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Abstrakt 

Jag har tittat på hur arbetsbelastningen ser ut idag ombord på svenska tankfartyg. Arbetet har 

belyst inställningen till och respondenternas upplevda känslor vid tiden för 

vettinginspektionen, men också vad det skulle kunna leda till. Under praktiktiden 

genomfördes personliga intervjuer samt intervjuer via mejl, och har även använt mig av både 

kvalitativa och kvantitativa undersökningar. Utredningen har visat att respondenternas goda 

inställning till vettinginspektioner, mest oro före vettinginspektionen, förberedelserna väl 

genomförda, hur inspektörens agerande påverkar besättningen. Samt resultatet av utredningen 

har även visat att det existerar en viss övertid runt en vettinginspektion. 
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Abstract 

I have looked at how the workloads are today onboard Swedish tankers. This work has shown 

the attitude to and the respondents experienced emotions by the time of the vetting inspection 

but also what this could lead to. During my on board training interviews were made including 

interviews by mail and for the investigation has also the usage of qualitative and quantitative 

methods. The investigation has shown that the respondents good attitude to vetting 

inspections, mostly worrying before the vetting inspection, well preparations, how the vetting 

inspector actions effects the respondents. The result of the investigation has also shown that it 

exists some overtime by the time of the vetting inspection. 
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1 Inledning 
 
Jag har från tidigare praktikperioder upplevt att vettinginspektioner skapar ytterligare 

arbetsbelastning ombord utöver de vardagliga arbetsuppgifterna. Detta var ur en elevs 

perspektiv där uppfattningen var att arbetsbelastningen ökar. Detta ligger till grund för mitt 

val av ämne. För att få en bild av hur dagens situation ser ut kring arbetsbelastning och 

vettinginspektioner har jag sökt efter artiklar, böcker och liknande i Sjöfartsrelaterade 

tidningar, Sjöbefälsförbundet, Sjöfartsverket och på Universitetsbiblioteket, men utan resultat. 

Med dagens minimala besättningar och samtidigt det antal inspektioner som utförs på fartyg 

idag då inte enbart vettinginspektioner utan även inräknat port State Control, oljebolagens 

egna inspektioner, kan vi möta de kraven utan att arbetsbelastningen blir för hög?  

Denna utredning är intressant för alla nya styrmän, studenter vid 

sjöfartshögskolor samt också för de personer som har intresse för vettinginspektionernas 

utveckling i nutid. Men även för de personer som är intresserade av att utveckla denna 

utredning vid ett senare tillfälle eller att göra om samma utredning för att se utvecklingen av 

vettinginspektioner i framtiden.  

Denna utredning är viktig dels ur mitt eget intresse för hur situationen ser ut 

ombord vid tidpunkten för inspektionen, dels för att påvisa hur man ombord upplever sina 

känslor vid inspektionens utförande. Detta även för att syftet med utredningen ska kunna 

påvisas på ett vetenskapligt sätt.  

Med denna utredning vill jag visa att arbetsbelastningen kan bli högre vid 

inspektioner och hoppas att den kan leda till att man tittar på hur man ska undvika en högre 

arbetsbelastning idag. 

 

Syfte och frågeställning 

Syftet med arbetet är att undersöka om arbetsbelastningen ökar eller minskar för besättningen 

inför en vettinginspektion och om det är ett befintligt problem samt hur individerna upplever 

denna situation. Med anledning av detta ställdes följande frågor: 

• Med hur många fler timmar ökar arbetsbelastningen för besättningen, utöver det 

vardagliga arbetet ombord innan en inspektion äger rum?  

• Hur upplevs situationen vid tidpunkten för vettinginspektionen idag? 

• Är det stressande för besättningen? 
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Avgränsningar 

Arbetet kommer att begränsas till en utredning bland däcksbefäl på svenska tankfartyg. Detta 

för att arbetet inte ska anta alltför stora proportioner.  

