationen mellan handledare och student inte bör 

påverka studentens förutsättningar för att ta till sig sin tid ombord på ett bra sätt.  
 

Majoriteten av respondenterna anser att studentens förmåga att visa intresse för arbetet 

är den viktigaste egenskapen för att relationen mellan handledare och student ska 

fungera bra. Många respondenter talar också om studentens engagemang och 

initiativförmåga som viktiga egenskaper. Ömsesidig respekt och respekt för kunskap 

och erfarenhet är också återkommande i respondenternas svar. En respondent utvecklar 

sitt resonemang och menar att det i början är viktigt att känna av läget ombord, “man 

behöver ju inte komma ombord och dra i alla spakar direkt, utan att man har en lite lugn 

approach i början”. Några av respondenterna använder uttrycket ”social kompetens” och 

menar att även detta är en viktig faktor för relationen ombord.  
 

Alla respondenter menar också att relationen mellan student och den övriga 

besättningen har betydelse för studentens förutsättningar. Några respondenter menar att 

fungerar inte det sociala livet ombord så fungerar inte resten heller.   
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Rörande viktiga egenskaper hos studenten för att skapa en bra relation mellan student 

och besättning talar några respondenter om intresse och respekt för arbetet och andra 

talar om att vara trevlig och ödmjuk. 
 

Alla respondenter upplever att studentens samarbete med besättningen generellt sett 

fungerar mycket bra. Några utvecklar att det generellt sett fungerar lite bättre för 

studenter med tidigare arbetslivserfarenhet och studenter i slutet av sin utbildning. 

Handledarrollen 
Respondenterna ser lite olika på sin roll som handledare, ett par respondenter upplever 

sin roll som viktig och en respondent utvecklar sitt resonemang, 

Jag ser min roll som att jag vill få ut så bra styrmän som möjligt och få ut så bra 
svenska styrmän som möjligt. Då stärks det svenska ryktet för sjömän och på så 
sätt gynnar det både mig och alla andra om vi får ut bra elever som är duktiga 
på att arbeta.  
 

När respondenterna beskriver sina upplevelser av att vara handledare tycker de flesta att 

det är roligt att lära ut när studenten visar ett intresse för att lära sig. Majoriteten av 

respondenterna menar att det mest motiverande är när studenten har ett intresse och en 

vilja att lära sig. En av respondenterna understryker detta, 
 

Jag har väldigt svårt att motivera mig själv om jag märker att det är någon som 
inte är så intresserad över huvud taget, då blir jag inte någon bra handledare 
heller kan jag säga. 

 

Några respondenter berättar om fler motiverande faktorer. Exempelvis tillägger 

en respondent att en motiverande faktor är möjligheten att själv lära sig saker 

och beskriver, 
 

Säg en person som kommer ombord och vill lära sig, då försöker ju jag också 
göra det och får man då frågor om saker som jag faktiskt inte kan då får man ju 
själv ta reda på det, och då lär man ju sig saker själv. 
 

Någon respondent finner en extra motivation i att handledare har möjligheten att främja 

svenskt sjöbefäl på arbetsmarknaden, 
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Det är en jättestor motivation att man ser till att behålla svenska sjöbefäl, som ju 
är ganska eftertraktade i världen och jag tycker att det är en skyldighet som 
handledare att man förvaltar det, att man ser till att generationerna som kommer 
ut är bra, eller att dom har fått möjligheten att bli bra i alla fall. 
 

Den handledarersättning som utgår finner de flesta handledare inte som en motivation 

och menar att summan endast är en symbolisk ersättning. Några respondenter nämner 

att ersättningen tillfaller fritidskassan ombord. 
 

I stort sett alla respondenterna finner det svårt att avsätta någon speciell tid för  

handledning då fartygens schema ofta varierar. Några av respondenterna nämner att de 

exempelvis brukar be studenten att komma under kvällen för att gå igenom 

arbetsjournalen. 
 

Ingen av respondenterna upplever att de har fått någon information om handledarskapet 

från skolan. Någon respondent nämner dock att det finns lite information i början av 

arbetsjournalen och någon säger att det säkert går att finna information. 

