
 

 

 

Examensarbete 

Vikten av dubblering 
En intervjustudie om maskinbefäls erfarenheter 

av dubblering 
 

Författare: Kristofer Eriksson 

Examinator: Joakim Heimdahl 

Termin: HT16 

Ämne: Självständigt arbete 

Nivå: C 

Kurskod: SA300S 



  
 

i 
 

Abstract 
To take the step from the safe world of the school to the first position as engine officer 

may be large and long. To leave the familiar environment as a student to the less known 

role as an officer can make many people feel insecure in their new tasks. In school you 

have earned knowledge that now will be put into practice to build their professional 

skills and competence. It says in the ISM and STCW codes – two of IMO´s regulations, 

that a sefarer who are newly employed on board the ship are given a reasonable 

opportunity to become familiar with the shipboard equipment, operating procedures and 

other arrangements needed for the proper performance of their duties. This is often done 

through so-called doubling where the on-signing engineer who is new to the ship or the 

position will go double with the off-signing engineer to learn the essential tasks to 

perform his job.  

The study used semi structured interviews to find out first- and second engineers 

experience of doubling onboard ships. The seven interviews were analyzed with 

conventional content analysis which showed six repeating themes; the education, first 

doubling and its length, insecurity towards new tasks, the colleagues are important for a 

new employee, layout of the doubling and past experiences. The conclusion is that a 

learning period of a week is preferable when a gradual transfer of responsibilities from 

the off-signing to the on-signing engineer is performed. 
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Abstrakt 
 

Att ta steget från skolans trygga värld ut i arbetslivet och den första tjänsten som 

maskinbefäl kan vara stort och långt. Att lämna den bekanta miljön som student till den 

mindre bekanta rollen som befäl kan få många att känna sig osäkra med sina nya 

arbetsuppgifter. I skolan har studenten skaffat sig kunskap som denne nu ska omsätta i 

praktiken för att bygga sin yrkeskompetens. Det står i ISM och STCW - två av IMO´s 

regelverk, att personal som tillträder en ny tjänst ska få tid att lära sig utrustning, 

procedurer och rutiner för att kunna utföra sina plikter ombord. Detta sker ofta genom 

så kallad dubblering ombord där den påmönstrande sjömannen som är ny på fartyget 

eller tjänsten får gå dubbelt med den avmönstrande sjömannen för att lära sig 

arbetsmoment som är viktiga för att utföra sitt jobb.  

I studien användes semistrukturerade intervjuer för att ta reda på förste- och andre 

fartygsingenjörers erfarenheter av inlärningsperioden ombord. De sju intervjuerna 

analyserades med konventionell innehållsanalys och där framkom sex återkommande 

punkter; utbildningen, första inlärningen och dess längd, osäkerheten inför nya moment, 

kollegorna är viktiga för den nyanställde, upplägg på dubbleringen och tidigare 

erfarenheter. 

Slutsatsen är att en inlärningsperiod på en vecka är att föredra där en gradvis överföring 

av ansvaret från den avmönstrande till den påmönstrande fartygsingenjören är att 

föredra. 

 

 

Nyckelord 

Dubblering Inlärning befäl fartygsingenjör 

 

Förord 
Författaren skulle vilja tacka personerna som ställde upp med sin fritid och tålamod för 

att bli intervjuade för den här undersökningen. 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

All sjöfart som bedrivs i Sverige lyder under Transportstyrelsens föreskrifter som i sin 

tur baseras på IMO’s (International Maritime Organization) regelverk. IMO är ett FN-

organ och ansvarar för att skapa internationella regelverk och rekomendatione rörande 

bland annat säkerhet till sjöss,  och fartygs miljöpåverkan. Några av dessa regelverk är 

SOLAS, MARPOL, ISM och STCW. 

ISM-koden (International Safety Management) är de rekomendationer för säkerhet och 

miljö som infördes av IMO 1995 i och med resolution A.788(19) o Syftet med ISM är 

att tillhandahålla en internationell standard för säkert handhavande och framförande av 

fartyg samt att förhindra föroreningar. Transportstyrelsen är den myndighet som ser till 

att sjöfarten följer dessa regler i Sverige.  

 

Utdrag ur ISM-koden §6. 

 
6.2 The Company should ensure that each ship is: 

.1 manned with qualified, certificated and medically fit seafarers in accordance with 

national and international requirements; and 

.2 appropriately manned in order to encompass all aspects of maintaining safe operation 

on board. 

6.3 The Company should establish procedures to ensure that new personnel and 

personnel transferred to new assignments related to safety and protection of the 

environment are given proper familiarization with their duties. Instructions which are 

essential to be provided prior to sailing should be identified, documented and given. 

 

Där står det att läsa att ny personal och personal som förflyttas till en ny tjänst relaterade 

till säkerhet och bevarandet av den marina miljön ska få tillräcklig förtrogenhet med 

deras nya uppgifter. Detta sker ofta genom så kallad dubblering ombord där den 

påmönstrande sjömannen som är ny på fartyget eller tjänsten får gå dubbelt med den 

avmönstrande sjömannen för att lära sig arbetsmoment som är viktiga för att utföra sitt 

jobb.  

 

STCW är liksom ISM ett regelverk framtaget av IMO, men här regleras sjömäns 

utbildning, certifikat och vaktgående och är mer omfattande än ISM-koden. STCW 

infördes 1978 med omfattande revisioner 1995 och 2010. Även här tas ämnet upp. 

 

 

 



  
 

2 

1 Companies, masters and the crew members each have the responsibility for ensuring that the 

obligations set out in this section are given full and complete effect and that such other measures 

as may be necessary are taken to ensure that each crew member can make a knowledgeable and 

informed contribution to the safe operation of the ship. 

2 The company shall provide written instructions to the master of each ship to which the 

Convention applies, setting forth the policies and the procedures to be followed to ensure that all 

seafarers who are newly employed on board the ship are given a reasonable opportunity to 

become familiar with the shipboard equipment, operating procedures and other arrangements 

needed for the proper performance of their duties, before being assigned to those duties. Such 

policies and procedures shall include: 

.1 allocation of a reasonable period of time during which each newly employed seafarer will 

have an opportunity to become acquainted with: 

.1.1 the specific equipment the seafarer will be using or operating, and 

.1.2 ship specific watchkeeping, safety, environmental protection and emergency procedures and 

arrangements the seafarer needs to know to perform the assigned duties properly; and 

.2 designation of a knowledgeable crew member who will be responsible for ensuring that an 

opportunity is provided to each newly employed seafarer to receive essential information in a 

language the seafarer understands. 

