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ABSTRAKT  

 

Denna uppsats har till syfte att presentera och analysera författarnas arbetsprocess 

och resultat gällande skrivandet av en handbok rörande ämnet underhållsteknik. Dess 

syfte är även att förklara metodval, presentera källor och diskutera handbokens 

uppbyggnad och pedagogiska utformning. Under skrivperioden har en kvalitativ metod 

följts och tonvikten för skapandet av handboken har legat på faktainhämtning och 

källkritik. 

Själva handboken riktar sig främst till studenter vid de nautiska programmen, samt 

nyutexaminerade styrmän. 

Resultatet presenteras som en bilaga vidhäftad denna uppsats. 
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ABSTRACT  

 
This paper aims to present and analyze the authors' work processes and results on the 

writing of a handbook on the subject of maintenance technology. Its purpose is also to 

explain the choice of method, present the sources used and discuss the structure and 

pedagogical design of the handbook itself. During the writing period, a qualitative 

method has been used and the emphasis on creation of this thesis has been on fact-

finding and criticism of sources. 

The actual manual is aimed primarily at students at the nautical programs and mates 

that have recently graduated from this program. 

The results in terms of the handbook is presented as an annex attached to this paper. 
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 1  INTRODUKTION 

När vi läste underhållsteknik upplevde vi att den bok skolan hade att erbjuda innehöll 

delvis förlegad information, detta till huvudsak en följd av att gällande regelverk har 

uppdaterats och direktiven ändrats. Boken har för övrigt slutat tryckas vilket medför att 

kursen i underhållsteknik helt saknar litteratur.  

Annan litteratur finns att tillgå men inte som täcker hela ämnet, för att omfatta hela ämnet 

måste flera böcker införskaffas varav de flesta är på engelska. Engelska språket i sig är 

inget problem men inom facklitteraturen dyker uttryck och termer upp som vida 

överskrider den nivå som är normalen inom sjöfarten. Detta försvårar inlärningen samtidigt 

som kunskapen om dessa i stor del är överflödig för målgruppen.  

I allmänhet är dessutom specifik facklitteratur relativt kostsam och det är därför inte 

ekonomiskt hållbart för studenter att skaffa ett antal sådana böcker enbart för en kurs, 

vilket ger oss ännu en anledning att genomföra det här projektet.  

Vi hade redan diskuterat möjligheten att skriva en handbok i något av de ämnen vi läst 

och när diskussionen kring läromedel uppkom i början av underhållskursen, kändes valet 

naturligt. 

Vi har valt att skriva denna handbok på svenska och har även valt att begränsa oss till 

ämnena förbehandling, korrosion, målning, tribologi, tågvirke och surrningsgods samt 

dockning. Vidare information om avgränsningarna samt varför vi valt just dessa ämnen 

behandlas under metoddelen.  
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 2  SYFTE 

Målsättningen med denna bok är att den ska fungera som stödlitteratur för 

sjökaptensstudenter och nyutexaminerade styrmän. Tanken med det här projektet är att 

skapa en illustrativ och lättbegriplig bok som berör de viktigaste områdena i ämnet 

underhållsteknik, utan att fördenskull gå in för djupt i vardera område.  
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 3  PROBLEMFRAMSTÄLLNING 

Det saknas tillräckligt uppdaterad litteratur på svenska som täcker ämnet 

underhållsteknik. Den svenska litteratur som trots allt finns är ej anpassad för vår kursplan 

eller kunskapsbehov. Litteratur finns att tillgå, men då i form av mer utförlig information 

inom specifika och starkt begränsade områden, dessutom i flertalet fall på engelska. 
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 4  METOD 

Den bok detta arbete är tänkt att resultera i kommer uteslutande bygga på publicerat 

material så som facklitteratur och artiklar. Vi har medvetet valt bort att använda oss av 

intervjuer med personer aktiva inom sjöfartsyrket då deras arbetsmetoder i mångt och 

mycket baseras på tradition. I och med detta följs inte alltid tillverkarnas instruktioner och 

gällande säkerhetsföreskrifter. 

