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Förord

Tack till respondenterna som ställt upp på att delta i intervjuerna, utan er hade denna 

undersökningen inte varit möjlig. Ett stort tack även till de personer som under arbetets gång 

läst igenom materialet och kommit med förslag. 
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Abstrakt 

En majoritet av de däcksbefäl som arbetar på fartyg har förmodligen någon gång haft ansvaret 

för att leda en dubblering. Detta är en vanlig introduktionsmetod på fartyg där den nya 

medarbetaren genom att gå bredvid en medarbetare som arbetar och känner till fartyget får en

insyn i det dagliga arbetet med rutiner och arbetssätt samt orientera sig i fartyget. Den nya 

medarbetaren får också träffa och bekanta sig med sina övriga medarbetare ombord på ett 

enkelt och naturligt sätt. Det ger en relativt kort startsträcka för den nya medarbetaren att 

komma in i sin roll ombord. I de flesta fall finns det rutiner för hur en dubblering ska 

genomföras men så är inte alltid fallet. Då lämnas allt ansvar för innehåll och utformning till 

den som ansvarar för att leda dubbleringen. Med fem öppna intervjuer syftar denna 

undersökning att få svar på hur man väljer att utforma en sådan dubblering. Resultatet visar att 

respondenterna i första hand fokuserar på säkerheten. En vecka anses vara den optimala tiden 

för en dubblering, men i realiteten är det oftast endast två till fyra dagar som avsätts. 

Den viktigaste förbättringen som efterfrågades var väl genomtänkta checklistor och manualer, 

huvudsakligen för att minimera risken för att glömma att delge någon viktig information eller 

moment under dubbleringen.  

Nyckelord
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Abstract

A majority of deck officers working on a ship have probably at some time been given the 

responsibility of leading a duplication. This is a common introduction on ships where the new 

employee, by walking beside an employee who works on and knows the vessel, gets an insight 

into the daily work with routines and working methods and gets to orient themselves in the 

ship. But it is also used to get the opportunity to meet and get acquainted with their other co-

worker on board in a simple and natural way. It gives a relatively short starting phase for the 

new employee to get into their role on board. Normally there are routines for the duplication, 

but not always. All responsibilities for content and shaping is then left to the person 

responsible for leading the duplication. By conducting five open interviews in the survey, an 

attempt was made to find out how our respondents chose to design such a duplication. The 

conclusion was that the respondents focus primarily on safety. The respondents said that one 

week was the optimal time for a duplication when in reality, only two to four days was set aside

for duplication. The most important improvement the respondents wanted to see was well 

designed checklists and manuals. The main reason being to minimize the risk of neglecting to 

communicate any important information or significant elements during the duplication.

Keyword

Duplication, Introduction, Ship, Deck officers.
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Inledning

Under en introduktionsutbildning på ett fartyg är det mycket information som ska förmedlas till

den nya medarbetaren. ”Med introduktion menas de åtgärder som vidtas för att underlätta 

övergången till nya arbetsuppgifter, nya arbetskamrater och ny miljö”[CITATION Gra03 \p 359 \l

1053 ]. Listan över rutiner och arbetssätt för den som ska introduceras är lång, i stort sett 

handlar det om allt som har med fartyget och dess organisation att göra. Som exempel kan ges 

rutiner vid lastning/lossning, förfarande vid nödsituationer, genomgång av underhållsprogram, 

begränsningar och manövrering av fartyget mm. Det är även ett tillfälle för den nya 

medarbetaren att bekanta sig med fartyget, träffa nya kollegor och ta del av sitt arbetsschema. 

Även vid ett fartygsbyte och en eventuell uppmönstring ska en introduktion genomföras. 

Vidare finns det regler för introduktion till arbetsplatsen som rederierna har att förhålla sig till. 

I ett examensarbete skriver Eriksson att rederierna i detta ofta väljer att använda sig av 

dubblering. En dubblering är ett vanligt sätt att introducera den nya medarbetaren. Det innebär

att den nya medarbetaren ges en chans att arbeta bredvid den avmönstrande sjömannen för 

att lära sig arbetsmoment[CITATION Ham \l 1053 ]. 

En väl utförd introduktion är grunden för en snabb och bra väg in på den nya arbetsplatsen. 

Detta tar Carin Hedström upp i sin artikel Introduktion en viktig arbetsmiljöfråga för tidningen 

Arbetsliv. Hon tar i artikeln upp anledningen till varför det är så. Att få information om risker, 

rutiner, regler och arbetsmiljö är ett sätt att snabbt komma in i arbetet. Vidare menar hon att 

en bra introduktion hjälper den nya medarbetaren att komma in i det sociala sammanhanget 

på arbetsplatsen. Det är därför viktigt att det finns tydliga rutiner för introduktion på 

arbetsplatsen samt att de som är involverade i introduktionen är väl insatta i dessa 

rutiner[ CITATION Hed14 \l 1053 ]. 

Ett genomarbetat mottagande av nya kollegor kan leda till färre arbetsplatsolyckor och även 

större arbetsglädje. Förslagsvis kan introduktionen genomföras stegvis eftersom det är mycket 

information som ska förmedlas. Instruktioner och rutiner bör vara nedskrivna så att det finns 

möjlighet att i efterhand återknyta till dem. Nyanställda bör ta del av information kring 

arbetsrutiner, riskhantering, arbetsteknik samt arbetsplatsspecifik information. Introduktion till

arbetsteknik genomförs med fördel genom att man går bredvid en erfaren kollega. Vidare är 

introduktionen ett tillfälle att lära känna arbetsplatsen och sina medarbetare. Det är även ett 

tillfälle att träffa de nya arbetskollegorna [CITATION Arb18 \y  \l 1053 ].
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Syfte

Syftet med undersökningen är att beskriva hur man som däcksbefäl utformar en dubblering 

som saknar fastställda rutiner ifråga om utformning och innehåll.

Frågeställning

 Hur utformas dubbleringen för nyanställda på respondentens arbetsplats?

 Vilka nackdelar anser respondenterna att det finns med dubblering när det saknas 

fastställda rutiner för vilka moment som ska ingå?