 

I stort sett ingen av respondenterna uppger att de genomgått någon handledarutbildning. 

Ett par respondenter tror att detta skulle vara bra för att utvecklas som handledare men 

andra menar att det redan fungerar bra och tror inte att det behövs en utbildning. I stort 

sett alla respondenter uttrycker ett ointresse av en handledarutbildning på sin fritid. 

Dock nämner flera av respondenterna att mer information från skolan om 

handledarskapet skulle vara av intresse. Flera av respondenterna är istället av 

uppfattningen att någon form av handledarträffar, en möjlighet för handledare att utbyta 

erfarenheter av handledarskapet skulle kunna vara givande. Respondenterna nämner att 

en möjlighet för handledarträffar skulle kunna vara i samband med andra möten, 

exempelvis under rederimöten. 

Handledarnas rekommendationer 

Under temat råd till studenterna vill majoriteten av respondenterna trycka på vikten av 

att visa ett intresse och ha en positiv inställning. Någon respondent utvecklar 

resonemanget och menar att studenten bör se på praktiken som en provanställning. 

Några av respondenterna nämner återigen vikten av att visa respekt för besättningen och 

deras kunskaper. Att hålla en låg profil till en början och känna av läget är också en 
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återkommande rekommendation. En respondent utvecklar detta och menar att för 

studenter som har svårt för att känna av situationen är detta extra viktigt. En respondent 

förklarar detta ytterligare och uttrycker att,  
 

Som elev är man besökare på någon annans arbetsplats. Folk har ju sina rutiner 
och kanske vill man ha tyst på morgonen och dricka sin kopp kaffe på bryggan i 
lugn och ro, då kanske man ändå som elev ska läsa av situationen lite.  

 
Enligt en majoritet av respondenterna är en ödmjukhet inför arbetet och besättningen en 

av de viktigaste egenskaperna hos studenterna för att få ut så mycket som möjligt av sin 

praktik. “Om man tror att man ska bara kryssa av tiden varje dag liksom och bara åka 

med då lär man sig ju inte så mycket”.  

 

Som råd till skolan för att underlätta för handledare och studenter efterlyser några av 

respondenterna mer information till handledaren om arbetsjournalen. Ett par av 

respondenterna tycker att skolan ska informera studenterna bättre inför den första 

praktiken om hur det allmänt fungerar ombord på ett fartyg, exempelvis om tvättning 

och städning.  

 

Vidare kommer några respondenter med fler råd om vad skolan kan informera 

studenterna om, exempelvis bör det uppmärksammas att studenterna inte enbart kan 

sitta på bryggan hela tiden utan att de måste få en helhetsbild av fartyget och lära sig 

arbetet från grunden. En respondent understryker också vikten av att studenterna har 

goda kunskaper om sin arbetsjournal innan de går ut på sin praktik. Respondenterna 

efterlyser ett kortfattat informationsbrev från skolan som innehåller skolans 

förväntningar och syn på handledarskapet.  
 

Flera av respondenterna har svårt att ge några råd till SUI men en av respondenterna 

tycker att praktik på tankbåtar bör komma i en senare del av utbildningen för att 

studenterna på bästa sätt ska kunna tillgodogöra sig de specifika momenten på ett 

tankfartyg. En annan respondent tycker att skolan/SUI bör lägga vikt vid att studenterna 

får en varierad praktiktid med olika typer av fartyg i den mån det är möjligt. En tredje 

respondent skulle vilja att SUI i förväg tillhandahöll studenterna mer information om 

praktikfartygen. Samma respondent tycker också att SUI bör göra sig mer kända och 

utveckla relationen med fartygen. 
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Respondenternas rekommendationer till andra handledare är varierande. En respondent 

menar att en informationslapp i studentens hytt med exempelvis information om 

städrutiner, tvättrutiner och mattider underlättar för studenten. En annan respondent 

menar att en handledare har möjlighet att påverka sina framtida kollegor och säger att 

“man ska nog tänka lite på att det man gör här det ger ändå ringar på vattnet”. 