För att bilda oss en uppfattning om hur arbetet går till på ett varv och även utröna om och 

i så fall hur arbetet ombord förändras under ett varvsbesök, valde vi att besöka ett större, 

svenskt varv. Tanken med detta var inte att genomföra intervjuer, utan att genom 

observationer bilda oss en uppfattning om hur arbetet kan gå till när ett fartyg är torrsatt. 

Vidare var studiebesöket nödvändigt för insamlingen av bildmaterial till själva handboken. 

Utifrån dessa iakttagelser har vi valt att följa en kvalitativ metod i form av en källstudie. 

Enligt Holme (1991) kan en källa definieras som skriftligt nedtecknat material, vilket är 

vad vi har att utgå från. Lämplig pedagogiklitteratur kommer behöva granskas innan själva 

boken kan ta form och det är även lämpligt att studera material om hur man producerar en 

pedagogiskt riktig handbok.  

Selander (1988) framhåller att tanken med en pedagogisk text är att den ska återskapa 

eller reproducera befintlig kunskap, ej skapa ny kunskap. Det måste dessutom ske ett urval 

av kunskap som ska behandlas och en tydlig avgränsning är nödvändig (se kapitel 4.2). 

Den pedagogiska texten ska även ta hänsyn till målgruppens förkunskaper då litteraturens 

syfte är att bygga vidare på dessa.  

Vidare skriver Selander (1988) att en pedagogisk text är fasett-ordnad i det avseendet att 

den tar upp flera olika teman som sedan behandlas på ett likartat sätt. Likväl har den alltid 

en realreferens; den beskriver verkligheten och inte fiktion.  

Målet med detta arbete är att skriva en handbok, vilket skiljer sig från en ren lärobok i 

form av djupet och omfattningen på den information som boken delger. Då våra källor till 

huvudsak består av läroböcker innebär det att informationen vi får från dessa behöver 

bearbetas för att kunna skrivas på en lämplig nivå.  

Strävan är ej att grundligt förklara processerna bakom de aktiviteter vi behandlar i vår 

handbok utan tyngden kommer vila på hur du utför dem. Handbokens syfte är att ge stöd 

till läsare som redan har förkunskaper och är insatta i ämnet som handboken avser. Detta 

leder till att informationen vi förmedlar beskrivs i enkla och kortfattade termer som är lätta 

att ta till sig och ej kräver större eftertanke. Handboken ska ge vägledning gällande hur ett 
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arbete bör utföras och av vilket  skäl. En lärobok skulle vara mer inriktad på djupgående 

förståelse av de olika momenten istället. 

Texten kommer att vara luftig och lättläst med många illustrationer och bilder för att 

läsaren snabbt ska kunna hitta den information han eller hon söker. För upplägg av 

handbokens kapitel se kapitel 4.2 samt bilaga 2 

 

 4.1  KÄLLSTUDIE 

En källstudie väljer ut källor som anses relevanta och analyserar deras trovärdighet 

utifrån utgivare, eventuellt sponsrande företag eller organisationer, författare samt de källor 

som författaren i sin tur använt sig av. De utvalda källornas användbarhet måste även den 

noggrant övervägas i den här typen av arbete.  

En nackdel med den kvalitativa metoden är att man måste begränsa sig till ett fåtal källor 

vilket kan ha en negativ inverkan på objektiviteten. Enligt Jacobsen (2007) sker en kraftig 

sållning av källor redan innan undersökaren haft möjlighet att göra sitt urval. Detta beror 

på att man inte har tillgång till all information inom det givna ämnet och dessutom 

registreras och nedtecknas inte all kunskap inom ett givet område vilket även detta leder 

till informationsbortfall. Vidare är mycket av den tillgängliga litteraturen skriven på 

engelska vilket kan inverka på informationens riktighet vid översättning till svenska. Detta 

är en faktor vi kommer behöva vara uppmärksamma på vid tolkning av den engelska 

litteraturen. Värt att nämna i detta sammanhang är även att många fackspråkliga termer 

saknar svensk översättning. I dessa fall kommer ursprungsordet att användas med en 

förklarande text på svenska där så krävs. 