 Finns det några fördelar med att inte ha fastställda rutiner för dubbleringens utformning?

 Vilka möjliga förbättringar finns att göra inom dubbleringsförfarandet? 

Teoretisk referensram

Regelverk

Vilka regler som rederierna måste förhålla sig till när det gäller introduktionen av nya 

medarbetare kan man exempelvis läsa i följande föreskrifter.

ISM koden § 6.3 av vilken det framgår att:

”Företaget bör inrätta förfaranden för att säkerställa att ny personal och personal som överförs 

till nya uppdrag relaterade till miljöskydd och miljöskydd får en korrekt förtrogenhet med sina 

uppgifter. Instruktioner som är nödvändiga för att kunna tillhandahållas före segling ska 

identifieras, dokumenteras och ges”[CITATION Int14 \p 17 \l 1053 ].

STCW Section A-I/14 

Företaget ska skriftligen tillhandahålla befälhavaren med vilket förfarande och vilka policyer 

som ska följas för att den nyanställda vid lämpligt tillfälle kan bekanta sig med utrustning 

ombord, driftsförfaranden och andra arrangemang som krävs för att kunna utföra sina 

arbetsuppgifter på rätt sätt. Det ska även tillhandahållas en rimlig tidsperiod där den 

nyanställda får möjlighet att göra sig bekant med den utrustning som ska använda samt med 

skeppsspecifik vakthållning, säkerhet, miljöskydd, säkerhets- och nödprocedurer och 

arrangemang. Det är även av vikt att detta utförs av en kunnig besättningsmedlem på ett språk 

som den nyanställda förstår [ CITATION Int17 \p 97-98 \l 1053  ]
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AFS 2001:1 

Arbetsgivaren bör ge den nyanställde en introduktion snarast möjligt, speciellt om denne är ny i

yrket. Introduktionen bör ge en uppfattning om egna arbetsuppgifter samt även hur 

verksamheten fungerar i stort. Den ska även innehålla vilka risker som finns och även frågor om

arbetsmiljön och hur man arbetar med denna [CITATION Arb01 \p 12 \l 1053 ].

Tidigare forskning

I sitt examensarbete Vikten av dubblering skriver Eriksson om maskinbefäls erfarenheter av 

dubblering. Syftet med undersökningen var att undersöka maskinbefälens erfarenheter av 

dubblering och vad de anser behövas för en optimal inlärningsperiod ombord. Eriksson 

kommer fram till slutsatser med relevans även för denna undersökning. I undersökningen 

framkom det att dubbleringen ofta inte är längre än ett par dagar. Majoriteten av 

respondenterna anser att förmedling av rutiner är det viktigaste under inlärningstiden, även en 

genomgång av underhållsprogrammet anses vara viktigt. En del av respondenterna efterfrågar 

en gradvis överföring av ansvar och en föreslog att två personer ska stå för dubbleringen. Det 

påpekades att säkerhetsarbetet ofta glöms bort i samband med dubbleringen. I Erikssons 

undersökning hade sex av sju respondenter lett en dubblering själva. Detta försvårade för 

Eriksson att dra några slutsatser eftersom han inte kunde veta hur dubbleringen hade 

uppfattats av den nya medarbetaren. En respondent påpekar att denne alltid glömmer något 

moment eller detalj och en annan påtalar vikten av att visa att det inte är några problem att 

ställa frågor och att visa vad man själv tyckte var problematiskt när man var ny. Generellt kan 

sägas att en vecka anses vara en optimal tid för att få en fullgod dubblering men förslagen låg 

mellan fyra dagar och två veckor[CITATION Ham \l 1053 ]. 

I sin undersökning Stöd till handledare – finns det ett behov?  Lyfter Hedström och Mattisson 

Bäck frågan om det behövs ett stöd till de som är ansvariga för att vara handledare till 

studenter som gör sin praktik på fartyg. Det visade sig att mertalet av respondenterna hade fått

information om att det skulle komma en student men att det kunde ske med kort varsel. Inte 

heller vilken erfarenhet eleven hade framkom alltid. På frågan om respondenterna kände att 

arbetsgivaren gör något för att motivera dem i sin roll som handledare svarade samtliga nej. 

Alla respondenter svarade jakande på frågan om handledaruppdraget delades mellan dem och 

deras kollegor. Om detta hade respondenterna olika synpunkter. Tre av dem tillfrågade svarade 

att de upplevde att det underlättade.
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En svarade att det kan vara både positivt och negativt. Positivt på så sätt att det avlastar om det

är tätt mellan studenterna och negativt då fler handledare kan leda till att ”saker kan trilla 

mellan stolarna” [CITATION Hed141 \l 1053 ]. 

I undersökningen Co driver Handledarens kunskap som villkorför effektiva intoduktionsprogram

i arbetslivet av Angemo var syftet att kartlägga hur organisationer planerar, genomför och följer

upp introduktionsprogram. Angemo utför fallstudie på 34 olika organisationer. I sina slutsatser 

visar Angemo att de deltagande organisationerna innan de deltog i utbildningen avsatte väldigt 

lite tid för planering, genomförande och uppföljning av introduktionsprogram vid rekrytering. 

De flesta av organisationerna hade dokument att arbeta efter men kännedomen kring dessa 

var i allmänhet låg hos dem som förväntades genomföra introduktionen [ CITATION Ang11 \l 

1053 ]. 