 

Förkortningar 

SIRE = Ship Inspection Reporting System 

OCIMF = Oil Companies International Marine Forum 

SMM = Safety Management Manual 

ISPS = International Ship and Port facility Security Code 
 

Bakgrund 

En definition på ökad arbetsbelastning är: Om du utsätts för ökad eller onormalt stor 

arbetsbelastning eller annan form av detta, som till exempel en överdriven fysisk eller psykisk 

påfrestning. (www.ne.se/stress) Kan det leda till överansträngning som i nutid ingår i 

begreppet stress. För att ytterligare kunna styrka mina egna upplevelser lästes tidigare skrivna 

examensarbeten om vettinginspektioner. Under den litteratursökningen hittade jag tre tidigare 

skrivna examensarbeten utav intresse för mitt eget examensarbete.  

Det första examensarbetet av Hasselberg och Hellman (05/06) I deras slutsats skrev 

författarna att de ville att någon skulle fortsätta forska i hur vettingsystemet har påverkat de 

ombordanställda vad gäller arbetsbelastning. Detta tog jag till mig och har undersökt hur de 

ombordanställda upplever situationen kring vettinginspektionen.  

 Det andra examensarbetet av Gäwerth och Söllvander (06/07) Där författarna skriver att 

styrmän idag inte förbereds för de krav som oljebolagen idag kräver genom sina inspektioner. 

Författarna menar att för att klara av förberedelserna inför en inspektion så måste de bygga på 

förberedelserna inför inspektionen på tidigare erfarenheter vilket medför stora svårigheter för 

styrmän utan tidigare erfarenhet. Som svar på en av deras ställda intervjufrågor har de fått 

från en av de intervjuade ett svar som låter så här: ”Det är många saker som måste ses över 

och allt måste vara i bästa ordning, det var något som samma person ansåg vara en växande 

belastning bara de senaste åren, genom den stora mängd checklistor som bara tycks bli fler 

och fler”. Det här har jag tagit med i min utredning genom att försöka få fram om man 

ombord upplever det vara en ökad arbetsbelastning eller inte, samt hur man personligen 

känner vid tidpunkten för inspektionen. Gäwert och Söllvander (06/07) visar även i sitt arbete 

att rederierna anser sig tillhandahålla information som till exempel OCIMF’s dokument samt 

lista med tidigare anmärkningar som fartyget haft inför vettinginspektionerna, men att en del 
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av författarnas intervjuade personer inte anser att det räcker till eller att de kan ta till sig av 

den informationen i tid. 

 Det tredje examensarbetet av Olsson och Arvidsson (2004) var det som mest berörde det 

ämne som jag valt. Där kom författarna fram till att det idag sker för många inspektioner och 

av den anledningen stressar besättningen då besättningen under tiden som inspektionen fortgår 

ska sköta lasthanteringen samt planering för nästa hamn. Ett utdrag från deras examensarbete 

där A1 är en benämning av en intervjuad person lyder så här: 

”A1 finner även att det sker för många inspektioner från olika myndigheter och bolag. Det blir 

stressigt för ombordpersonalen då det kan vara korta resor, tankspolningar, dåligt väder och 

utöver det en inspektion när man kommer till kaj. A1 tycker att en lösning på detta problem 

hade varit att oljebolagen kunnat enas om samma krav och att det hade skett gemensamma 

inspektioner, det är dock inget A1 anser är troligt.” I deras sammanställning i resultatet 

beskriver parterna att det frambringar stress. De anser även att inspektörerna ibland fokuserar 

på oväsentliga anmärkningar i till exempel loggböcker. Samtidigt beskriver parterna att dessa 

inspektioner är både kostsamma som tidskrävande och att det i sin tur skulle kunna bryta mot 

lagen om vilotid för sjömän.  