 

 

 4.2  AVGRÄNSNING 

Anledningen att vi valt att skriva just på svenska är mestadels praktisk. Även om vi har 

goda kunskaper i engelska tar det ändå längre tid att skapa en text på ett språk som inte är 

vårt modersmål. Eftersom tid är något av en begränsande faktor i det här fallet, ansåg vi att 

vi av den anledningen borde välja svenska som skriftspråk. Vidare bör det helt naturligt 

vara enklare för en person att ta till sig information på sitt modersmål än på ett språk 

vederbörande kanske inte behärskar till fullo.  
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Vi vill med detta arbete dels fördjupa våra kunskaper inom ämnet underhållsteknik men 

även förenkla och bidra med information vi själva upplevt som otillräcklig i tillgänglig 

litteratur. 

I samråd med kursansvarig har vi valt ut dessa sex områden som tillsammans utgör en 

lämplig avgränsning för ett arbete av den här storleken. De är de områden som 

kursansvarig anser är mest relevanta för handbokens målgrupp. Nedan följer en 

beskrivning av hur vi valt att presentera de olika områdena.  

 

Förbehandling 

 Olika typer av föroreningar 

 Rengöringsmetoder 

 Blästring 

 Rengöringsstandard för mekanisk rengöring samt vid blästring 

 

Korrosion  

 Hur korrosion uppkommer och vilka åtgärder man vidtar för att motverka detta.  

 Metoder och verktyg för avlägsnande av befintlig korrosion. 

 

Målning 

 Varför och hur målningsarbeten ska utföras.  

 Appliceringsmetoder och verktyg för ändamålet.  

 Kontroll av färgtjocklek, målningsbar yta samt färgens kondition.  

 Olika färgsystem och antifouling.  

 Miljöaspekter samt målningsområden. 

 

Tribologi 

 Smörjning och underhåll av trummor, spel, lager, med mera.  

 Smörjscheman. 

 

Tågvirke och surrningsgods 

 Underhåll av förtöjningsgods, lyft- och surrningsutrustning.  

 Kontroller av utrustningens skick. 
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Dockning 

 Kontroller samt åtgärder inför dockning, checklistor och inspektioner innan och 

under varvsbesök. 

 Styrmans uppgifter. 
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 5  HANDBOKENS UTFORMNING 

Vad måste vi då ta hänsyn till för att få till stånd en bra handbok? Likheterna med en 

lärobok är många, men handboken bör inte vara lika ingående som en sådan. Den bör 

snarare ses som en snabbreferens för ett område man redan besitter kunskaper inom för de 

tillfällen då man önskar kontrollera dessa kunskaper eller bara få ett nytt synsätt på ett visst 

arbetsmoment. 

Berglund m.fl. (1991) skriver “Var och en som ska skriva något för publicering måste gå 

hela vägen från tänkande, skrivande, granskande, reviderande osv. fram till ett tryckfärdigt 

text- och bildunderlag.” 

Det är därför viktigt att innan man börjar med själva skrivprocessen ställer sig frågan om 

vad man vill uppnå med boken och vilken målgrupp den riktar sig till. Vad har läsaren för 

bakgrund? Hur kommer han eller hon använda sig av publikationen? Vad vill läsaren få ut 

av den här typen av skrift? Lika viktigt borde det vara att vi som författare ställer oss 

frågan vad vi själva vill förmedla i boken. Dessutom är det viktigt att vi så långt det är 

möjligt försöker vara objektiva, både i vårt informationsinhämtande och i själva 

skrivprocessen. En bok som färgas för mycket av författarens personliga åsikter bör tappa i 

sin trovärdighet som läromedel och blir därmed värdelös. 

Den stora likheten med en lärobok torde ändå ligga i den grafiska utformningen och i den 

språkliga stilnivån. Man vill hålla språket på en lättbegriplig nivå utan att fördenskull 

nedvärdera läsarens intelligens. Språkrådet (2008) framhåller användandet av bilder där 

sådana ger en bättre beskrivning av ett moment än ett stycke text skulle göra. Möjligen 

behövs en kortare förklarande text i anslutning till bilden, men den bör vara just kortfattad. 