      

    STCW Section A-I/14 

 

1.2 Problemställning 

Att ta steget från teori till praktik kan vara stort och långt. Nyutexaminerade 

maskinbefäl kan befinna sig i en situation som de genom utbildning är förberedda inför 

men inte alltid känner sig redo för. I skolan har studenten tillskansat sig kunskap som 

denne nu ska omsätta i praktiken. Situationen på den nya arbetsplatsen ser garanterat 

inte ut som på skolan och utbildningen kan på sin höjd förbereda studenterna för olika 

situationer. Teknisk utrustning och förutsättningar skiljer sig från arbetsplats till 

arbetsplats, det går aldrig vara fullt förbered som nyutexaminerat maskinbefäl. Även när 

sjömannen har viss erfarenhet från arbetslivet och kommer till ett nytt fartyg så skiljer 

sig mycket åt, det kan både verka motiverande och frustrerande. Därför är det viktigt 

med en inlärning när sjömannen kommer som ny till ett fartyg som denne inte varit på 

förut. Inlärningsperioder skiljer sig också från rederi till rederi vilket ger olika 

förutsättningar att lyckas på sin nya arbetsplats. 
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1.3 Syfte 

Undersökningens syfte är att göra en komparativ undersökning av erfarenheter av 

inlärning (dubblering) bland maskinbefäl och vad de anser skulle behövas för en 

optimal inlärningsperiod ombord. 

 

1.4 Frågeställningar 

  

1. Anser maskinbefäl som gått sjöingenjörsprogrammet i Kalmar att de fick 

tillräcklig dubblering för att de ska klara av sina arbetsuppgifter och skiljer sig 

uppfattningen åt mellan andre- och förste fartygsingenjörer. 

  

2. Anser maskinbefäl som gått sjöingenjörsprogrammet i Kalmar att 

utbildningen är tillräcklig för att klara av yrket som fartygsingenjör eller krävs 

det dubblering och skiljer sig uppfattningen åt mellan andre- och förste 

fartygsingenjörer. 

  

3. Vad anser maskinbefäl som gått sjöingenjörsprogrammet i Kalmar krävs för 

att få en fullgod dubblering och hur skiljer sig uppfattningen åt mellan andre- 

och förste fartygsingenjörer. 

 

1.5 Avgränsning 

Endast maskinbefäl från Sjöfartshögskolan i Kalmar har intervjuats i denna studien. 

 

Undersökningen ska på inget sätt kartlägga informanternas reella yrkeskompetens utan 

reflekterar endast deras egna upplevda kompetens. 

 

Endast befäl anställda på svenska rederier i handelsflottan har intervjuats. Inga 

fartygsingenjörer från marinen eller kustbevakningen har intervjuats. 

 

 

 

 



  
 

4 

2. Teoretisk referensram 

 

2.1 Förste och andre sjöingenjör 

Då undersökningen innefattar både förste fartygsingenjör och andre fartygsingenjör 

följer här en kort genomgång av respektive ansvarsområde. Efter fullgjord utbildning 

har sjömannen rätt att jobba på fartyg som kräver certifikatet klass V – andre 

fartygsingenjör. För att mönstra upp till förste fartygsingenjör krävs enligt 

Transportsyrelsen befattningskrav att sjömannen har tjänstgjort som maskinbefäl med 

en faktiskt sjötid på 12 månader på fartyg med minst 3000kW maskinstyrka i närfart, 

europafart eller oceanfart (Transportstyrelsen, 2017). Sjömannen måste med andra ord 

börja som andre fartygsingenjör om denne vill avancera till förste fartygsingenjör i 

utefart. 

Förste fartygsingenjören (1Fi) ansvarar för underhållet och övervakar driften av 

fartygets maskiner. Förste fartygsingenjören ansvarar också för huvudmaskiner och 

annan kringutrustning som pannor och kylutrustning. Samt har även ansvar för att 

planera arbetet och vara arbetsledare för maskinpersonalen. 

Andre fartygsingenjör (2Fi) har i huvudsak hand om driften där det ingår att kontrollera 

tanknivåer, separatorer, hjälpmaskiner men även ha hand om sludge, sewage och 

länsvatten. Förhållanden mellan ansvarsområdena skiljer från fartyg till fartyg, större 

fartyg kan ha två stycken andre fartygsingenjörer där ansvarsområdena delas upp 

sinsemellan medan många mindre fartyg inte har några alls, då faller det på förste 

fartygsingenjören. Gemensamt för alla svenska fartyg är dock att hela 

maskinanläggningen skall underhållas och hållas i gott skick med avseende på 

mekaniska, elektriska, hydrauliska och pneumatiska system, deras kontrollorgan och 

tillhörande säkerhetsutrustning, all utrustning till bostadsutrymmenas servicessystem 

samt bokföringen av förrådsartiklar och reservdelar som har använts (SJÖFS 2005:7, 

kap.5 §20). 

 

2.2 Kompetens 

Kompetens betyder att en person är i stånd att hantera situationer inom ett bestämt 

område eller av en bestämd karaktär med hjälp av de yrkeskunskaper och de 

kvalifikationer som denne besitter. Om personen är kompetent på ett område kan denne 

klara de utmaningar som är relevanta inom det aktuella området (Illeris, 2012). Illeris 
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delar även upp kompetens i olika element, först de tre klassiska; kunskap, färdigheter 

och attityd men lägger till flera nya såsom bedömningar och beslutsfattande, strukturell 

förståelse och överblick samt socialitet och samarbetsförmåga. Alla dessa element 

bidrar till att forma en persons kompetens. 

 

2.3 Kunskap 

Det är i den praktiska yrkesutövningen och vardagliga arbetsuppgifterna som kunskap 

konstrueras genom att den lärande prövar sig fram och finner lösningar på problem som 

uppstår. Kunskapen som en ny maskinist skaffar sig vid en inlärningsperiod är vad 

Ellström (1996) beskriver som ett reproduktivt lärande. Det reproduktiva lärandet kan 

ses som ett lärande av det som erfarna maskinister redan kan, och som innefattar deras 

erfarenhetsbaserade yrkeskunskaper. Nya maskinister lär sig den kunskap som hör till 

yrket och som reproduceras från handledande maskinister. 

 

2.4 Färdigheter 

Färdigheter kan ses som möjligheten att använda sin förvärvade kunskap i praktiken. 

Att veta hur något ska göras samt att kunna utföra det, ofta inom en tidsram. Det finns 

både praktiska färdigheter och intellektuella färdigheter. Det är olika från person till 

person i vilken grad en färdighet bemästras, och varje persons färdighetsuppsättning är 

unik vilket gör att förutsättningar skiljer sig från person till person. 

 

2.5 Attityd 

Om kunskap är den inre, osynliga biten av kompetens så är attityd den yttre, den delen 

som andra personer uppfattar direkt. Attityd kan även ses som vilja. Viljan att 

genomföra ett arbete eller moment av ett arbete men även hur mottaglig en person är för 

kunskap. 