 

En annan rekommendation som har framkommit är att handledare bör behandla 

studenter som de själva hade velat bli behandlade som studenter. Att handledare bör 

visa respekt för viljan att lära sig och vara ödmjuk själv samt inte utnyttja eleverna är en 

annan rekommendation.  

 

En respondent menar också att det är viktigt att handledare försöker att ha en plan för 

hur studenten ska utvecklas och försöka göra det bästa av situationen. En annan 

respondent menar att handledaren bör ägna tid åt eleverna och finns inte tiden så bör 

fartyget se till att någon annan ombord har den tiden.   

Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka handledares upplevelser av sjökaptensstudenters 

förmåga att hantera sin FFU och hur studenterna hanterar och deltar i livet ombord samt 

eventuella faktorer som kan påverka detta. Studien undersökte även hur handledarna ser 

på sin roll som handledare och upplägget av den fartygsförlagda utbildningen. 

 

Sjökaptensstudenternas FFU har många likheter jämfört med andra utbildningar som 

innefattar verksamhetsförlagd utbildning exempelvis sjuksköterskeprogrammet och 

lärarprogrammet. En likhet är att studenterna har en utsedd handledare under sina VFU 

perioder men det finns betydande skillnader. Den största skillnaden är att den 

fartygsförlagda utbildningen pågår under dygnets alla timmar. Sjökaptensstudenterna 

måste anpassa sig till ett helt nytt samhälle ombord medan sjuksköterskestudenterna och 

lärarstudenterna på sin fritid kan återgå till det omgivande samhället. 
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Detta ställer stora krav på sjökaptensstudenternas sociala förmåga, förmågan att anpassa 

sig till ett nytt samhälle som innefattar både arbete, studier och fritid. Enligt studiens 

resultat tycks ett bra socialt liv ombord vara en förutsättning för att studenterna ska få 

en givande tid ombord. I resultatet framkommer att “social kompetens” är en viktig 

faktor hos studenterna. Liknande resonemang återges i studien av Carlsson och Erblad 

(2014) där rekryterande rederier säger sig lägga stor vikt vid individens förmåga att 

passa in i gruppen. Även Andersson (2012) belyser i sin studie vikten av förmågan att 

kunna anpassa sig till gruppen, “få vardagen att fungera ombord på båten”. 

Studenters förmåga att hantera arbetstid, studietid och fritid 

Uppdelningen mellan arbetstid, studietid och fritid är enligt respondenterna oftast svår 

att definiera då olika arbetsmoment ofta sker på oregelbundna tider. Resultatet visar att 

ett stort ansvar ligger på studenten själv att visa ett intresse av att delta i arbete och 

övrigt som händer ombord. Respondenterna menar också att de själva har ett ansvar 

som handledare att informera studenten om händelser och andra möjliga tillfällen för 

deltagande.  

 

Resultatet visar att respondenterna är av den generella uppfattningen att studenterna 

hanterar sin arbetstid, studietid och fritid på ett tillfredsställande sätt. En möjlig 

bidragande faktor till detta kan vara att majoriteten av studenterna inte är ute på sin 

första FFU och därav har en erfarenhet och förståelse för situationen ombord. Resultatet 

visar också att det ofta i olika hänseenden fungerar lite bättre för studenter i en senare 

del av utbildningen. Även på lärarprogrammet upplever handledare att vissa moment 

fungerar bättre för studenter i ett senare skede av sin utbildning. Detta upplevs bero på 

att studenterna har mer erfarenhet och i kombination med en lång praktikperiod ger det 

goda förutsättningar för att komma in i skolverksamheten (Krempén 2009). Resultatet 

visar inga skillnader mellan exempelvis studenter i olika åldrar eller av olika kön, 

respondenterna menar istället att detta är ytterst individuellt. 