Vår ambition är att texten ska vara informationsrik, men fortfarande utformad på ett sätt 

som väcker läsarens intresse, att illustrera boken rikligt känns därför naturligt för oss. 

Hanboken bör inte heller innehålla alltför långa utläggningar utan faktamässigt värde, då 

tappar boken sin funktion. Enligt Språkrådet (2008) bör en text delas in i lagom långa 

stycken, vara skriven med läsvänliga typsnitt och struktureras med hjälp av informativa 

rubriker för att vara enkel att ta till sig. Detta är något vi försökt ta hänsyn till i så stor 

utsträckning som möjligt i vår bok. 
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 6  TIDSPLAN 

Nedan har vi skrivit ner de viktigaste datumen för att ta projektet framåt. Värt att notera 

är att vi har valt bort att bestämma några datum för möten med handledare samt interna 

möten i gruppen, då vi anser att det är bättre att dessa sätts upp vid behov och anpassas 

efter rådande schema. 

 

14 januari   Litteratursökning färdig 

17 januari   Uppsatsplan inlämnad 

24-28 januari  Metodseminarium 

13 februari   Avstämning av respektive kapitel 

28 februari   Bokkapitel färdigskrivna 

7 mars   Korrekturläsning färdig  

14 mars   Illustrationer och bilder klara 

20 mars   Layout klar 

27 mars   Rapport klar 

4 april   Råkopia av examensarbetet inlämnad 

18-30 april   Opponeringar 
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 7  KÄLLKRITIK 

Vi har granskat nedanstående källor för att inhämta kunskap om de i handboken upptagna 

områdena samt bedömt innehållets trovärdighet och samstämmighet mellan de olika 

böcker som tar upp information inom samma områden.  

En del av den litteratur vi fått tag på har kommit från vår handledare. Dessa är böcker han 

använder i sina föreläsningar. Vi har även hittat viss litteratur under de schemalagda 

sökpassen på Universitetsbiblioteket och även vid egna sökningar i bibliotekets databaser.  

 

Arbetsmiljöverkets författningssamling 

Arbetsmiljöverket har gett ut dessa allmänna råd gällande arbetsmiljön på fartyg. Med 

tanke på att dessa publikationer är utgivna av en statlig myndighet och baseras på svensk 

arbetsmiljölagstiftning bör informationen ha hög trovärdighet och vara faktamässigt riktig. 

Däremot kan materialet på grund av sitt byråkratiska språk vara svårtolkat, vilket kan leda 

till missuppfattningar när informationen ska användas. Detta gör att man måste vara 

noggrann vid genomläsning av detta material. 

 

Boken om personlig skyddsutrustning 

Publikation utgiven av Arbetarskyddsstyrelsen; en statlig myndighet som numera har gått 

upp i arbetsmiljöverket. Skriften är baserad på gällande svenska regelverk och inga 

hänvisningar till specifika företag har gjorts i faktatexten.  

Boken är däremot rik på reklam från diverse tillverkare av personlig skyddsutrustning 

och man skulle därför kunna misstänka att själva utgivningen är finansierad på detta sätt. 

Däremot verkar det inte ha påverkat själva faktainnehållet. 

 

Chemicals in Ships 

Denna bok är publicerad för  ”The Institute Of Marine Engineers” av Marine 

Management (Holdings) LTD. Det finns ingen hänvisning till någon referenslitteratur som 

författaren använt sig av, men det finns hänvisning  till vidare läsning. Då författaren ej har 

specificerat sina källor bör informationen granskas mot annan källitteratur innan 

användning.  
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Dry Docking and Shipboard Maintenance 

Detta är en bok med ett antal olika källor inom olika områden. Författaren har använt sig 

av intervjuer med personer anställda på företag inom sjöfartssektorn men även information 

från lektorer på olika europeiska sjöfartshögskolor har använts. Den mängd källor som 

använts borde ge rättvisande information då de borde bekräfta varandra.  