 

Litteratursökning 

Under litteratursökningen i avseende på arbetsbelastning hittades följande text från 

Tidskriften Sjöbefäl (2010:3) som har liknande syfte och hade därmed betydelse för min 

utredning. ”Att som yrkesverksam ständigt bli betraktad som en alldeles för hög kostnad och 

inte som en kompetent medarbetare, där krav om minskade säkerhetsbemanningskrav och 

ökad arbetsbelastning är något man återkommande drabbas av, främjar inte en längre karriär 

till sjöss.” Textavsnittet om minskade bemanningskrav och ökad arbetsbelastning har relevans 

för min utredning. (www.sbf.org.se/component/content/article/3-allmaent/321-sb-32010)    

 

Vettinginspektion  

Vetting är en granskning av ett tankfartyg där till exempel en befraktare avgör om fartyget är 

lämpligt att chartras baserat på den information man får fram genom inspektionen. Hamnar, 

terminaler, försäkringsbolag och andra operatörer inom sjöfartssektorn ger även uppdrag till 

inspektören att identifiera och hantera risker. Vettinginspektioner utförs oftast under lossning 

av lasten med samtycke från fartygsägare och förvaltningsbolag. Vettinginspektioner startade 

1993 samtidigt som inspektionsrapporten SIRE databas skapades för att användas av 

oljebolagen.(www.ocimf.com/)   
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SIRE  

SIRE är en förkortning av ”Ship Inspection Reporting System” som lanserades 1993. SIRE 

programmet är ett riskbedömningsverktyg speciellt framtaget för tankfartyg. Det är 

användbart för befraktare, fartygsoperatörer, terminaloperatörer och myndigheter som berörs 

av fartygs säkerhet. SIRE utgörs av en databas med aktuell information om tankfartyg. SIRE 

är i huvudsak riktad mot tankfartygsindustrin för att ge näringslivet nödvändig information 

om tankfartygens kvalitet och fartygens säkerhetsstandarder.  

(www.ocimf.com/SIRE/Introduction) 

 

2 Val av metod 

Som undersökningsmetod valdes i första hand den kvalitativa metoden i form av personliga 

intervjuer. Intervju som metod är lämplig om man vill få fram så mycket ny och relevant 

information som möjligt. (Jacobsen 2003, s.48) Intervjuer utfördes ombord under min 

praktiktid. Efter de intervjuer som genomfördes skickades även intervjuer via mejl ut till 

övriga fartyg i det aktuella rederiet med samma frågeställning som för de intervjuer som 

genomfördes ombord.      

För att komplettera resultatet gjordes därefter även kvantitativa intervjuer, eftersom 

sådana intervjuer ger svar som kan behandlas enkelt med hjälp av datorer för redovisande av 

mätbar statistik. Den kvantitativa metoden valdes också för att den lämpar sig väl när man vill 

få fram vad människor tycker. Ett svar enligt en kvantitativ metod motsvarar nämligen en 

siffra som egentligen är ett uttryck för ett ord. Detta var helt perfekt för att ytterligare få fram 

fler svar och för att kunna styrka de svar som kom fram genom den första intervjun. Vidare 

säger Jacobsen (2003) att den här typen av undersökningar har en hög extern validitet. 

(Jacobsen 2003, s.53) Den kvantitativa metoden valdes även för att de intervjuerna skulle 

komma att styrka hela min utredning. 

 

Valet av kvalitativ metod 

Enligt Jacobsen (2003) lämpar sig den kvalitativa metoden mycket väl då man har ”en önskan 

om mycket information om få enheter.” (Jacobsen 2003, s.57) Med en kvalitativ metod får 

man ett förtroligt samtal med den intervjuade personen. Eftersom den kvalitativa metoden är 

mer personlig och man har närhet till den intervjuade personen så får man också möjlighet att 

ställa följdfrågor, samtidigt som man kan observera den intervjuades reaktioner på frågan och 
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uppfatta om den intervjuade personen menar något annat eller tvekar på din fråga. (Jacobsen 

2003, s.105) 

 

Valet av kvantitativ metod 

Eftersom den första intervjun inte fick fram några klara tydliga svar valdes istället den 

kvantitativa metoden för att ”den kvantitativa metoden har fördelen att den standardiserar 

informationen och gör den lätt att arbeta med hjälp av datorer”. (Jacobsen 2003, s.53) 

Tyvärr räckte inte tiden till för att intervjua all befintlig besättning inom de svenska tankfartyg 

som har ingått i denna utredning, så denna utredning får visa vad ett representativt urval ur 

besättningen har svarat och upplevt kring vettinginspektioner. (Jacobsen 2003, s.53) 

 