 

Arbetstid 

Resultatet visar att arbetstiden fungerar bra för majoriteten av studenterna. Resultatet 

visar att de viktigaste egenskaperna hos studenterna under arbetstid är att visa intresse 

och engagemang. Det framkommer även andra viktiga egenskaper, exempelvis tycker 
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några respondenter att studenter i början av sin FFU bör vara defensiva, lyhörda och 

skapa ett förtroende hos sin handledare. Resultatet visar att majoriteten av studenterna 

inte har några synpunkter eller åsikter om antalet arbetstimmar enligt studentavtalet 

(Sjöfartens utbildningsinstitut, 2017). 

 

Enligt resultatet har studenter med tidigare arbetslivserfarenhet ofta en mer positiv 

inställning och en bättre initiativförmåga till arbete utanför ordinarie arbetstid. Detta kan 

möjligtvis bero på att studenterna har erfarenhet av att arbeta tillsammans med andra 

människor i olika arbetssituationer. Några av respondenterna upplever också att 

studenter under sin sista praktik ofta är mer intresserade av att delta i olika moment 

utanför ordinarie arbetstid. Detta kan tänkas bero på att studenter i ett senare skede av 

sin utbildning har en större förståelse för vad som krävs och att de måste lägga manken 

till. Krempén (2009) belyser också i sin studie att lärarstudenter tycks bli mer delaktiga i 

arbetet under den senare delen av sin utbildning. 

 

I resultatet uttrycker några av respondenterna under temat arbetstid att det finns en  

förbättringspotential hos vissa studenter, framförallt när det gäller att visa ett intresse 

och vara engagerad på ledig tid. Återkommande under intervjuerna är också att 

studenter bör vara medvetna om att erfarenhet av återkommande arbetsmoment 

exempelvis förtöjningar och däcksarbete är viktigt i arbetslivet. Att studenter ibland är 

ointresserade av att delta i moment som de redan anser sig kunna är ett bekymmer hos 

handledare på sjuksköterskeprogrammet. Framförallt kan ett ointresse uppstå då 

studenten har tidigare erfarenhet av undersköterskeyrket (Eriksson, Mattsson 2013). En 

möjlig likhet är att sjökaptensstudenter med tidigare erfarenhet av fartygsarbete eller 

som är i ett senare skede av sin utbildning på samma sätt kan uppleva att de redan har 

tillräckliga kunskaper i återkommande arbetsmoment och ett ointresse likt 

sjuksköterskestudenternas uppstår. 

 

Studietid 

Resultatet visar att förmågan att hantera studietiden ombord fungerar bra för de flesta 

studenter. Studenternas intresse för arbetsjournalen tycks ändå variera enligt 

respondenterna. Enligt resultatet verkar majoriteten av studenterna ta sin arbetsjournal 

på allvar och löser sina uppgifter i god tid men många av respondenterna påtalar ändå 
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att det finns en liten del av studenterna som har dåliga kunskaper om arbetsjournalen 

och inte löser sina uppgifter i tid. Detta kan möjligtvis bero på att studenterna har 

bristande kunskaper i vad arbetsjournalen innebär och hur den ska hanteras. Att 

studenter tar tag i sin arbetsjournal för sent tycks respondenterna uppleva som ett 

problem vilket kan bero på att tiden ofta är begränsad och inte räcker till för att hjälpa 

studenten med alla uppgifter i slutet av praktikperioden.  

 

Resultatet visar att skolan bör informera studenterna bättre inför deras första praktik om 

exempelvis arbetsjournalen. Liknande önskemål från handledare framkommer även i 

studien av Hedström och Mattisson Bäck (2014) då studenter med samma arbetsjournal 

har haft olika uppfattningar om uppgifterna i arbetsjournalen och hur de ska 

genomföras. Att studenterna har olika uppfattningar om arbetsjournalen i kombination 

med att handledarna själva upplever att de inte får någon information om 

arbetsjournalen gör antagligen att detta kan upplevas som ett problem. Grundligare 

kunskaper i arbetsjournalens upplägg och funktion hos studenterna i en kombination 

med mer information om arbetsjournalen till handledarna skulle troligtvis underlätta 

arbetet för både handledare och studenter.  

 

Fritid 

Resultatet visar att studenterna väljer att disponera sin fritid på olika sätt. 