Introduktion inom flyget

Introduktion av nya piloter görs först när de har klarat urvalsprocessen och är anställda. När 

piloter anställs och ska börja flyga så behöver de vanligtvis en så kallad typerating för den 

plantyp som ska flygas. Till detta kommer en så kallad bolagskurs som genomförs innan 

typeratingen där de bland annat får lära sig bolagets SOP det vill säga, specifika procedurer, 

manualer, regelverk, checklistor etcetera. Typeratingen genomförs vanligtvis i simulator där 

bland annat rutinerna vid brand, motorbortfall, tryckfall i kabinen övas. Innan 

simulatorträningen påbörjas genomgår de en teoretisk utbildning för aktuell flygplanstyp som 

avslutas med ett teoriprov. Den praktiska delen av typeratingen avslutas med flygprov, dels i 

simulator inför en kontrollant som är utsedd av myndigheten, dels tre starter och landningar i 

ett flygplan.  På så sätt säkerställer bolagen att piloten är utbildad och har en tillfredställande 

kunskapsnivå. Typeratingens utformning varierar för olika flygplanstyper, däremot så är de 

delar som berör det praktiska handhavandet för att hantera fel, nödsituationer och onormala 

händelser för en specifik flygplanstyp identiska vid alla bolag. Detta beror på att det är 

flygplanstillverkaren som fastställer procedurer och checklistor. De flesta flygplan använder idag

likartade system vilket gör det enklare att utbilda piloter i den delen. När piloten har fått sin 

rating och ska börja flyga flyger hen ett fastställt antal flygningar med en ”line training captain”, 

en kapten med lång erfarenhet och extra utbildning. Beroende på pilotens tidigare erfarenhet 

kan det också finnas med en safety pilot vars uppgift är att sitta med i cockpiten och övervaka 

och göra en bedömning av den nya piloten. Det är safety pilot som ger klartecken till att 

genomföra ett antal resor med enbart en ”line training captain”, när piloten därefter får 

klartecken av denna får hen flyga med vilken kapten som helst.
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Myndighetskrav stipulerar att bolag och piloter var sjätte månad uppdaterar/visar upp sina 

färdigheter i simulator. Hen ska flyga på en acceptabel nivå och kunna hantera onormala 

situationer på ett tillfredsställande sätt. Att rating, utbildning, tester och kompetenskontroller 

sker enligt fastställda regelverk kontrolleras av myndigheter. Bolagen måste genom 

dokumentation uppvisa detta för myndigheterna. Inom flyget anses det att upplägget för 

introduktion fungerar mycket tillfredställande. Detta eftersom rating, övervakade flygningar och

uppföljning var sjätte månad innebär att eventuella kunskapsluckor och svagheter upptäcks. 

Bolagen arbetar aktivt med förbättringar genom ständiga utvärderingar, interna och externa 

analyser[ CITATION Vik18 \l 1053 ]. 

Metod

Metoden i denna undersökning

Valet av metod i denna undersökning har fallit på en induktiv kvalitativ metod. Detta eftersom 

frågeställningen syftar till att nå ökad förståelse och ny kunskap[CITATION Jac07 \p 15 \l 1053 ]. 

De vanligaste tillvägagångssätten vid kvalitativa undersökningar är öppen intervju, observation 

och källstudie. I denna undersökning föll valet på öppen intervju vilket är lämpligt vid en studie 

av ett relativt litet urval och fokus ligger på vad människor säger och hur människor tolkar och 

förstår ett visst fenomen [CITATION Jac07 \p 93 \l 1053 ]. Undersökningen bestod av fem 

intervjuer. Under intervjuerna användes en intervjuguide som utformades och användes i syfte 

att få svar på undersökningens specifika frågeställningar samtidigt som stor frihet gavs till 

respondenterna när det kommer till hur och vad de svarar [CITATION Rua \p 176 \l 1053 ]. 

Innan genomförandet av intervjuerna gjordes en provintervju. Syftet med denna var att med 

hjälp av respondenten i provintervjun reflektera över hur frågorna uppfattas av de tänkta 

respondenterna i fråga om innehåll och upplägg [ CITATION Lan13 \p 78 \l 1053  ].

Avgränsning och urval

I undersökningen intervjuas däcksbefäl från svenska handelsflottan som arbetar för rederier 

där fastställda rutiner för dubblering saknas. Denna avgränsning har gjorts i syfte att begränsa 

undersökningens omfattning. För att säkerställa att respondenterna har tillräcklig erfarenhet av 

dubblering har samtliga däcksbefäl minst fem års yrkeserfarenhet som befäl. Valet av 

respondenter gjordes utifrån ett bekvämlighetsurval då det utgick ifrån existerande privata 

nätverk.
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Datainsamling

För att samla in information om ämnet gjordes det först en bred sökning om introduktion och 

dubblering på Google och Google Scholar. Detta ledde till att c-uppsatsen ”Vikten av 

dubblering” av (Eriksson, 2016) hittades. En stor del av resultatet bestod dock av 

undersökningar om introduktion som till stor del var inriktade på hur den som blivit 

introducerad upplevt det och dessa handlade om landbaserade arbete. Det gjordes även 

sökningar i DIVA vilka gav samma resultat. Då det ansågs att det behövdes mer tidigare 

forskning valdes även att ta med [CITATION Hed141 \l 1053 ] Stöd till handledare – finns det ett 

behov? som återfanns i DIVA. Detta arbete inkluderades eftersom vissa delar ansågs intressanta

för arbetets frågeställning. Vi fann där även Co driver Handledarens kunskap som villkor för 

effektiva intoduktionsprogram i arbetslivet [ CITATION Ang11 \l 1053 ]. Även detta arbete 

inkluderades på grundval av att det var av intresse för uppsatsens frågeställning. Det togs även 

hjälp av en bibliotekarie som bistod i sökandet efter fler studier i detta ämne med 

sjöanknytning, detta ledde dock inte till något användbart. Sökningar gjordes även på World 

Maritime University’s hemsida där man kan söka efter research men inte heller under dessa 

sökningar framkom något applicerbart.

Bortfall

Fem respondenter tillfrågades att delta i en öppen intervju samt en respondent för en 

provintervju samtliga tackade ja. Undersökningen hade således inga bortfall. 

Respondenterna

Respondent A

Kön: Kvinna

Erfarenhet som befäl: Tio år men även reservofficer i flottan cirka tre och halvt år.

Fartygstyper: Tank, skärgårdsfartyg och mindre tonnage

Antal dubbleringar: mellan 20 – 30 stycken

Respondent B

Kön: Man 

Erfarenhet som befäl: 20 år 

Fartygstyper: Ro-pax

Antal dubbleringar: Cirka tio stycke
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Respondent C

Kön: Man 

Erfarenhet som befäl: Över 20 år 

Fartygstyper: Tank, Ro-pax, Ro-ro, mm.