 

2.6 Bedömningar och beslutsfattande 

För att anses vara kompetent i ett område måste en person kunna göra kvalificerade 

bedömningar och fatta relevanta beslut. Personen ska även vara beredd på att i de nya 

situationer som hela tiden uppstår avkoda vad som står på spel och bedöma vad det 

innebär och vad som behövs göra åt det (Illeris, 2012). 
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2.7 Strukturell förståelse och överblick 

Om en person ska reagera ändamålsenligt i komplicerade och ofta oförutsägbara 

situationer är det nödvändigt att personen har en sammanhängande förståelse av och 

överblick över de förhållanden som det rör sig om. Personen ska kunna snabbt och 

korrekt analysera relevanta sammanhang. 

 

2.8 Socialitet och samarbetsförmåga 

Socialitet och samarbetsförmåga innebär att en person ska kunna samarbeta med sina 

medarbetare och kunna lösa de problem som uppstår internt. Det innebär också en 

förmåga att kunna sätta sig in i någon annans ställe och se förhållandena ur andras 

synvinklar. 

 

Dessa sex element formar enligt Illeris en persons kompetens. Flera av dessa bygger på 

erfarenhet, något som inte går att få från utbildningen utan måste fås under praktiskt 

arbete ombord på fartyg. 

 

2.9 Tidigare studier 

Sebastian Jogby och Emma Segeblad intervjuar i sin avhandling Att möta verkligheten 

till sjöss – Hur upplever nyutexaminerade styrmän sin första tid i yrket? (2013) styrmän 

som är i början av sina karriärer. Där framkommer det att styrmännen känner en 

generell osäkerhet, nervositet och stress under sin första tid i yrket. De ser inte att det 

beror på grund av bristande förkunskaper utan att de saknar den förtrogenhetskunskap 

som kommer med erfarenhet. Innan den nyutexaminerade styrmannen finner sig i sin 

yrkesroll så är stödet från övrig besättning viktig. De skriver också att en del av 

styrmännen tyckte att skolan missat lära ut en del viktiga moment såsom att rätta sjökort 

och föra skeppsdagbok, moment som är väsentliga för att klara sina uppgifter ombord. 

I ett annat arbete, Jag fick lära mig hur man inte skulle göra – Sjökapteners upplevelser 

av handledning under fartygsförlagd utbildning (2013) av Oscar Franzén och Carl 

William Jacobsson undersöker författarna olika handledningsmetoder under 

fartygsförlagd undervisning i en intervjustudie. De konstaterar att ett från studentens 

sida ökat inflytande över utförandet av en arbetsuppgift kan ge ett positivt resultat då 

studenten känner sig mer delaktig med ökat självförtroende som resultat. 
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3. Metod 

 

3.1 Val av metod 

Undersökningen använder sig av en induktiv kvalitativ intervjumetod vilket är ett 

hermeneutiskt synsätt. Hermeneutik används när någon vill tolka och förstå människors 

upplevelser (Wiklund, 2003). Induktiv metod innebär en utgångspunkt från kända fakta 

och formar teorier runt den för att sen kontrollera att det överensstämmer i praktiken. 

Pascale beskriver det som ”den systematiska undersökningen av likheter inom och 

mellan fall i syfte att utveckla begrepp, idéer eller teorier (Pascale, 2011). Kvalitativ 

metod används när någon vill ha information om tankar, känslor, upplevelser och 

erfarenheter. Syftet med intervjun går ut på att förstå hur den intervjuade tänker och 

känner, vilka erfarenheter den har, hur den intervjuades föreställningsvärld ser ut (Trost, 

2010). När det gäller småskaliga forskningsprojekt med liten budget ger den tid och 

ansträngning som investeras i att genomföra intervjuer bäst utdelning när avsikten är att 

utforska komplexa och subtila fenomen såsom åsikter, uppfattningar, känslor och 

erfarenheter. (Denscombe, 2016) Då undersökningens syfte var att göra en komparativ 

undersökning av sjöbefäls erfarenheter av inlärning ombord valdes intervjuer för att 

samla in data. 

 

3. 2 Datainsamling 

Sökningar på DiVA gav inga tidigare studier i ämnet vid Linnéuniversitet. En del 

snarlika studier men då gällande andra aspekter och andra yrkesgrupper hittades. Ingen 

information från dessa undersökningar har kunnat appliceras på ett meningsfullt sätt i 

denna undersökning. Den reella datainsamlingen i denna undersökningen har bestått av 

de egna semi-strukturerade intervjuerna. För att få förståelse av till undersökningen 

relaterade begrepp har facklitteratur rörande kompetens, arbetssocial miljö och 

yrkeserfarenhet använts. 

 

3.3 Urval 

Kriterier för att medverka var att personen ska ha jobbat som andre fartygsingenjör på 

ett fartyg som kräver behörighet klass V. Vidare krävdes att de intervjuade hade jobbat 

på sin nuvarande tjänst minst sex månader, detta för att personen då har hunnit få 

perspektiv på vilka moment denne känner att de kan och de som de inte är lika insatta i. 
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Detta för att enklare kunna reflektera över vilka moment av dubbleringen - om personen 

fått någon, som var positiva. Typ av fartyg ansågs inte vara begränsande då 

förutsättningarna ombord kan skilja sig åt även inom samma fartygstyp. Personer från 

både de treåriga och fyråriga programmen intervjuades då utbildningens längd inte 

anses påverka förutsättningarna ombord. Tio personer valdes slumpmässigt ut med hjälp 

av klasslistor på avgångsklasser under åren 2012 till 2015. Klasslistorna tillhandahölls 

av Sjöfartshögskolan i Kalmar. Personerna kontaktades genom Facebook och mejl 

angående deltagande i undersökningen. Målet var tio deltagare. Då många inte svarade 

valdes nya ut tills ett jämnt nummer hade tackat ja till att ställa upp. I första hand 

kontaktades personer som fortfarande bor i Kalmar.  

 

3.4 Bortfall 

Jämnvikt mellan antalet deltagande 1FI och 2FIeftersträvades i undersökningen. Åtta 

personer tackade ja till att ställa upp på att bli intervjuade. En av personerna, en 1FI gick 

ej att få kontakt med på utsatt tid när vi skulle göra intervjun. Trots upprepade försök att 

kontakta personen har inget svar erhållits. Då sju informanter ansågs tillräckligt ersattes 

inte bortfallet då det även skulle dra ut på tiden ytterligare. 