Resultatet visar även att studenterna deltar bra i det sociala livet ombord. Även detta 

kan bero på att många av studenterna har varit ombord på fartyg tidigare och därav 

lättare kan förhålla sig till situationen. 

Relationen ombord 

Resultatet visar att relationen mellan student och handledare är av yttersta vikt för att 

studentens tid ombord ska bli så givande som möjligt. För att relationen ska fungera är 

det framförallt viktigt att studenten visar ett intresse för arbetet. Liknande resonemang 

framhåller också Krempén (2009) i sin studie där handledare på lärarprogrammet 

påtalar vikten av lärarstudenternas personliga egenskaper, inställning och intresse för 

uppdraget. Enligt handledarna på lärarprogrammet är studenternas intresse även en 

förutsättning för att handledarskapet ska vara roligt. 
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Resultatet visar också att relationen till den övriga besättningen är minst lika viktig för  

att tiden ombord ska vara givande för studenten. Att en bra relation mellan 

besättningsmedlemmarna är en viktig faktor för arbetsklimatet ombord framkommer 

även i en enkätstudie där ombordanställd personal i kryssningsbranschen medverkat 

(Larsen, Marnburg och Øgaard 2011).  

Handledarnas rekommendationer till studenter 

Det mest frekvent återkommande i resultatet är att studenterna bör visa ett intresse, 

engagemang och ha en positiv inställning till arbetet. Eriksson och Mattsson (2013) 

påtalar även i sin studie svårigheterna med att handleda en ointresserad student. 

Majoriteten av respondenterna framhäver också vikten av att vara ödmjuk och visa 

respekt för besättningens kunskap och erfarenhet. Några av respondenterna vill också  

rekommendera studenter att vara defensiva i början av sin FFU och känna av 

stämningen ombord. Resultatet visar också att det är viktigt att studenterna tar tag i 

studierna och får sina uppgifter i arbetsjournalen gjorda i god tid. 

 

En återkommande rekommendation i resultatet är att som student delta på lediga dagar 

och utanför ordinarie arbetstid. Här talar respondenterna exempelvis om att ställa upp 

och hjälpa till vid olika arbetsmoment, delta i andra lärorika moment eller själv läsa 

manualer och publikationer. En respondent menar att studenter som väljer att 

exempelvis titta på film under alla lediga söndagar går miste om en stor del av sin 

praktikperiod, “om man gör det varje söndag så blir det ju 52 söndagar på en hel 

elevperiod. Det är en och en halv månad av din elevtid som du kollar på film”. 

Respondenten menar att det är viktigt att ta vara på sin tid som student “att man tar 

tillfället när man ändå är elev, att få utnyttja tiden som elev”. Sjökaptensstudenter är till 

skillnad från exempelvis sjuksköterskestudenter kvar på arbetsplatsen under sin lediga 

tid och har därmed en möjlighet utnyttja denna tid för att ytterligare fördjupa sina 

kunskaper.  

Handledarrollen  

Majoriteten av respondenterna upplever handledarrollen som rolig när studenterna är 

intresserade. Handledare på lärarprogrammet menar också att rollen som handledare är 

rolig men en förutsättning för detta är att studenten är intresserad och har en vilja att lära 

(Krempén 2009). 
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Som motiverande faktorer tar respondenterna upp olika saker. Mest motiverande men 

också en förutsättning är studentens intresse och engagemang. Uppfattningen av att 

studentens intresse är en förutsättning för att kunna handleda på ett bra sätt delas även 

av handledare på sjuksköterskeprogrammet (Eriksson, Mattsson 2013). Detta kan 

möjligen bero på att handledarna inte har just handledning som sin huvudsakliga 

arbetsuppgift, varpå det krävs ett intresse och engagemang från studenten för att 

handledaren ska finna motivation. 

 

Resultatet visar att det är motiverande att få utbilda framtidens svenska sjöbefäl. 

Eriksson och Mattsson (2013) beskriver också i sin studie att handledare på 

sjuksköterskeprogrammet finner det motiverande att få bidra till utvecklingen av sina 

framtida kollegor. Resultatet visar att handledarersättningen inte är något som motiverar 

i handledarskapet. 