Antal dubbleringar: 20–25 stycken

Respondent D

Kön: Man 

Erfarenhet som befäl: Fem år

Fartygstyper: Ro-pax

Antal dubbleringar: Cirka 20 stycken 

Respondent E

Kön: Man 

Erfarenhet som befäl: Sju år 

Fartygstyper: Ro-pax

Antal dubbleringar: Minst tio stycken

Intervjuernas genomförande

Undersökningens första intervju var provintervjun och den genomfördes under hösten 2018 i 

hemmet hos respondenten och varade i 30 minuter. Denna intervju var värdefull då den visade 

vilka frågor som behövde omformuleras eftersom de var alltför långa. Den gav även nyttig 

information om hur lång tid det tar att transkribera en intervju samt svårigheterna med att leda

en intervju. Övriga intervjuer genomfördes under tidsperioden hösten 2018 – våren 2019. Av 

undersökningens fem intervjuer genomfördes tre på respondenternas arbetsplats samt två i 

hemmiljö. Under intervjuerna användes mobiltelefon för inspelning och även stödanteckningar 

gjordes. Efter transkribering fick respondenterna läsa igenom intervjun och kommentera så att 

inga missförstånd skett. Intervjuerna fördelades mellan författarna så att en part gjorde tre och 

den andra gjorde två.

Etik

Under undersökningens gång och intervjuer gjordes valet att följa vetenskapsrådets 

individsskyddskrav och dess fyra allmänna huvudkrav. Informationskravet följdes genom att 

innan intervjuernas genomförande informera respondenterna om syftet med undersökningen.
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Det gavs även information om rätten att avbryta sin medverkan samt att detta kunde ske när 

som helst och utan några negativa följder. Samtyckeskravet inhämtades muntligt innan 

intervjuerna genomfördes. Konfidentialitetskravet följdes genom att upplysa respondenterna 

om att i undersökningen ge dem benämningen A, B osv. Vidare förekom inga frågor om 

eventuellt vilka eller vilket rederi, respondenterna har anställning i eller har varit anställda i. 

När det gäller nyttjandekravet används den insamlade informationen endast i 

forskningsändamål och inte för några andra syften. Respondenterna gavs även möjlighet att 

läsa igenom intervjun efter transkribering. [ CITATION Vet02 \l 1053 ]

Intern validitet, överförbarhet och reliabilitet

Källkritik och transparens är viktigt för en vetenskaplig studies validitet och reliabilitet. I syfte 

att höja undersökningens interna validitet gjordes en respondentvalidering som visade att 

samtliga respondenter ansåg att resultatet som presenterats stämmer i stor utsträckning.

I kapitlet Teoretisk referensram redovisas för den tidigare forskning som legat till grund för 

uppsatsen. Mot bakgrund av att uppsatsens frågeställning skiljer sig från tidigare forskning gör 

även slutsatserna det. Däremot har den tidigare forskningen bidragit med insikter och aspekter 

som har varit relevanta för uppsatsen. I kapitlet Metod och under rubriken Respondenterna 

redovisas respondenternas erfarenhet av att leda dubblering. Detta gör det möjligt för läsaren 

att själv värdera tillförlitligheten i respondenternas svar. Det har under arbetets gång inte 

funnits någon anledning att tro att källorna medvetet gett en felaktig eller förvanskad bild av 

informationen de delgivit. 

Målet för denna undersökning har inte varit att ta fram ett generaliserbart resultat. Målet har 

istället främst varit att få en förståelse för hur däcksbefäl, vid avsaknad av fastställda rutiner, 

väljer att utforma en dubblering. Att generalisera är något man ska vara försiktig med vid 

kvalitativ forskning då man undersöker ett så litet antal. Så är fallet även i denna undersökning. 

Det är dock svårt att bortse från att det i undersökningen gavs många liknande svar från 

samtliga respondenter. Det innebär inte att om man gör om denna undersökning kan vara säker

på att få samma resultat eftersom det bygger på fem personers känslor och åsikter. Dessutom 

finns det inte tillräcklig forskning om dubblering på fartyg som skulle kunna göra en 

generalisering möjlig. Har undersökningsmetoden påverkat själva undersökningens resultat? 

Det är onekligen så att det under arbetet finns en risk att man påverkar resultatet. Man talar 

här om undersökareffekt och kontexteffekt.
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För att få en större reliabilitet så valdes det att dela upp arbetet så att en part gjorde tre 

intervjuer och den andre gjorde två. Detta eftersom den som genomför intervjun kan påverka 

den som blir intervjuad genom exempelvis hur man talar, kroppsspråket eller till och med hur 

man är klädd. Intervjuaren kan även vara mer eller mindre påstridig. Detta är faktorer som kan 

påverka resultatet. Under undersökningen framkom liknade resultat oberoende av vilken part 

som utförde intervjun. Tre intervjuer genomfördes på respondenternas arbetsplats och två 

genomfördes i hemmamiljö. Man skulle kunna hävda att genomföra intervjun på 

respondentens arbetsplats är ett oklokt val då detta kan vara en onaturlig plats. 

Utgångspunkten är här att det inte gäller för sjömän i samma utsträckning eftersom de många 

gånger bor på sin arbetsplats stora delar av året. Det ska även påtalas att de intervjuer som 

genomfördes på respondenternas arbetsplats utfördes under deras frivakt. Avseende intervjuer

som genomförs i hemmamiljö kan det för respondenten vara olustigt att släppa in någon 

okänd. Det kan även finnas störningsmoment, exempelvis att telefonen ringer. Respondenterna

och personerna som genomförde intervjuerna i den här undersökningen kände varandra sedan

tidigare. För att undvika störningsmoment hade tid för intervjuns genomförande avtalats på 

förhand. Undersökningen har varit planlagd på så sätt att respondenterna har ombetts fundera 

och reflektera över hur dubblering utformas på deras arbetsplats. Detta gjordes för att få fram 

genomtänkta synpunkter [CITATION Jac07 \p 156-172 \l 1053 ]. 

Analys

Undersökningen grundar sig på en kvalitativ analys med vikten på de genomförda intervjuerna. 