 

3.5 Informanterna 

Sju personer intervjuades. Ett lämpligt antal intervjudeltagare är mellan 5 och 25 

stycken (Kvale och Brinkmann, 2009). Tre 1Fi och fyra 2Fi intervjuades. En av 2Fi var 

kvinna, resten av informanterna var män. Tre personer jobbade på RoRo, två på RoPax, 

en på tankbåt och en person på kryssningfartyg. Åldern sträckte sig från 26 till 35 där 

medianvärdet låg på 30 år. De hade alla tillträtt sina nuvarande befattningar det senaste 

året. Två av 1Fi hade mönstrat upp från 2Fi men hade varit på samma fartyg en längre 

tid. En 1Fi och två 2Fi läste det fyråriga programmet, resterande läste det treåriga 

programmet. Fem av informanterna hade tidigare erfarenhet då de jobbat som 

motormän. Hur länge de jobbat innan de började studera varierade från två till fem år.  

 

3.6 Intervjuernas genomförande 

Två av intervjuerna genomfördes den 9:e februari i informanternas hem utan något som 

kunde anses vara störande element. Intervjuerna tog 15 och 22 minuter att genomföra 

och började med att information gavs enligt Vetenskapsrådets etiska riktlinjer (se avsnitt 
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3.7 Etik). Intervjuerna spelades in med hjälp av en mobiltelefon. Intervjuerna var 

semistrukturerade och som stöd användes en intervjuguide med nio öppna frågor. Flera 

av de öppna frågorna hade stödfrågor om informanten inte berörde vissa delar av den 

aktuella frågan. Vid semistrukturerade intervjuer är intervjuaren inställd på att vara 

flexibel när det gäller ämnenas ordningsföljd, och att låta den intervjuade utveckla sina 

idéer och tala mer utförligt om de ämnen som intervjuaren tar upp. Svaren är öppna och 

betoningen ligger på den intervjuade som utvecklar sina synpunkter (Denscombe, 2014) 

Resterande fem intervjuer genomfördes mellan 12:e februari och 7:e mars över internet 

på grund av att både deltagare och undersökningsledare var ute till sjöss på jobb. Dessa 

intervjuer gjordes med hjälp av videosamtalprogrammet Skype. Intervjuguiden var 

utformad med detta i åtanke. Samma information gavs vid dessa intervjuer och även 

dessa spelades in för transkibering. 

 

3.7 Etik 

Denna undersökningen följde Vetenskapsrådets etiska riktlinjer (Vetenskapsrådet, 

2011). Ur forskningsetisk synvinkel är det fyra faktorer som är viktiga. 

Informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. Det vill säga 

att undersökningen baserades på frivilliga intervjuer med deltagare som förblev 

anonyma genom hela undersökningen. Informationen behandlades konfidentiellt och 

användes på inget sätt förutom för undersökningen. Den intervjuade kunde när som 

helst under arbetets process avbryta sin medverkan utan några konsekvenser. Då 

ljudinspelning användes vid intervjuerna behövde den intervjuade ge sitt medgivande 

och informerades om att ljudupptagningen endast skulle användas för transkribering och 

sedan raderas. Deltagarna erbjöds även att läsa igenom materialet för verifiering samt 

informerades om var det skulle publiceras.  

 

3.8 Förförståelse 

Förförståelse definieras av Svenska Akademien som kunskaper och insikter som en 

uttolkare har från början innan en undersökning eller analys startar (SAOB). 

Förförståelse är något alla människor har i givna ämnen och bygger på bland annat 

livserfarenhet (Thomsson, 2010). Att vara medveten om sin förförståelse är viktigt för 

att undvika att arbetet påverkas av fördomar som du bär med dig (Fangen, 2005). Den 

förförståelse som undersökningens författare hade innan undersökningen startade är att 

ha gått den treåriga sjöingenjörsutbildningen på Linnéuniversitetet samt jobbat som 
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andre fartygsingenjör med en sammanlagd sjötid på 20 månader (Januari, 2017). Med 

denna vetskapen har författaren försökt att genomföra intervjuer samt analysera och 

rapportera informationen utan att intryck färgas av egna erfarenheter. 

 

4. Analys 

Det finns otaliga sätt att analysera intervjumaterial. Här har en konventionell kvalitativ 

innehållsanalys använts för att analysera den insamlade informationen då det ansågs 

passa undersökningen bäst och anses av Graneheim och Lundman (2005) passa bäst för 

oerfarna forskare. Kvalitativ innehållsanalys beskrivs som en flexibel metod för att 

analysera data av Hsieh och Shannon (2005). I det insamlade materialet granskades 

manifest innehåll, det vill säga att endast det som sades granskas (Downe-Wamboldt, 

1992). Materialet från intervjuerna lästes igenom vid flera tillfällen under hela 

undersökningen. Detta är viktigt för att bli bekant med materialet och lättare se mönster. 

Meningsbärande stycken identifierades i texten som först kondenserades till kortare 

stycken och sedan kodades enligt Hsieh och Shannons metod med noteringar i 

marginalen av texten. Koderna placerades sedan under ett antal huvudkategorier med ett 

flertal underkategorier. Dessa kategorier måste vara konceptuellt och empiriskt 

grundade i undersökningsmaterialet (Dey, 1993). Tabell 1 visar tre exempel med 

tankesättet där arbetsgången från den vänstra spalten till den högra spalten. 
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Tabell 1. Beskrivning av tillvägagångssättet för att kondensera en meningsbärare samt 

kodning och kategorisering.  

Meningsbärare Kondenserat Kod Kategori Huvudkategori 

Jag hade jobbat 

5 år som 

motorman 

innan jag 

studerade till 

sjöingenjör. 

 

Jobbat som 

motorman 

Motorman, 

Erfarenhet 

Tidigare 

motorman 

Tidigare 

erfarenhet 

Det är alltid en 

sak vad som 

står i böcker 

och en vad som 

är i 

verkligheten, 

det hade vart 

bättre om man 

kunde få jobba 

mer med 

händerna i 

skolan och mer 

simulator tid. 

 

Jobba mer med 

händerna, mer 

simulatortid 

Praktiskt 

arbete, 

Simulator 

Utbildning Utbildningen 

gav en grund 

Men givetvis 

hela 

maskingänget 

också då alla 

hade full 

förståelse för 

att man var ny 

och ingen 

klandrade en 

för att man inte 

kunde allt helt 

perfekt. 

 

Maskingänget 

hade förståelse 

för ny 

maskinist 

Kollegor, 

Rutiner, 

Förståelse 

Kollegor Kollegor är 

viktiga för 

nyanställda 

 

 

4.1 Överförbarhet, trovärdighet och pålitlighet 

Till skillnad från kvantitativ forskning är kvalitativ forskning svårare att återskapa. 