 

Resultatet visar att någon specifik tid för handledning oftast inte avsätts och att 

handledning utförs när tillfälle ges. Detta kan bero på att handledning ofta sker i 

samband med olika arbetsmoment men också att tankfartygens täta hamnanlöp gör att 

tidsschemat kan variera från dag till dag. 

 

Resultatet visar att ingen av respondenterna upplever att de får någon information om 

handledarskapet från skolan. I stort sett ingen av respondenterna har heller genomgått 

någon handledarutbildning. Detta är något som Hedström och Mattisson Bäck (2014) 

också har kommit fram till i sin studie av handledare på olika fartygstyper. Majoriteten 

av respondenterna i denna studie tycker att handledarskapet fungerar bra varpå behovet 

av en handledarutbildning upplevs som litet. I resultatet uttrycks också ett ointresse av 

kurser på fritiden.   

 
Hedström och Mattisson Bäck har intervjuat handledare om hur de upplever behovet av 

handledarträffar och respondenterna uttrycker där ett intresse för detta (Hedström och 

Mattisson Bäck 2014). Resultatet i denna studie visar på samma sätt som Hedström och 

Mattisson Bäck att majoriteten av respondenterna ställer sig positiva till möjligheten att 

kunna utbyta erfarenheter rörande handledarskapet. Resultatet visar att genomförandet 

skulle kunna se ut på olika sätt. Ett förslag är exempelvis att inkludera detta under 
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rederimöten när flertalet handledare redan är samlade. Ett annat tänkbart forum för 

handledare att utbyta erfarenheter är branschdagar där många personer från olika delar 

av branschen är samlade. Handledarträffar i samband med andra möten kan möjligtvis 

göra att det upplevs som en möjlighet snarare än ett måste.  

 
Ett enkelt alternativ till en handledarutbildning är en genomtänkt och kortfattad 

information till handledarna om skolans syn på handledarskapet. I kombination med 

någon form av erfarenhetsutbyte kan detta möjligtvis ge handledarna bra råd och stöd i 

sitt handledarskap. En representant från skolan skulle kunna delta i olika forum för 

erfarenhetsutbyte och således enkelt kunna föra en dialog direkt med fartygens 

handledare. 

 
Arbetsjournalen 

I resultatet framkommer det att vissa uppgifter i arbetsjournalen inte är applicerbara på 

den aktuella fartygstypen. Då variationen av studenternas olika FFU fartyg är stor blir 

det troligtvis svårt att göra en arbetsjournal som är applicerbar fullt ut på alla typer av 

fartyg. Respondenterna tycks ha en förståelse för detta och upplever egentligen inte 

detta som ett problem. 

 
Resultatet visar att ingen av respondenterna upplever att de får någon information om 

arbetsjournalen från skolan och detta framkommer även hos handledarna i studien av 

Hedström och Mattisson Bäck (2014). Respondenterna ger där förslag på ett enklare 

informationsmaterial där skolan informerar om vad studenten bör kunna efter en 

avslutad praktikperiod. En kortfattad information om handledarskapet och 

arbetsjournalen efterlyses även av respondenterna i denna studie. 

Förslag till vidare forskning 

Då denna studie enbart har undersökt handledares upplevelser av sjökaptensstudenter på 

svenskägda produkttankfartyg kan en möjlig vidare forskning vara en liknande 

undersökning av andra fartygssegment. Denna studie är avgränsad till 

sjökaptensstudenter men samma undersökning skulle kunna vara intressant att 

genomföra även för sjöingenjörsstudenter. En kvantitativ undersökning skulle kunna 

utföras för att få en mer statistisk uppfattning om åsikterna hos en större del av 

populationen.  
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I 
 

Bilaga 1 
Intervjumall 

 
1. Respondentens bakgrund 
 
1.1 Hur lång tid har du arbetat till sjöss? 
 
1.2 Vilken utbildningsbakgrund har du? 
 
1.3 Vilken befattning har du ombord? 
 
1.4 Hur gammal är du? 
 
1.5 Hur länge har du haft handledarrollen? 
 
1.6 Har du gjort fartygsförlagd utbildning själv? 
 
1.7 Har du arbetat i manskapsbefattning? 
 
 
2. Studenters förmåga att hantera arbetstid, fritid och studietid 
 
2.1 Vad är din uppfattning av uppdelningen av studenternas betalda arbetstid, fritid och 
studietid ombord, hur fungerar det ombord praktiskt? 
 