I en kvalitativ undersökning utgörs underlaget för analysen av mer djupgående material och en 

kvalitativ undersökning syftar längre än till att beskriva resultatet. Syftet med kvalitativa studier 

är att på ett sammanhängande sätt belysa och förstå hur olika människor upplever vissa 

situationer eller, som i detta fall, arbetsuppgifter [ CITATION Lan13 \p 136-137 \l 1053  ]. I 

denna del beskrivs hur materialet från intervjuerna har bearbetats för att möjliggöra en 

kvalitativ analys.

Steg 1. Kodning i nyckelord 

Intervjuerna resulterade i en stor mängd svårövergriplig text. Genom en analys av texten och 

dess egentliga innebörd reducerades den till en hanterbar volym. Analysen gjordes genom 

upprepade genomläsningar av intervjuerna och att utifrån dessa definiera nyckelord för vad 

respondenterna berör i sina svar.
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Steg 2. Finna teman

Genomgången av materialet resulterade i flertalet nyckelord att arbeta med. För att göra 

materialet hanterbart parades nyckelord ihop.  Detta i syfte att avgöra vilka som ”passar ihop” 

och på så sätt finna teman i texten. Med teman möjliggörs att i sammanhanget finna den 

underliggande meningen i informationen. För att finna de teman som var relevanta för det 

sökta intresseområdet utgick undersökningen från frågeställningen och sökte svar i det 

insamlade materialet.

Steg 3. Kodning i underkategorier

Utifrån kategorisering av funna teman valdes citat ut från dessa teman och gavs ett ID för att 

underlätta sökning i texten. Citaten ställdes mot varandra och genom jämförelse kunde de 

hänföras till olika dimensioner. Av jämförelsen framgick det hur citaten kan beskriva olika 

aspekter av samma dimension, exempelvis hade flera respondenter berört tid för dubblering. 

Under arbetets gång har både teman och citat diskuterats kontinuerligt genom att ställa teman 

och citat mot varandra och titta på vad de olika respondenterna anser om exempelvis tiden för 

dubblering och på så sätt har en tillförlitlig kontroll av materialet tagits fram 

Steg 4. Att söka mönster eller typer 

För att på ett tillförlitligt och sammanhängande sätt beskriva hur respondenterna upplever 

rutinerna kring dubblering har mönster och samband definierats. Detta har möjliggjort en 

sammankoppling av olika teman och på så sätt har en tydlig bild av hur respondenterna 

upplever dubbleringen tagits fram [CITATION Dah17 \p 71-76 \l 1053 ].

Resultat

Upplägget för dubblering

Den tid som avsätts för dubblering är oftast mycket begränsad och därför är dess upplägg och 

utformning avgörande för hur mycket information och kunskap som täcks. För att få en så 

heltäckande och djuplodande förståelse som möjligt för hur respondenterna väljer att utforma 

dubbleringsinsatser ställdes därför frågor kring prioritering, planering och ansvarsfördelning.
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Vidare ställdes frågor huruvida de anpassar dubbleringen utifrån kollegans erfarenhet och om 

de har den sociala aspekten i åtanke vid dubblering.

Följande frågor ställdes under intervjuerna

- Vilka moment anses vara särskilt viktiga vid dubblering?

- Planeras dubbleringsinsatsen i förväg och finns det utrymme för feedback under 

och/eller efter genomförd dubblering?

- Anpassas dubbleringens utformning till den nya kollegans erfarenhet?

- Hur fördelas ansvaret för dubblering mellan befälen ombord?

- Är socialisering på arbetsplatsen en del av dubbleringsprocessen? 

De moment som angavs vara viktiga att täcka under en dubblering var säkerhet och 

organisation. Vidare angavs bryggan och dess utrustning, manövrering av fartyget och dess 

begränsningar, lastning/lossning samt arbetssätt och rutiner. Som första prioritet angavs 

genomgående säkerheten och hur organisationen för den fungerar. Dubbleringen planeras inte 

i förväg i någon större utsträckning. Däremot anger samtliga respondenter att de försöker göra 

någon form av muntlig uppföljning efter dubbleringen men att det inte finns några rutiner för 

det. På frågan huruvida dubbleringsinsatsen anpassas efter den nya kollegans tidigare 

erfarenhet gavs varierande svar. Resultatet visar att två av respondenterna inte anpassar 

dubbleringen i någon större utsträckning om inte detta uttryckligen efterfrågas. Två av 

respondenterna uppger att de genomför dubbleringen i ett lugnare tempo och att de går 

igenom momenten noggrannare. Den sista av respondenterna uppger att denne lägger fokus 

på de moment som den nya medarbetaren visar osäkerhet inför. Ansvarsfördelning sker, enligt 

resultatet, inte i någon större utsträckning. De respondenter som arbetar som seniora befäl 

uppger däremot att ansvaret för säkerhetsrundan kan överlämnas till en andre styrman. I övrigt

pekar resultatet på att ansvaret för dubblering vilar endast på en person och att denna person 

har samma tjänst som den nya medarbetaren. Resultatet visar på olika inställning till 

socialisering på arbetsplatsen och hur mycket tid som avsätts för det under dubblering. Två av 

respondenterna anger att de inte har det i åtanke och att de inte avsätter mer tid till det än att 

de på sin höjd presenterar den nya medarbetaren för den övriga besättningen. Två av 

respondenterna uppger att de aktivt försöker arbeta för att den nya kollegan ska socialiseras in 

på arbetsplatsen genom att gå runt och samtala med övrig besättning och ta med sig kollegan 

vid måltider och kafferast. Den sista av respondenterna anser att socialisering sker parallellt 

med dubbleringen men att det i stort är beroende på om tid och gemensamma intressen finns.
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Tid

Eftersom tiden för dubblering är begränsad ställdes frågor angående hur lång tid 

respondenterna har på sig för genomförandet kontra hur lång tid de anser skulle vara optimalt. 