Förutsättningarna för att studera ett fenomen förändras onekligen hela tiden. Att få till 

en grupp informanter med exakt samma bakgrund och förutsättningar i två, eller fler, 

undersökningar är minimal. Istället för begrepp som validitet och tillförlitlighet inom 

den kvantitativa forskningen så används överförbarhet, trovärdighet och pålitlighet som 

kvalitetsfaktorer inom kvalitativ forskning. 
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4.1.1 Överförbarhet 

Med överförbarhet menas i vilken utsträckning studiens resultat kan föras över till andra 

grupper och situationer. Därför är det viktigt att tydligt redovisa i vilket sammanhang 

studien gjordes samt information om de intervjuade, urval, datainsamling och analys. 

Detta har gjorts i största möjliga mån och går att finna under enskilda rubriker. 

 

4.1.2 Trovärdighet 

Med trovärdighet i kvalitativ forskning menas i vilken utsträckning forskaren kan visa 

att insamlade data är exakt och träffsäker (Denscombe, 2014). Det finns enligt Lincoln 

och Guba (1985) inget absolut sätt att visa att forskaren har fått det rätt. De erbjuder 

istället en försäkran om att undersökningens kvalitativa data har producerats och 

kontrollerats enligt god praxis. De presenterar tre olika sätt med tillhörande riktlinjer för 

forskare att följa, dessa är respondentsvalidering, grundad forskning och triangulering. 

För att uppnå trovärdighet i undersökningen har respondentsvalidering använts. 

Informanterna har fått läsa igenom det transkriberade materialet för att säkerställa att 

uppgifterna som framkom under respektive intervju inte är feltolkade eller felciterade. 

 

4.1.3 Pålitlighet 

Denscombe (2016) illustrerar begreppet pålitlighet vid kvalitativa studier med frågan 

”Om någon annan utför forskningen, skulle han eller hon då få samma resultat och 

komma fram till samma slutsatser?” Pålitlighet handlar om att visa att forskningen 

återspeglar procedurer och beslut som andra forskare kan ”se” och bedöma när det 

gäller i vilken mån de utgör ansedda procedurer och rimliga beslut. Som en kontroll av 

tillförlitligheten kräver detta en tydlig redogörelse för metoder, analys och 

beslutsfattande och ”tillhandahållandet av en fullständig reflexiv redogörelse av 

procedurer och metoder som med så mycket detaljer som möjligt visar läsaren de 

undersökningslinjer som ledde fram till särskilda slutsatser” (Seale, 1999). För att stärka 

pålitligheten har citat använts i resultatsdelen för att lättare följa resonemanget från 

analys till slutsats. 
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5. Resultat 

Att börja på sin första tjänst som maskinbefäl är en ny erfarenhet som oberoende av 

utbildning eller nuvarande position kan underlättas med en optimal dubblering. Under 

innehållsanalysen av intervjuerna återkom ett antal kategorier; utbildningen, 

inlärningens och dess längd, osäkerhet inför nya moment, kollegorna, systemkännedom 

och tidigare erfarenheter.  

 

5.1 Utbildningen 

Endast en av de intervjuade, en 2Fi från det treåriga programmet tyckte att utbildningen 

gav tillräckligt kunskap för att utföra sitt jobb korrekt. Två personer tyckte att 

utbildningen gav en bra grund att stå på. Resterande ansåg att det var mycket 

information de var tvungna att sätta sig in i direkt de kom som nya ombord. En ville ha 

mer tid med simulatorerna i skolan, en annan mindre matematik. En annan påpekade att 

hur han gärna lärt sig hur oljedagboken fylls i under utbildningen. En av de intervjuade 

som gått det fyraåriga programmet tyckte att utbildningen var för teoretisk och hade 

gärna sett mer praktiska moment. 

 
Dock tycker jag att utbildningen är alldeles för teoretisk. Borde vara mycket mer praktiska 

moment, ex. istället för att kunna räkna ut massa grejer om en pump så borde man få plocka isär 

en. Givetvis ska man kunna räkna och förstå också men överhalningar är ju det man sysslar mest 

med ombord, inte räkning. 

      

    Informatant C 

 

Känslan var densamma hos flera av de som gått den treåriga utbildningen.  

 
Ja, hela driftsbiten saknades ju. Du har teoretisk kunskap men, alltså skolan om du bortser ifrån 

praktik som inte jag hade så har det ju ingen, du har ju ingen kunskap om hur du egentligen. Du 

har ju den lilla drifts kursen men den ger dig ju väldigt lite om hur du egentligen ska göra ditt 

arbete. 

      

    Informant A 

 

Två av de intervjuade ansåg att själva ledarskapsbiten saknades i utbildningen. En 

tyckte det kunde vara svårt med själva chefsbiten. 

 
Är det väll mer ledarskapsutbildning som man skulle behövt. Hur ska man göra för att vara ett 

bra befäl ombord med många olika motormän i olika åldrar och arbetslivserfarenhet? Är det 

den klassiska piska och morot som man ska tillämpa. Tycker folk bättre att ha lite mer av ett 

rövhål till befäl som kan ta konkreta beslut eller mer någon som är snällare men som inte gör 

något vettigt. 

      

    Informant E 
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5.2 Första inlärningens och dess längd 

Sex av de sju intervjuade fick en inlärningsperiod i samband med sin första tjänst som 

befäl efter skolan. En av de intervjuade fick alltså inte en inlärningsperiod när denne 

tillträdde sin första tjänst som befäl. Ytterligare en har vid något tillfälle ej fått 

dubblering när de tillträdde sin tjänst som befäl på ett för dem nytt fartyg. Båda kände 

då en förhöjd förståelse från övrig maskinbesättning och en generellt större benägenhet 

att både visa och förklara moment som var nya. De ansåg inte att avsaknaden av 

inlärning i just dessa fallen hade lett till fara för deras egen eller andras säkerhet men att 

osäkerheten var större. Två av de intervjuade ansåg att deras inlärningsperiod var för 

kort. En av de intervjuade 2Fi fick endast två dagars inlärning när denne tillträdde sin 

tjänst. Risken här är enligt honom att den påmönstrade inte hinner smälta all ny 

information och frågorna dyker inte upp först när personen som gav dubbleringen har 

åkt hem. En annan, en 1Fi fick endast 4 dagar på grund av sjukdom. 

De flesta av de intervjuade fartygsingenjörerna anser att en vecka är en lagom tid för 

inlärning. En tyckte att två veckor var lagom. En 1Fi föreslog att det var beroende på 

erfarenhet, om den påmönstrande jobbat till sjöss innan kunde fyra till fem dagar vara 

tillräckligt men om det var någon som kom direkt från skolan kunde tio dagar vara en 

lämplig inlärningsperiod. 

 

Det beror så klart på hur erfarna dom är. Är det en ny direkt ut från skolan ska det gärna vara 

upp mot en tio dagar, näst in till, för en ny andre maskinist. För en erfaren andre maskinist så 

tycker jag minimum, på en ny båt typ så tycker jag minimum ligger på en fyra fem dagar. 