 
3. Studenters förmåga att hantera den betalda arbetstiden ombord  
 
3.1 Hur upplever du att studenterna ser på antalet arbetstimmar per vecka? 
(Skillnad på studenter med tidigare praktisk arbetslivserfarenhet, första/sistaårs?) 
 
3.2 Hur upplever du studenternas inställning till att delta i nyttiga och lärorika 
arbetsmoment utanför ordinarie arbetstid?  
(Skillnad på studenter med tidigare arbetslivserfarenhet, första/sistaårs, ålder, kön) 
                                                          
3.3 Hur upplever du att samarbetet mellan student och besättning fungerar under 
arbetstid?  
 (Framförallt internationell besättning) 
 (Skillnad på studenter med tidigare arbetslivserfarenhet, första/sistaårs, ålder, kön) 
 
3.4 Berätta lite om dina upplevelser av studenters initiativförmåga under arbetstid.. 
(Skillnad på studenter med tidigare arbetslivserfarenhet, första/sistaårs, ålder, kön) 
 
3.5 Vilka är dina bästa och viktigaste råd till studenter för arbetstid? 
 

 
 



  
 

  
 

 
 
 
II 

4. Studenters fritid ombord 
 
4.1 Hur upplever du att studenterna disponerar sin fritid ombord? 
(lediga dagar etc.)  
(Skillnad på studenter med tidigare arbetslivserfarenhet, första/sistaårs, ålder, kön) 
 
4.2 Hur upplever du att studenter brukar delta socialt med besättningen på fritiden?  
(Skillnad på studenter med tidigare arbetslivserfarenhet, första/sistaårs, ålder, kön) 
 
4.3 Har du några tips till studenter hur dom kan utnyttja sin fritid för att få ut mer av sin 
praktik? 
 
 
5. Relationen mellan handledare/student, besättning/student. 

 
5.1 Hur upplever du att relationen mellan handledare och student påverkar 
förutsättningarna för studenten att ta till sig sin praktik? 
 
5.2 Vilka egenskaper hos studenter är enligt dig viktiga för att relationen mellan 
handledare och student ska fungera bra?  
(Vad påverkar? Bakgrund, ålder, erfarenhet, kön, personliga egenskaper) 
 
5.3 Hur upplever du att relationen mellan övrig besättning och student påverkar 
förutsättningarna för studenten att ta till sig sin praktik? (internationell besättning) 
 
5.4 Vilka egenskaper tycker du är viktiga hos studenter när det kommer till relationen 
med den övriga besättningen ombord? (Framförallt den internationella besättningen) 
 
5.5 Hur upplever du att studenter samarbetar med besättningen ombord?  
(Skillnad på studenter med tidigare arbetslivserfarenhet, första/sistaårs, ålder, kön) 
 
 
6. Studenters förmåga att hantera studietid ombord 
 
 
6.1 Hur upplever du att studenter föredrar att disponera sin studietid ombord?  
(Bryggtid, däcksarbete, egna studier etc.)  
(Skillnad på studenter med tidigare arbetslivserfarenhet, första/sistaårs, ålder, kön) 
 
6.2 Hur upplever du att studenterna hanterar arbetsjournalen och uppgifterna i den? 
(Skillnad på studenter med tidigare arbetslivserfarenhet, första/sistaårs, ålder, kön) 
 
6.3 Hur upplever du studenters generella inställning till arbetsjournalen?   
(Skillnad på studenter med tidigare arbetslivserfarenhet, första/sistaårs, ålder, kön) 
 
6.4 Hur upplever du studenters initiativförmåga till att lära sig saker utöver 
arbetsjournalen?   (Skillnad på studenter med tidigare arbetslivserfarenhet, 
första/sistaårs, ålder, kön) 
 