Utformning av intervjuer 

Under praktiktiden utformades den första intervjun, genom observationer gjorda ombord samt 

de frågeställningar som ligger till grund för denna utredning. Detta blev en del av den 

kvalitativa metoden, den fylldes ut med de intervjuer som skickades via mejl. Den 

kvantitativa intervjun sammanställdes till ett dokument i pdf-format (Portable Document 

Fomat) med ett mindre antal frågor och som enkelt kunde besvaras genom att sätta ett kryss 

för det svar respondenterna ville ge. I mitt val av metod för den personliga intervjun kom jag 

fram till att en flexibel och öppen intervjuform var den som passade mig bäst personligen som 

intervjuare, samt att jag önskade att den öppna intervjun skulle ge ny och intressant 

information som senare skulle kunna vidareutvecklas. Som beskrivs av Jacobsen (2003) så är 

kvalitativa metoder flexibla och utgångspunkten är att man har en problemställning som man 

vill få belyst. Men den problemställningen kommer även förändras i takt med att man får veta 

mer. (Jacobsen 2003, s.50) Det var utifrån denna beskrivning som jag valde intervjuform.  

 

Undersökningsgrupp 

Valet av respondenter föll på nautiskt befäl bland svenska tankfartyg. Dels för att mitt 

personliga intresse är stort för vettinginspektioner och dels för att min framtida yrkesposition 

kommer att vara på den nautiska befälssidan. Av den kvalitativa undersökningen skickades 

intervjuer via mejl ut till fem berörda fartyg i aktuellt rederi, med avseende på att de nautiska 

befälen som vid det tillfället befann sig ombord skulle besvara intervjun. Totalt 20 stycken 

intervjuer via mejl. Av dessa 20 intervjuer har endast 5 besvarat intervjun. I den kvantitativa 

undersökningen ingick det 21 respondenter av totalt 28 tillfrågade. Av de personliga 
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intervjuer som har gjorts har 1 behållits och redovisats i utredningen, det för att de andra 

intervjuerna inte blev kompletta och då inte kan jämföras med övriga intervjuer.  

 

Datainsamling 

Intervjun genomfördes ombord där den intervjuade fick möjlighet att själv välja tid och plats 

för intervjun. Den plats som valdes var i en lugn miljö utan störande moment, tidpunkten för 

intervjun var väl vald efter middagen. Detta gav en första inblick i hur utredningen skulle 

fortsätta. Intervjun inleddes med en kort presentation av mig, vidare en beskrivning av syftet 

med intervjun och att den skulle behandlas anonymt. Den halvstrukturerade intervjun valdes 

för att både närheten och förtroendet till respondenten fanns. Dessutom skulle möjligheten till 

att kunna läsa av kroppsspråket för olika nyanser i svaren vara möjligt, men även för att kunna 

ställa följdfrågor. (Jacobsen 2003, s.105) Detta ledde också till följdfrågor vilket är en mycket 

positivt effekt av personliga intervjuer. Anteckningar fördes kontinuerligt under intervjun. 

Merparten av intervjuerna genomfördes skriftligt via mejl, vilket gör att möjligheten till 

följdfrågor förloras.  

Både de kvalitativa och kvantitativa intervjuerna som skickades via mejl har även 

skickats till aktuellt rederi, dels för att de skulle få se vilka frågor som skulle ställas och dels 

för att de skulle få möjlighet att invända mot någon fråga som kunde motsätta sig deras 

policy. Inget av rederierna hade inga invändningar mot de frågor som skulle ställas. 

Intervjuerna vidarebefordrades till de berörda fartygen i aktuella rederier, med avseende på att 

de skulle besvara frågorna och sända tillbaka dokumenten till mig personligen. Det utan att 

dokumenten skulle gå via rederiets kontor och på så sätt kunde respondenternas anonymitet 

garanteras. Detta var förutsättning från första början, att ingen skulle kunna känna sig utpekad 

av sitt svar utan kunna svara helt enligt deras eget tycke. För att få in svaren fick påminnelser 

om undersökningen skickas ut, vilket innebar att sammanställningen blev något försenad.  