Dock har bokens författare använt en av sina tidigare böcker som källa vilket minskar 

trovärdigheten en aning. 

 

Guidelines for Ballast Tank Coating Systems and Surface Reparation 

Denna bok är utfärdad av ”The Tanker Structure  Co-operative  Forum”. Forumet  har 

många olika medlemmar som har hjälpt till med att skapa denna bok. Eftersom det finns  

såpass många intressenter inblandade i boken kan det  finnas en risk att boken  har en  

utarbetad vinkling, så som bilder av utrustning från ett specifikt företag. 

 

Guide to ship repair estimates (In man-hours) 

Boken är skriven av en reparationsingenjör med lång erfarenhet av dockningsarbeten. 

Därigenom kan man sluta sig till att han bör ha god kunskap gällande arbetet runt 

torrdockning av fartyg och de arbeten som tillhör detta. Författaren har valt att beskriva ett 

antal vanliga arbeten vid torrdockning och har valt att beskriva antalet arbetstimmar som 

går åt för varje uppgift. Med tanke på hans yrkeserfarenhet bör uppgifterna i boken stämma 

relativt bra överens med verkligheten, men man måste ha i åtanke att siffrorna inte är 

representativa för alla varv och docktyper. Tiderna för olika arbeten är självklart beroende 

av vilken utrustning varvet har. Därför får man ha i åtanke att informationen i boken inte 

får ses som en absolut sanning, utan mer som riktlinjer. 

 

Handbok i rostskyddsmålning för allmänna stålkonstruktioner 

Denna bok är utgiven av Svenska Korrosionsinstitutet och ger en detaljerad inblick i 

olika områden gällande korrosion på allmänna stålkonstruktioner. All referenslitteratur i 

boken kommer från ”Svenska standarder om rostskyddsmålning samt kompletterande 

internationella standarder”. Boken ger ingen vinkling utan hänvisar till olika standarder 

som gäller för detta område. 
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Härdplaster – arbeta på rätt sätt 

Boken är ett samarbetsprojekt mellan Svenskt Näringsliv, Landsorganisationen (LO) och 

PTK och syftar till att öka medvetenheten om riskerna förenade med härdplastarbeten. 

Informationen i boken baseras på Arbetsmiljöverkets författningssamling, AFS 2005:18 

vilket bör garantera materialets riktighet. Eftersom boken är ett samarbetsprojekt mellan en 

representantorganisation för näringslivet samt två motsvarigheter från löntagarsidan, bör 

även detta validiera det som skrivits då man från båda håll har velat tillse att det 

publicerade materialet inte skadar någon av intresseorgainsationernas medlemmar. 

 

Inspection, repair and maintenance of ship structures 

Detta är en bok med relevanta källor gällande informationens art men något förlegad då 

referenslitteraturen som använts mestadels utgivits i mitten på 90-talet. Detta kan få som 

konsekvens att boken i sig är delvis utdaterad och därför kräver en mer utförlig 

faktajämförelse. Boken är skriven av en professor vid National Technical University of 

Athens vilket ger informationen en större trovärdighet ur en objektiv synvinkel eftersom 

färre ekonomiska intressenter är involverade än i företagsutgiven litteratur. 

 

Jotun Coating and Inspection Manual 

Detta är en bok utgiven av färgtillverkaren Jotun, vilket innebär att informationen är 

relativt företagsspecifik, det vill säga att företagets produkter och profil kommer framhävas 

mer positivt än om det hade varit en bok skriven av en utomstående författare.  Däremot är 

boken garanterat korrekt gällande hur man använder Jotuns produkter och i beskrivningar 

gällande förbehandling innan man applicerar dessa. 

 

Lubricants and Lubrication 

Denna bok har många och relevanta källor vilket ger informationen stor trovärdighet. 

Boken är utgiven år 2007 i form av en reviderad nyutgåva vilket bör betyda att 

informationen är aktuell. Dock är utgivaren ett företag vilket medför en risk att materialet 

är vinklat av ekonomiska intressen.   