  
 

  
 

 
 
 
III 

6.5 Vilken är din egen uppfattning om arbetsjournalen? 
 
6.6 Vilken är din uppfattning om upplägget i arbetsjournalen? 
(Olika uppgifter för olika årskurs) 
 
6.7 Hur upplever du informationen om arbetsjournalen från skolan? 
 
6.8 Har du några råd till studenter och skolan rörande den planerade studietiden 
ombord? 
 
 
7. Handledarrollen 
 
7.1. Hur upplever du din roll som handledare?  
 
7.2 Vad är det som motiverar dig att handleda?  
 
7.3 Vad är din uppfattning om handledarersättningen? 
 
7.4 Hur disponerar du din egen tid för att handleda? (Speciellt avsatt tid eller vartefter?) 
 
7.5 Hur upplever du informationen om handledarskapet från skolan? 
 
7.6 Har du genomgått en handledarutbildning? I så fall var/när? 
 
7.7 Vad är din uppfattning om behovet av handledarutbildning? 
 
7.8 Hur skulle en handledarutbildning se ut tycker du? Vilken typ av utbildning skulle 
det vara? Campus, distans, CBT, Mer information från skolan, handledarträffar? 
 
8. Rekommendationer 
 
8.1 För att sammanfatta intervjun, vilka goda råd kan du ge till studenter för att få ut så 
mycket som möjligt av sin praktik?  
 
8.2 Vilka är enligt dig de viktigaste egenskaperna hos en student i syfte att lyckas så bra 
som möjligt med sin praktik? (intresse, ödmjukhet, engagemang, noggrannhet, etc.) 
Vilka besitter egenskaperna? (Skillnad på studenter med tidigare arbetslivserfarenhet, 
första/sistaårs, ålder, kön) 
 
8.3 Vilka råd vill du ge till skolan för att underlätta för studenten och er handledare? 
(Förberedande utbildning, fokus på mer praktisk utbildning?) 
 
8.4 Vilka råd vill du ge SUI för att förenkla för studenten/dig? 
 
8.5 Vilka råd kan du ge till andra handledare att tänka på för att underlätta för 
studentens tid ombord? 
 
8.6 Finns det något mer som du tycker att vi borde ta upp eller framföra i vårt arbete?  



  
 

  
 

 
 
 
IV 

Bilaga 2 
 

Intervjuintroduktion 
 
 
Vi läser det sista året på sjökaptensprogrammet i Kalmar och gör nu vårt 
examensarbete.  
 
Syftet med vårt arbete är att lyfta fram er handledares upplevelser och erfarenheter av 
studenters förmåga att hantera livet ombord under arbetstid, studietid och fritid och eran 
uppfattning av rollen som handledare samt utbildningsupplägget. Vårt mål är att kunna 
sammanställa ett dokument med värdefull information som kan presenteras för 
studenter under utbildning, skolan och SUI där era tankar och idéer lyfts fram. 
 
Intervjun tar cirka 30 minuter att genomföra. Svaren kommer givetvis att vara anonyma 
och inget i arbetet kommer att kunna härledas till enskilda personer, fartyg eller rederi. 
Vi kommer istället att tala om svenska handledare på svenskägda produkttankfartyg.  
 
När arbetet är färdigt kan du få det skickat till dig om så önskas. 
 
Vi tänker oss att spela in intervjun för att undvika missförstånd i efterhand när vi 
sammanställer materialet. Inspelning sker givetvis enbart om du godkänner detta och 
inspelningsmaterialet raderas direkt när sammanställningen är klar. 
 
Intervjun kommer inledas med att du får berätta lite om dig själv och vidare kommer 
den att innehålla frågor under följande områden, 
 

• Studenters betalda arbetstid 
• Studenters fritid ombord 
• Studenters studietid ombord och arbetsjournalen 
• Handledarrollen 
• Dina rekommendationer 

 
 

 
Med vänliga hälsningar, 
 
Marcus Ström, Fredrik Jakobsson 
 
 
 