Hur lång tid i förväg som respondenterna får veta att de ska genomföra en dubblering samt om 

de upplever stress i samband med dubblering med tanke på den begränsade tiden för 

genomförandet var också av intresse för undersökningen. Vidare ställdes frågan om den nya 

medarbetarens tidigare erfarenhet hade inverkan på hur mycket tid som avsätts för 

dubbleringsinsatsen. Samtliga respondenter uppger det i snitt avsätts tre dagar för en 

dubblering. Detta kan ställas mot den tid som respondenterna anser vara optimal tid för 

dubblering, vilket är en ungefär en vecka. Huruvida dubbleringens längd bör anpassas till den 

nya medarbetarens erfarenhet anser respondenterna vara en individuell avvägning från fall till 

fall. Hur lång tid i förväg som respondenterna får veta att de ska leda en dubblering varierar 

från en dag till en vecka. Ingen av respondenterna uppger att de känner stress i samband med 

dubblering.

Fördelar och nackdelar med fasta rutiner

En central del av frågeställningen var att undersöka vilka nackdelar respektive fördelar 

respondenterna ser med dubbleringar där det saknas fastställda rutiner. Avseende nackdelar 

ger respondenterna genomgående liknande svar. Man anser att avsaknaden av fastställda 

rutiner innebär en sämre struktur vilket in sin tur innebär att det är svårt att kontrollera om 

samtliga moment som ska ingå i dubbleringen verkligen gås igenom. Vidare anser 

respondenterna att det försvårar för en konsekvent dubblering oberoende av vem som 

ansvarar för dubbleringen. Även tidsåtgången kan påverkas negativt vid avsaknaden av fasta 

rutiner. Det var endast en av respondenterna som såg någon fördel med att inte använda sig av 

fasta rutiner och det var att det kunde bli ett friare upplägg på dubblering men att det däremot 

skulle kunna påverka tidsåtgången negativt. I övrigt såg respondenterna inga fördelar med att 

inte använda sig av fasta rutiner.

Flyget som förebild 

Respondenterna tillfrågades om de ansåg att ett förfarande liknande introduktionen inom 

flyget skulle vara lämpligt för att förbättra dubbleringen till sjöss. Inom flyget ställs det mycket 

höga krav på kontroll av piloterna innan de börjar flyga. Majoriteten av respondenterna var 

positiva till att ha någon form av utbildningar och simuleringar av onormala situationer för att 

se hur man hanterar dem. 
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Alla såg dock problem med att använda sig av någon form av typerating då det inte finns 

samma standardisering i sjöfarten som inom flyget. Respondenterna uppgav att någon form av 

utbildning eller vidareutbildning skulle var lämpligt men att samtliga ansåg att var sjätte månad 

som flyget har är för ofta. Ingen av respondenterna hade däremot förslag på lämpligt 

tidsintervall.

Förbättringar

Undersökningens frågeställning berör även vilka förbättringar respondenterna vill se i arbetet 

med dubblering. Nästan samtliga respondenter efterfrågar väl genomtänkta checklistor och 

manualer. En av respondenterna poängterar vikten av att sådana checklistor och manualer är 

”levande dokument”, det vill säga att de kontinuerligt ses över och följs upp. En annan av 

respondenterna anser att sådana dokument bör tas fram av en arbetsgrupp bestående av 

personer som arbetar ombord på det aktuella fartyget och även rederiets designated person 

ashore som är den person som fungerar som en länk mellan rederiets ledning och fartygen. Ett 

annat förslag på förbättring var att skicka hem viktig information till den nya medarbetaren så 

att denne kan läsa på innan tillträdande av tjänsten.

Diskussion

Resultatdiskussion 

Syftet med undersökningen var att beskriva hur däcksbefäl utformar en dubblering när det 

saknas fastställda rutiner för dess utformning och innehåll. Undersökningen har visat att 

samtliga respondenter i första hand prioriterar säkerheten och dess organisation vid en 

dubblering. Detta kan ställas mot resultatet i Erikssons undersökning Vikten av dubblering där 

merparten av respondenterna anger rutinerna som det viktigaste under dubbleringen. I den 

undersökningen påtalade även en av respondenterna att säkerheten oftast glöms 

bort[CITATION Ham \l 1053 ]. Anledningen till detta kan vara befälen på däck ofta ansvarar för 

säkerheten och därför får uppgiften att gå igenom säkerhetsrutiner med den nyanställda 

oberoende av på vilken avdelning denne jobbar. Detta kan vara anledningen till att detta är ett 

av de viktigaste momenten för respondenterna.

Undersökningen har visat att dubbleringsinsatserna inte planeras i förväg i någon större 

utsträckning och att det saknas rutiner för uppföljning och feedback. Uppföljning sker i viss 

utsträckning men då enbart muntligen.
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Här kan man se vissa likheter med Angemos undersökning där det visade sig att de deltagande 

organisationerna avsatte väldigt lite tid för planering, genomförande och uppföljning av 

introduktionsprogram. Angemos undersökning avsåg förvisso organisationer[ CITATION 

Ang11 \l 1053 ]. Detta kan tyda på att om organisationen avsätter lite tid för planering, 

genomförande och uppföljning så är chansen stor att det inte görs på en individnivå. Av 

resultatet i den här undersökningen framgår det tydligt att så är fallet eftersom samtliga 

respondenter anger att det inte finns rutiner för planering och uppföljning av dubbleringen.

Undersökningen har visat att respondenterna i mycket liten utsträckning delar ansvaret för 

dubblering med andra kollegor.  Detta kan jämföras med Hedström och Mattisson Bäcks 

undersökning där ansvaret för studenterna alltid delades[CITATION Hed141 \l 1053 ]. Att 

resultatet i den här undersökningen pekar på motsatsen kan bero på att tiden som avsätts för 

dubblering är mycket mer begränsad och att man därför koncentrerar sig på den vakt man ska 

gå när man tillträder sin tjänst. 

När respondenterna fick frågan om de under dubbleringen tänker på socialisering av den 

nyanställda gavs olika svar. Några försöker presentera den nya ombord, andra lägger inte någon

större tanke på det eftersom de anser att det kommer av sig själv. Att alla inte lägger så stor vikt

vid detta kan bero på att människor är olika och att vissa är mer sociala än andra.  