      

    Informant A 

 

En annan 1Fi ansåg att det borde vara krav på minst tre dagars inlärningsperiod till 

sjöss. Två av de intervjuade föreslog att inlärningen mer var ett tillfälle för att 

kontrollera kompetensen på den nya. 

 

Det beror lite på då. Jag hade en vecka, det tycker jag kanske var lite länge. Man får ju känna 

lite hur den personen som ska ta över är, om de förstår vad man säger till dom. Eller om dom 

bara står och säger Ja hela tiden, det blir ju lite skillnad 

      

    Informant B 
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Samma person föreslog att det mer var det faktum att han inte kände personerna ombord 

då han tillfälligt förflyttades till ett systerfartyg som bidrog till nervositet inför nya 

moment. 

 

Nya människor, hur ser dom på en och så. Så det är väl nästan det som gör en mest nervös. 

      

    Informant B 

 

5.3 Osäkerhet inför nya moment 

Återkommande för alla som intervjuades var att de kände sig osäkra inför de nya 

moment som en ny tjänst innebär, även om de fått dubblering. Som exempel på moment 

som skapade osäkerhet nämndes att fasa in hjälpmaskin när automatiken inte fungerar, 

start och stopp av huvudmaskiner och länsvattenseparator. Flera av de intervjuade 

uppgav att det fanns sammanställda kompendium på deras fartyg som går igenom det 

som anses vara viktigt för 2Fi. En uppgav att han själv gjort ett sådant kompendium 

som nu var ett uppskattat hjälpmedel ombord. Annars finns det alltid systemritningar, 

som en informant uttryckte det.  

 

Annars som vanligt när man är ny på ett fartyg att ta systemritningar och smyga system. Det är 

något av det viktigaste. 

      

    Informant E 

 

Av de intervjuade som hade tidigare erfarenhet som motorman ansåg alla att det var till 

en stor hjälp. Som motorman fås en viss insyn i arbetsuppgifterna för befälen och den 

vetskapen kan användas i de nya uppgifterna. 

 

5.4 Kollegorna är viktiga för nyanställda 

Flera av de intervjuade framhöll vikten av förstående kollegor när de var nya både på 

fartyget och på sin tjänst. Viktigt var att övrig personal var öppen för att svara på frågor 

från den nyanställde och en förståelse att allt inte var självklart från början. Två av de 

intervjuade 2Fi tyckte det kunde vara bra med en 1Fi som är relativt ny på fartyget, det 

gjorde att de tillsammans kunde undersöka systemen, till skillnad mot en 1Fi som varit 

på fartyget några år och redan kunde systemen men inte vara intresserad av att lära ut. 

Det kunde göra att osäkerheten ökade.  
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Jag skulle vilja påstå att det viktigaste när man börjar en ny tjänst inte är ens avlösare utan ens 

kollegor. Det är väldigt viktigt att de har förståelse för att man är ny och att man inte kan allt 

än. Att de hjälper till när man behöver hjälp och finns där för en.  
      

   Informant C 

 

5.5 Upplägg på dubblering 

De flesta av de intervjuade, både 2Fi och 1Fi tyckte att rutinerna var det viktigaste av 

det som skulle tas upp under själva inlärningstiden. Två av de 2Fi som intervjuades gav 

förslag på att de ville se en mer gradvis överföring av ansvaret där de gick med de första 

dagarna och såg hur rutiner gjordes för att sen ta över ansvaret mer och mer. De sista 

dagarna av inlärningen skulle den avmönstrande maskinisten bara gå med för att se så 

jobbet blev rätt utfört. En föreslog att dubblering skulle ske med två olika personer.  

 

Helst ska man ha sin upplärning med två olika personer. Om man jobbar på färja så är detta 

oftast inte något problem. Detta för att man ska kunna få insikt i olika utföranden av samma 

jobb. Detta kan då resultera i att man kan komma på ett mer effektivt sätt att utföra sina 

arbetsuppgifter. 
      

    Informant E 

 

Två andra tog upp säkerhetsarbetet ombord varav en påpekade att det oftast glöms bort i 

en dubblering.  

 
Och även komma ihåg säkerhetsarbetet så som brandstationer och överlevnads utrustning. 

Oftast glöms detta bort. 

      

    Informant G 

 

Tre informanter nämnde att underhållsprogrammet är viktigt att visa då det finns ett 

flertal olika och det inte är säkert att personen har erfarenhet av det som används 

ombord sedan tidigare. De vanligaste operationerna och felen ansågs också som viktiga 

att gå igenom. 

Sex av de sju tillfrågade har själv fått ge dubblering vid något tillfälle. Här är det 

svårare att få någon uppfattning om hur det har upplevts då det är svårt att säga vad den 

påmönstrande fartygsingenjören ansåg. En maskinist påpekar att  denne alltid glömmer 

något moment eller detalj. En annan påpekar att det gäller att vara öppen och visa att det 

inte är några problem att fråga samt att visa vad denne själv hade svårt för. 
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5.6 Tidigare erfarenheter 

Flera gånger under intervjuerna framhölls det att tidigare erfarenhet som motorman 

underlättade att komma tillrätta med sina nya ansvarsområden. En av de intervjuade 

påpekade dock att det kunde vara en belastning att ha jobbat på samma fartyg tidigare 

då informanten förväntades att kunna sitt nya jobb direkt. 

 

Eftersom jag hade jobbat som vaktmotorman på samma fartyg fast 4 år tidigare så antog bara 

de andra maskinbefälen ombord att man kunde fartyget och maskinistjobbet utan och innan. 

      

    Informant E 

 

Som tidigare nämnt så ansåg flera intervjuade att tidigare erfarenheter spelar in när det 

är dags att mönstra upp till 2Fi. En av de intervjuade som gått från motorman till 2Fi på 

samma fartyg påpekade att system kan förändras under tiden i skolan och inte sällan så 

glöms ritningar eller instruktioner bort att uppdateras. Det är då viktigt att smyga dessa 

system, även om informanten ansåg sig tidigare ha kunnat dem, en åsikt som flera av de 

intervjuade delade. Enligt en av de intervjuade var det det bästa sättet att få kännedom 

om båten.  

Flera av de intervjuade talar om att de upplever en tidsbrist, att de inte hinner med allt 

som ska göras. En av de intervjuade tyckte att de var för få i maskinpersonalen. 