 

Lärobok i sjömanskap 

Denna bok är utgiven av svenska försvarsmakten vilket ger informationen trovärdighet. 

Större delen av boken består av allmän information gällande sjömanskap, men det finns 

vissa delar som är helt inriktade mot försvarsmaktens verksamhet. Dessa delar är givetvis 
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inte intressanta för vårt arbete, utan lämnas därhän. Det som minskar trovärdigheten för 

den här boken är avsaknaden av källhänvisningar vilket gör att informationen bör granskas 

extra noggrant innan användning. 

 

Manual för kontroll av lyftverktyg 

Detta kompendium är skrivet av tidigare studenter på Kalmar Sjöfartshögskola som 

examensarbete år 2009 vilket bör betyda att materialet är tidsenligt. Författarna har baserat 

en stor del av arbetet på intervjuer med Kalmar hamns arbetsledare. Även om denna källa 

har stor tillförlitlighet saknar arbetet jämförelse med liknande källor vilket bör tas i åtanke 

vid bedömandet av informationens trovärdighet. 

 

Ship Knowledge. Ship design, construction and operation 

Denna bok är skriven med ekonomisk vinning i åtanke och kan därför ha information vars 

enda syfte är att tilltala en större läsarkrets. Boken är dock relevant för vårt arbete då den 

berör många av de områden vi kommer behandla i vår handbok och är dessutom relativt 

nyskriven. Vid användning av informationen bör extra uppmärksamhet läggas på dess 

korrekthet genom jämförelse med andra källor. 

 

Säkra lyft och lasthantering 

Denna bok är en översättning av tre norska böcker som anpassats till svenska regelverk. 

Detta innebär dock att eventuella faktafel kan ha uppkommit under översättningsprocessen. 

Utgivaren är ett företag som specialiserar sig på utbildning av personal som hanterar 

lyftutrustning vilket ökar trovärdigheten samt ger informationen relevans. 

 

Tribologi : friktion, smörjning och nötning 

Denna bok är utgiven år 1996 vilket ger att dess innehåll delvis riskerar att vara förlegad, 

dock har ringa förändring skett inom det område boken berör. Boken är utgiven av ett 

förlag inriktat på utbildningslitteratur vilket garanterar en viss trovärdighet.  

 

Underhållsteknik. Nautiska linjer 

Detta är den tillgängliga kurslitteraturen inom ämnet underhållsteknik på Kalmar 

Sjöfartshögskola. Den innefattar alla de områden vi kommer att beröra i vår handbok, dock 

är informationen till stor del förlegad och boken används därför inte i någon större 



14 

utsträckning av kursansvarig lärare. Dock behandlar den fortfarande ett stort antal områden 

där dess information fortfarande är relevant och torde därför vara en god informationskälla. 
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 8  RESULTAT 

Resultatet av vårt arbete presenteras i Bilaga 3. Notera att teckensnitt och disposition i 

denna bilaga avviker från den i själva uppsatsen, detta för att underlätta läsningen av 

handboken. 
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 9  DISKUSSION 

Under arbetets gång har vi märkt att det inte alltid varit genomförbart att hålla den 

planerade tidsplanen. Dels har detta berott på brist på schemalagd tid, sjukdom och att 

insamlandet av information tagit olika lång tid. Arbetets tidsupplägg har genomgått 

drastiska förändringar under arbetets gång. Detta kan härledas till att skribenterna ej har 

tidigare erfarenheter av att skriva läromedel och av denna anledning både överskattat och 

underskattat den tid och arbete som krävts för vissa moment, till exempel faktainhämtning, 

källgranskning och korrektur.  

Vi var medvetna om att arbetet med att samla in tillförlitliga källor med all sannolikhet 

skulle bli tidsödande men vad vi inte hade förväntat oss var det begränsade utbudet av 

engelsk litteratur som finns att tillgå. Då det är väldigt viktigt att kunna kontrollera källor 

mot varandra så har detta utgjort ett problem. Av denna anledning har litteratursökningen 

tagit mer tid i anspråk än vi först hade förväntat oss.  