Resultatet pekar entydigt på att användningen av rutiner vid dubbleringen underlättar 

dubblering både för den som ska hålla i den och den som ska gå med. Genom att använda sig 

av rutiner kan man mer effektivt planera dubbleringen och få ut så mycket som möjligt av den 

tid som läggs på den. Rutiner underlättar uppföljning så att man får med alla moment, något 

som är till fördel för båda parter. Utan rutiner blir dubbleringen inte konsekvent vilket även 

detta ökar risken för att moment glöms bort. Det har inte framkommit att det finns några 

nämnvärda fördelar med att inte använda sig av fasta rutiner. En av respondenterna menade 

det kunde vara friare men att det då krävdes mer planering. Resultatet tyder i denna del på att 

däcksbefäl föredrar att ha tillgång till fasta rutiner under dubbleringen. 

Resultatet visar att en normal introduktion är i snitt tre dagar. I den här delen överensstämmer 

resultatet med Erikssons. Hans respondenter angav två till fyra dagar som tidsram för en 

dubblering[CITATION Ham \l 1053 ]. Majoriteten av respondenterna i den här undersökningen 

ansåg att en vecka var en lämplig tidsram för att kunna utföra en väl genomförd dubblering.
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En vecka var även den tidsram som angavs av majoriteten av respondenterna i Erikssons 

undersökning. Den tid som avsätts för dubbleringen upplevs ofta som för kort för ändamålet 

samtidigt som det varierar mycket hur lång tid innan man får kännedom om att det kommer en 

ny medarbetare. Hur mycket tid som behöver avsättas för den nya medarbetaren beror till stor 

del på dennes erfarenhet, något som varierar mycket från person till person. Här kan vi se 

likheter med undersökningen Stöd till handledare – finns det ett behov? Merparten av deras 

respondenter hade fått information om att en student skulle komma men det kunde ske med 

kort varsel och det framgick inte heller alltid vilken erfarenhet studenten hade [CITATION 

Hed141 \l 1053 ]. Det kan naturligtvis vara svårt att rent praktiskt göra något åt detta problem 

eftersom det många gånger kan röra sig om ett sjukdomsfall när en ny medarbetare ska gå en 

dubblering. Däremot skulle information om medarbetarens tidigare erfarenhet inte vara några 

större problem att ta fram för kännedom för den som leder dubbleringen. 

Det var ingen av respondenterna som uppgav att de känner stress i samband med dubblering. 

Resultatet var i den här delen överraskande eftersom det gjordes ett antagande att en det 

skulle innebära en viss nivå av stress mot bakgrund av att dubblering sker jämte utförandet av 

ordinarie arbetsuppgifter.

Respondenterna påpekar här att en betydande skillnad mellan flygindustrin och sjöfarten är att

flygindustrin helt och hållet arbetar med standardiseringar. Eftersom det inom sjöfarten inte 

finns standardisering i samma utsträckning, det finns många leverantörer av utrustning och 

många olika fartygstyper, är det svårt att införa ett liknande system inom sjöfarten. Vidare 

regleras flyget av myndigheter i mycket större utsträckning. Det ställs krav på att piloter ska 

genomföra tester och kunskapsprov var sjätte månad. Inom flyget arbetar man kontinuerligt 

med att utveckla och förbättra introduktionsmetoden genom återkommande utvärderingar och

analyser. Respondenterna ser här fördelar med att öva på onormala situationer i exempelvis 

simulatorer och att ges möjlighet till vidareutbildning i en strävan att närma sig flygindustrins 

introduktionsmetoder. 

Det gavs i undersökningen många förslag på förbättringar från respondenterna vilket i sig tyder 

på engagemang och intresse. Resultatet pekar på att man bör ha checklistor eller mallar för hur

dubbleringen ska utföras, en majoritet av respondenterna efterfrågade detta.
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 En arbetsgrupp som tar fram befattningsspecifika rutiner för dubblering bör i sammanhanget 

inte vara svårt att genomföra. Däremot kan det vara svårare att skicka information till den 

nyanställde innan ombordstigning eftersom viss information kan vara av känslig natur och 

därför bör hanteras varsamt. 

Metoddiskussion

Med utgångspunkt från undersökningens problemställning valdes det i denna undersökning att 

använda sig av en kvalitativ metod. Detta val gjordes då undersökningens problemställning har 

som syfte att få en ökad förståelse och mer kunskap för hur däcksbefäl utformar en dubblering 

när det saknas fastställda rutiner och en kvalitativ metod lämpar sig bättre för att skapa en 

djupare förståelse. Med hjälp av intervjuer kan man få en djupare förståelse för hur 

respondenterna väljer att utforma sin dubblering. Detta var även anledningen till att kvantitativ 

metod inte ansågs lämplig. En kvantitativ metod hade lämpat sig bättre om syftet var att ta 

reda på i vilken omfattning ett större antal respondenter väljer att utforma dubbleringen på ett 

särskilt vis[CITATION Jac07 \p 15 \l 1053 ]. 

En kvalitativ metod ansågs mer lämplig i syftet att nå en djupare och större förståelse för hur 

respondenterna väljer att utforma dubbleringsinsatser och vad de anser vara av särskild vikt vid

dubblering. Öppna intervjuer användes för inhämtning av data. Metoden ansågs särskilt 

lämplig eftersom syftet var att respondenterna på ett fritt och öppet vis skulle beskriva hur de 

utformar en dubblering när ansvaret för utformning och genomförande ligger på dem. Syftet 

var även att få svar på frågan vilka för-respektive nackdelar respondenterna anser finnas med 

avsaknaden av fasta rutiner för dubblering. Första steget var att göra en provintervju för att 

testa intervjuguiden och bedöma hur lång tid som en intervju kunde förväntas ta. Detta ökade 

förståelsen för hur en intervju kan fortlöpa och intervjuguiden korrigerades för att komma 

närmare undersökningens syfte.