 

6 Diskussion 

 

6.1 Metoddiskussion 

Syftet med denna studien var att göra en komparativ undersökning av erfarenheter av 

inlärning (dubblering) bland nya maskinbefäl och vad de anser skulle behövas för en 

optimal inlärningsperiod ombord. Valet att använda intervjuer för att samla in data till 

undersökningen ansåg vara den mest lämpliga då det var de personers upplevelser och 

erfarenheter som skulle undersökas. Då kvalitativ metod användes kan resultatet inte 

anses representativt för yrkesgruppen. Sju intervjuer ingick i undersökningen vilket 

ansågs tillräckligt med tanke på studiens begränsade tid. Ytterligare en person skulle ha 

deltagit men gick ej att kontakta efter denna tackat ja. Ingen ny rekryterades som 

ersättare. Detta har troligtvis påverkat undersökningen negativt då undersökningen gick 

miste om denne personens upplevelser men det redan insamlade materialet ansågs vara 

tillräckligt. Att den uteblivna intervjun var med en 1Fi har dock skadat jämnvikten i 
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undersökningen men den tidsödande urvalsprocessen gjorde att det inte fanns tid att 

hitta en ersättare. Två av intervjuerna skedde hemma hos informanterna, även om det 

inte fanns några störande element hade det för undersökningens skull varit önskvärt 

med en mer neutral miljö. De resterande intervjuerna skedde över internet på grund av 

arbete gjorde det omöjligt att mötas för intervju. Det upptäcktes att båda metoderna 

hade sina respektive för- och nackdelar. Då en intervjuguide med öppna frågor 

användes genererade de två första intervjuerna mycket oanvändbar data då den 

intervjuade kunde tappa fokus och tala i mer generella ordalag. Öppna frågor användes 

för att undvika att den intervjuade blev styrd i sina svar och stödfrågor i intervjuguiden  

användes om den intervjuade tappade fokus för att lotsa in dem på rätt spår igen. Alla 

frågorna i intervjuguiden besvarades i båda intervjuformerna. Dessa intervjuer tog lång 

tid att dels transkribera och dels att analysera på grund av mängden oanvändbar data. 

Även om alla intervjuerna använde samma intervjuguide så uppfattades svaren över 

internet som mer koncisa och därmed lättare att analysera. Nackdelen i dessa var att lite 

av nyanserna i svaren riskerade att gå förlorade men andemeningen var kvar. Det hade 

varit önskvärt att göra alla intervjuer på samma sätt, antingen personligen eller över 

internet för att bättre kunna jämföra resultaten. Två av de intervjuade föreslog 

telefonintervju men det valdes bort då ytterligare ett intervjuformat skulle försvåra 

analys ytterligare. 

  

Att första kontakten i vissa fall togs via mejl var tidsödande då det var omöjligt att veta 

om personen hade för avsikt att svara. En väntetid på fyra dagar användes för att se om 

den tillfrågade svarade. Om inget svar hade mottagits efter fyra dagar kontaktades nästa 

slumpmässigt utvalda person. Denna process tog avsevärd tid av undersökningen i 

anspråk men med tanke på arbetets natur ansåg det vara det mest lämpliga. Själva 

intervjuerna över internet drog också ut på tiden dels för att både intervjuare och den 

intervjuade hade jobb att tänka på samt att internetuppkopplingen i de flesta fall är 

undermålig ombord på fartyg.  

 

De intervjuade kom från fyra olika fartygstyper. Då fartygstyp inte har lika stor 

påverkan på ansvarsområde för fartygsingenjörer som det har för styrmän ansågs det 

inte påverka undersökningen negativt. 
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Som tidigare nämnt är det vid kvalitativa metoder viktigt att tänka på överförbarhet, 

trovärdighet och pålitlighet. Författaren anser att överförbarheten är stärkt genom att ha 

redovisat de fem faktorerna sammanhang, informanter, urval, datainsamling och analys 

i utförliga beskrivningar. Ett resultat från en kvalitativ undersökning är i sin natur inte 

överförbar i sin helhet. Det vill säga att resultatet endast återspeglar de aktuella 

fartygsingenjörernas erfarenheter av det studerade ämnet men att resultatet möjligen kan 

bidra till att få en förståelse för fartygsingenjörers erfarenheter av samma fenomen i en 

liknande kontext.  

Trovärdigheten är stärkt genom att deltagarna har fått läsa igenom det transkriberade 

materialet. Inga åsikter på ändringar eller förtydliganden har inkommit. Pålitlighet har 

eftersträvats genom att redovisa resultatsdelen från analyserna. 

Ett mål var att ha citat från alla intervjuerna i resultats delen. En av de intervjuade finns 

inte representerad med citat men genom analystext. Personen i fråga svarade väldigt 

kort på frågorna och gav inga längre utläggningar som lämpade sig som citat. Det 

ansågs inte ha givit någon större betydelse för resultatet i slutänden. Avsaknaden av 

citat kan ändock vara en nackdel. 

Författarens ovana att  föra  en intervju har mest största sannolikhet påverkat resultatet. 

En mer erfaren intervjuare hade säkerligen fått ett annat resultat. Detta ligger i naturen 

av kvalitativa metoder. 

 

6.2 Resultatsdiskussion 

Syftet med den här studien var att ta reda på nya maskinbefäls erfarenheter av 

dubblering ombord samt vad de anser skulle behövas för en optimal inlärningsperiod. 

 

Med utgångspunkt från den första frågeställningen som var om maskinbefäl anser att de 

fick tillräcklig dubblering för att de ska klara av sina arbetsuppgifter och skiljer sig 

uppfattningen åt mellan andre- och förste fartygsingenjörer, så anser majoriteten att de 

fått en tillräckligt lång dubblering när de tillträdde sin första tjänst som fartygsingenjör. 

Att sjukdom och andra oförutsedda händelser gör att det inte finns någon möjlighet till 

dubblering går inte att undvika i alla situationer. Då gäller det att de övriga ombord är 

förstående och hjälper till i den mån de kan. 

 

Att endast två av de intervjuade vid någon gång inte fått dubblering får ses som positivt 

då innan studien påbörjades så antogs den siffran vara högre.  
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Majoriteten av de tillfrågade tyckte att en vecka var tillräckligt tid för dubblering. 

Förslaget att gå dubblering med två olika personer är om än en stor fördel endast 

praktiskt genomförbart på enstaka fartyg. Att det som 2Fi alltid finns 1Fi att fråga efter 

dubbleringen får ses som ett substitut då denna i regel är väl insatt i utrustning och 

rutiner ombord. Förslaget om krav på minst tre dagar skulle kunna vara bra i en del 

situationer men som i praktiken inte alltid kan garanteras. Oförutsedda situationer 

såsom sjukdom kan uppstå och är svåra att förutse vilket gör att en sådan regel blir svår 

att följa. 