När vi insåg detta valde vi att ändra bokens struktur från en lärobok till en handbok, 

vilket innebar att texten minskade i omfattning då den ändrade karaktär från lärande till 

beskrivande text. 

Vi har fått bra stöd och synpunkter från vår handledare, vilket har underlättat i arbetet. 

Han har varit en bra resurs både för uppslag gällande faktainhämtning och för motivation 

att skriva vidare. 

Vi upptäckte tidigt en svårighet att finna passande metodlitteratur för den typ av arbete 

vi skrivit. Dels den rent metodvetenskapliga delen som behandlar källstudier och dels den 

pedagogiska delen om hur upplägget av boken skulle utformas. För att komma till rätta 

med det senare problemet har vi studerat pedagogikböcker, “Svenska skrivregler” samt en 

läroboken ”Lärobok om läroböcker”, som handlar om hur en lärobok blir till. 

Den metodbok vi traditionellt använt på skolan behandlar inte källstudier överhuvud 

taget och vi har därför fått överge den till förmån för andra böcker som på ett mer ingående 

sätt förklarar tillvägagångssättet för att åstadkomma en sådan.  

Initialt hade vi planerat att varje kapitel i boken skulle omfatta cirka 20 sidor, något som 

vi ganska snart insåg att vi var tvungna att minska ner. Detta på grund av tidsbrist men 

framförallt eftersom den mängd källor vi hade bekräftade varandra och sällan tillförde 

någon ny information.  
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För att undvika plagiering har vi därför kortat ner våra texter och istället lagt mer tid på 

att göra materialet mer lättbegripligt. Fördelen med att våra källor säger samma sak är att 

informationen inte är emotsägande samt att den får en högre trovärdighet.  

Arbetet mellan oss skribenter har fungerat harmoniskt. Vi valde att dela upp kapitlen 

mellan oss för att kunna effektivisera skrivandet. Detta medför att var och en endast behövt 

sätta sig in i de områden de skrivit om och på detta sätt sparat tid och energi. Dock har 

detta även lett till att vi endast är insatta i de områden som vi valt att skriva om.  

De positiva effekterna av detta arrangemang är som tidigare nämnt att det sparar tid och 

energi samt att arbetet har kunnat fortskrida utan att kravet på närvaro av hela gruppen 

ställts. Likväl finns det även negativa aspekter då vi har svårare att kontrollera varandras 

texter gällande faktainnehåll samt att vi skriftspråkligt uttrycker oss olika vilket har lett till 

en hel del korrigeringar i slutskedet av arbetet.  

Gällande varvsbesöket inhämtades värdefull information både från det indockade 

fartyget och från varvet. Under besöket ställdes frågor som uppkommit hos oss under 

arbetes gång och svaren på dessa har likt all annan information värderats mot skrivna 

källor.  

Under arbetets gång har vi utvecklats språkligt och fått en större förståelse för 

läromedels utformning och begränsningar. Det har varit nyttigt att få en inblick i hur 

mycket arbete som ligger bakom ett faktariktigt läromedel.  

Förslag på vidare arbete inom samma område: 

 Specialiserade handböcker för respektive kapitel upptaget i bilaga 3. 

 En lärobok för lyftinrättningar. 

 En handbok på motsvarande nivå som vår, fast för sjöingenjörer. 
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Bilaga 1 
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Bilaga 2 

 

Kapitelmall 

 

lix.se (35-50 i skattning) 

 

Direkt och allmänt instruerande (blanda ”du” ”man”) 

 

Teckensnitt ”Arial” genom hela dokumentet. 

 

Huvudkapitel (Storlek 12 Fet) 
 
Kort introduktion till kapitlets ämne 

Brödtext storlek 12 Arial, indrag 0,5 cm vid nytt stycke. 
 
Underrubriker (Storlek 12, understruken) 

 Brödtext, indrag 0,5 cm vid nytt stycke. 
 

Sammanfattning 

 Punkform, de viktigaste delarna i aktuellt kapitel. 
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Bilaga 4 
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