 

Därefter genomfördes fem intervjuer med svenska sjöbefäl med minst fem års erfarenhet av att

arbeta som befäl i olika positioner ombord på svenska fartyg. Detta ansågs var tillräckligt då det

ganska snabbt visade sig att många av respondenterna svarade likartat på frågorna. Tre av 

intervjuerna genomfördes på respondenternas arbetsplatser och de resterande två i 

respondenternas hem. En av de intervjuer som genomfördes på respondentens arbetsplats 

uppfattades som något mer stressad än de andra. Det bör dock tilläggas att intervjun 

genomfördes under respondentens frivakt. Detta kan ha påverkat intervjun i den mening att 

svaren vissa gånger var korta.
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Könsfördelningen på respondenterna var en kvinna och fyra män. Här vore det kanske varit 

önskvärt med en jämnare könsfördelning men eftersom svaren var så likartade så ansågs det 

inte behövas mer än fem intervjuer. Det går inte att bortse att författarnas ovana att genomföra

intervjuer har påverkat undersökningen och dess resultat negativt. En mer erfaren intervjuare 

hade med största sannolikhet kunnat få ut mer av respondenterna. En annan faktor som kan 

har påverkat undersökningen negativt är att respondenterna främst har erfarenhet av Ro-pax. 

Det bör däremot tas i beaktande att respondenterna har god erfarenhet av att leda 

dubbleringar. 

 

Slutsatser

Dubbleringen på respondenternas arbetsplatser utförs genom att den nyanställda går bredvid 

den som ska lösas av. Ansvarsfördelning mellan befälen ombord görs inte i någon större 

utsträckning förutom i de fall då ansvaret för säkerhetsrundan och fartygsintroduktionen 

överlämnas till andre styrman. Respondenterna anser att det moment som är viktigast under 

dubbleringen är säkerheten. De anser även att fördelarna överväger nackdelarna i att använda 

sig av fasta rutiner. Rutiner skulle även ge konsekventa dubbleringar så att ingen information 

glöms bort oberoende av vem som leder dubbleringen. Den enda fördelen som angavs med att 

inte använda sig av rutiner var att det kunde bli friare men att det då krävdes mer planering. 

Som förbättringsförslag angav respondenterna checklistor och mallar för dubblering.

Förslag på vidare studier

Med avstamp i denna undersökningen hade det varit intressant att undersöka frågan ur 

rederiernas perspektiv. Vad är deras inställning till korta dubbleringar? Vilka risker ser de med 

korta dubbleringar och vilka förbättringsmöjligheter i detta ämne anser de finnas. 

Slutord 

Under arbetets gång har ett av de aktuella rederierna gjort en revidering av rutiner vid 

introduktion av ny personal. Dessa rutiner fanns inte vid starten av undersökningen.
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Bilaga  
Intervjuguide 

1 Tänk på att lyssna aktivt

2 Gör stödanteckningar under intervjun

3 Ställ följdfrågor 

4 Be dom gärna utveckla sina svar.

 Hur många år i yrket har du som befäl och vilken är din nuvarande tjänst?

 Kan du berätta lite om vilken typ av fartyg du arbetat på?

 Kan du Uppskatta hur många dubbleringar du lett?

 Kan du uppskatta hur många gånger du har du varit med om att det finns fastställda 

rutiner för hur och vilken information som ska ingå i dubbleringen? 

 Kan du beskriva dina egna erfarenheter/känslor av att vara ny på ett fartyg och gå 

bredvid någon under en dubblering?

 Kan du beskriva i stora drag hur du väljer att utforma dubbleringen när det inte finns 

fastälta rutiner för vad som ska ingå?

 Kan du uppskatta hur mycket tid som du lägger på planering av dubbleringen 

utformning innan själva dubbleringen?

 Vilket moment tycker du är extra viktigt att gå igenom med den nyanställda?

 Gör du någon skillnad i utformning om medarbetare som har mycket kontra lite 

erfarenhet?

 Vem har huvudansvaret för dubbleringen i ditt nuvarande rederi?

 Delar ni upp ansvaret för dubbleringen mellan befälen ombord?

I



 Används det några hjälpmedel som exempelvis färdigskrivna manualer, checklistor mm.

I det rederiet du nuvarande jobbar i?

 Under Dubbleringen läggs det då någon tid/tanke på hur man får den nya 

medarbetaren att bli en del av ”gänget/gruppen”?

 Kan du nämna tre eller fler fördelar du ser med att inte använda sig av fastställda 

rutiner för vad som ska ingå under dubbleringen?

 Kan du nämna tre eller fler fördelar du ser med att använda sig av fastställda rutiner för

vad som ska ingå under dubbleringen

 Kan du beskriva hur du känner rent känslomässigt att utforma och leda en dubblering?

 Finns det något moment under dubbleringen du känner större osäkerhet inför än 

andra? 

 Känner du en stressfaktor inför dubbleringen? 

 Hur gör du för att utveckla en bra dialog under dubbleringen med den nya 

medarbetaren?

 Känner du att du kan finns en förståelse från fartygsledningen/rederiet, övrig 

medarbetare ombord att dubbleringen tar tid från dina ordinarie arbetsuppgifter? 

 Känner du att det skulle underlätta dubbleringen om det fanns fastställda rutiner 

framtagna för vad som ska ingå i dubbleringen? 

 Vem skulle ansvaras för att ta fram ett sådant material?

 Tycker du att sjöfarten ska ta efter flyget när det gäller att visa att piloten kan hanterera

 onormala situationer något som görs i en simulator var sjätte månad. Detta för att 

upptäcka kunskapsluckor hos pilote

II



 Finns det några rutiner för hur ni märker av eventuella kunskapsluckor hos den nya 

medarbetaren?

 Har du och den nyanställda någon feedback under eller efter dubbleringen?

 Finns det rutiner för genomförande av feedback i samband med dubblering?

 Använder ni er av någon form av mentorskap efter dubblering?

 Kan du uppskatta hur lång tid det normalt avsätts för en för en normal introduktion?

 Görs det någon skillnad mellan en ny medarbetare med mycket erfarenhet kontra 

mindre erfarenhet? 

 Vad anser du att det skulle vara för minimumtid för att på ett betryggande sätt kunna 

delge all information den nya medarbetaren behöver för att på ett säkert sätt utföra sitt

arbete?

 Vad tror du riskerna med för kort dubblering kan ledda till?

 Hur lång tid innan får ni besked på att det ska komma en ny medarbetare?

 Har du några nya idéer eller tankar om hur man skulle kunna förbättra dubbleringar på 

fartyg?

 Har du något att tillägga i detta ämnet?

III
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