 

Angående den andra frågeställningen - anser maskinbefäl att utbildningen är tillräcklig 

för att klara av yrket som fartygsingenjör och skiljer sig uppfattningen åt mellan andre- 

och förste fartygsingenjörer, så ansåg endast en 2Fi att utbildningen gav tillräckligt 

kunskap för att utföra sitt jobb. Detta var en av de 2Fi som hade tidigare erfarenhet som 

motorman på samma fartyg som han sen blev andre fartygsingenjör på så det går inte att 

utesluta att tidigare erfarenheter färgar av sig på den åsikten. Övriga, både förste och 

andre fartygsingenjörer ansåg att utbildningen kunde ha förberett dem bättre med mer 

praktiska moment och mindre teori och matematik. Men med tanke på den mängden 

utrustning som finns i maskinrummet ombord kan skolan på sin höjd erbjuda en 

generell kunskap. Djupare yrkeskunskap måste förvärvas genom erfarenhet. En teori 

som förstärks av att den osäkerhet inför nya moment som upplevdes i början verkade 

avta med tiden, en uppfattning som även återspeglas i Jogby och Segeblads studie bland 

nya styrmän. 

 

Den tredje frågeställningen var vad maskinbefäl anser krävs för att få en fullgod 

dubblering och hur skiljer sig uppfattningen åt mellan andre- och förste 

fartygsingenjörer. Här förekom förslag från fyra dagar till två veckors dubblering men 

de flesta ansåg som tidigare nämnt att en vecka skulle vara optimalt. Detta är även den 

tid de flesta fick när de kom som nya fartygsingenjörer till sin första tjänst.  

Uppbyggnaden av själva dubbleringen ansåg flera att det skulle vara en gradvis 

överföring av ansvaret där den påmönstrade först fick gå med och titta för att sedan mer 

och mer ta över det praktiska arbetet medan den avmönstrande då gick med och 

kontrollerade. En slutsats som även speglas i Franzén och Jacobssons studie Jag fick 

lära mig hur man inte skulle göra – Sjökapteners upplevelser av handledning under 
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fartygsförlagd utbildning (2013). Samt att det är ett tillvägagångsätt som innefattar flera 

av Illeris element för att bygga kompetens såsom kunskap, färdigheter och attityd men 

innefattar även i viss del strukturell förståelse och överblick samt socialitet och 

samarbetsförmåga. Detta är viktigt för en ny fartygsingenjör som är i början av sin 

karriär och bygger sin yrkeskompetens. 

 

Två av de intervjuade nämnde att säkerhetsarbetet ofta glöms under en dubblering. 

Uppbyggnaden av säkerhetsgrupperna varierar från fartyg till fartyg, inte bara själva 

ansvarsområdena utan även förfarandet vid till exempel en insats vid brandbekämpning 

eller livräddning kan variera. Det är viktigt för allas säkerhet att dessa moment är väl 

inbegripna när den påmönstrade fartygsingenjören tillträder sin tjänst. 

 

Även om tidsbrist inte var något som det frågades specifikt om under intervjuerna ansåg 

tre personer det vara ett tillräckligt stort problem för att ta upp det. Det kan vara värt att 

ta med i beaktning angående dubblering. Är personen som ger dubblering stressad så 

kan han missa att ta upp moment och rutiner. Rutiner som i slutändan kan visa sig vara 

viktiga för den som kommer som ny. 

 

6.3 Slutsatser 

Dubblering är till stor hjälp för fartygsingenjörer som är i början av karriären när denna 

ska tillskansa sig den erfarenhet som behövs för att bygga sin kompetens. För de som av 

olika anledningar inte fick dubblering men även efter dubbleringen så är det viktigt att 

kollegorna ger sitt stöd och visar att de är öppna för att besvara frågor, allt för att 

minska den osäkerhet som är tydlig under den första tiden som ny på ett fartyg. För en 

optimal dubblering är en vecka med gradvis ökande ansvar för rutiner och de vanligaste 

momenten önskvärt. 

 

6.4 Förslag till vidare forskning 

Då denna studie endast intervjuade ena halvan av det par som en dubblering utgör hade 

det kunnat vara intressant att intervjua två personer som gått dubbleringen ihop, 

tillsammans för att djupare kunna se vad som ansåg vara viktigt och vilka moment som 

var bra. Rent logistiskt skulle det vara svårare att få ihop där båda personerna kunde 

ställa upp på intervju samtidigt. Det skulle även vara av intresse att reda ut hur rederier 

ser på dubblering rent kostnadsmässigt.
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Bilagor 

Bilaga A Informationsbrev 

 

Informationsbrev 

 

Den här undersökningen handlar om nya fartygsingenjörers erfarenheter av dubblering 

när de börjar på en ny båt samt hur en optimal dubblering ser ut.  Undersökningen är 

helt frivillig och ni kan välja att avbryta ert deltagande närhelst ni vill. All information 

som samlas in här är konfidentiell och kommer endast att användas för undersökningens 

syfte och kommer inte att delas vidare till tredje part. Eventuella inspelade samtal 

kommer avpersonifieras och transkriberas för att sedan raderas. Ni kommer att få 

möjligheten att läsa igenom det transkriberade materialet före publicering för ert 

godkännande. Den färdiga undersökningen kommer publiceras på Diva, skolans 

onlineportal för studentarbeten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

III 

Bilaga B Intervjuguide 

Intervjuguide 

 

 

Bakgrundsfrågor 

Kön: 

Tre/fyraårigt program: 

Jobbar ni för tillfället som maskinbefäl? Ja/Nej 

Antal olika fartyg som befäl: ________ 

Jag har fått inlärning (dubblering) på _______(antal) fartyg. 

Jag fick inlärning (dubblering) på mitt första fartyg som befäl: Ja/Nej 

Typ av fartyg för nuvarande anställning: 

Har du jobbat som manskap/ haft praktik på den typ av fartyg du nu är anställd på? 

 

Kan du beskriva vad som ingår i dina arbetsuppgifter? 

 Jour? 

 Drift? 

 Underhåll? 

 

Fick du någon dubblering innan du tillträdde din nuvarande tjänst? 

 Längd? 

 Upplägg? 

 Vad var bra? 

 Vad saknade du? 

 

Fanns det något annat som underlättade för dig när du tillträdde din tjänst? 

  

Vad tycker du idag är svårast av dina arbetsuppgifter? 

 Hur hade det kunnat förbättrats? 

 

Fanns det några arbetsmoment du kände dig osäker på under din första törn som 

maskinist? 

 Vilka? 

 



  
 

IV 

Fanns det moment eller arbetsuppgifter som du känner att du hade velat ha 

inlärning i? 

 Vad? 

 Hur löste du det? 

 

Gav utbildningen tillräcklig kunskap så att du kände dig bekväm med dina nya 

arbetsuppgifter utan inlärning? 

 Saknades det något? 

 Vad var viktigt? 

 

Har du själv fått gå dubblering med någon som kommer som ny maskinist? 

 Hur gick det? 

 Vad ansåg du då vara viktigt? 

 

Hur skulle enligt dig en bra överlappning se ut? 

 Vad är viktigt? 

 Längd? 

 Moment? 

 

Har du något du skulle vilja tillägga? 

 

 