Alla intervjuerna har använts i en sammanställning för att få fram de samband och 

likheter från båda undersökningarna. Eftersom de kvalitativa intervjuerna gav ett för litet 

underlag för att som enda metod användas i denna utredning, omformulerades de kvalitativa 

frågorna till kvantitativa frågor för att få fram ett bredare underlag till denna utredning. De 

omformulerade kvantitativa frågorna ställdes till samma målgrupp men istället för personliga 

intervjuer gjordes de via mejl. Detta innebar att närheten till respondenterna inte fanns, vilket 

ledde till både möjligheten att beskriva respondentens specifika öppenhet och möjligheten att 

ställa följdfrågor förlorades. (Jacobsen 2003, s.101) Även förlorades möjligheten att ställa 

följdfrågor, som hade kunnat fås genom en längre personlig intervju. Den kvantitativa 
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metoden var effektiv men innebar att påminnelser fick skickas ut, vilket gjorde att 

utredningen tog längre tid än planerat. Som Jacobsen (2003) beskriver så innebär det problem 

då en del av respondenterna väntar med att besvara enkäten och även problem då det tar 

längre tid än vad som var önskat från början. (Jacobsen 2003, s.201) Vidare innebar det att de 

kvantitativa intervjufrågorna kunde styrka hela utredningen genom jämförandet av de båda 

metoderna som har använts i denna utredning.  

 

Syftet och resultat av kategoriseringen 

Syftet med den kategorisering som har gjorts var att den enkelt kunde presenteras med de 

samband och likheter som denna utredning har funnit. Kategoriseringen resulterade i fem 

olika teman och eftersom kategorisering innebär en jämförelse mellan olika metoder, var det 

ytterst lämpligt att den andra intervjun var av en kvantitativ form. Kategoriseringen har 

förenklat hela utredningens syfte och jämfördes mellan personlig intervju, kvalitativa 

intervjuer och kvantitativa intervjuer. Kategorisering beskrivs i Jacobsen (2003, s.140)  

  

Reliabilitet 

Reliabiliteten i denna utredning är hög, därför att den kvantitativa enkät som har använts kan 

göras oberoende av vilken undersökare man än är. Detta innebär också en frånvaro av 

slumpmässiga systematiska mätfel. Reliabiliteten är också hög för att den kvantitativa enkät 

som har använts har gett tillförlitliga och stabila utslag. Reliabiliteten förstärks ytterligare 

genom att den personliga intervjun skedde i en lugn och avslappnad miljö där ingen kunde 

störa intervjun. Det som skulle kunna tala för att reliabiliteten minskas något är att intervjun 

antecknades på det traditionella sättet, med hjälp av penna och papper.  

 

Validitet 

”Hur förhåller sig andra forskares slutsatser till det man själv har kommit fram till? Om det 

överensstämmer med en eller flera andra undersökningar, kan man säga att validiteten styrkts 

men inte att den egna undersökningen är sann. Validiteten styrks att de använt sig av andra 

metoder”. (Jacobsen 2003, s.158-159) För att kontrollera validiteten av min egen forskning 

har jag kontrollerat både i de tidigare skrivna arbetena och i min egen utredning vilka metoder 

som använts. Eftersom både jag och de tidigare författarna i samma ämneskategori har fått 

fram att det är en högre arbetsbelastning runt en vettinginspektion så är denna utredning ett 

starkt argument för att resultaten i denna utredning är valida. Det beror på att vi tillsammans 
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har använt oss av en blandning av de olika metoderna kvantitativ, kvalitativ, intervjuer via 

mejl, telefonintervjuer och fallstudie, som beskrivs i Jacobsen (2003, s.159) 

 

Etiska överväganden 

 Redan från början valdes det att informera alla som besvarade de frågor som har ingått i 

intervjuerna att de skulle få vara anonyma, därför nämns inte någon person eller något rederi 

vid namn av de som har ingått i denna utredning. Detta var helt enkelt ett val som gjordes i 

förhoppningen om att det skulle ge mer ärliga svar på intervjufrågorna. För 

sammanställningen och slutsatsen av arbetet så har inget av dessa namn någon som helst 

betydelse för utredningens skull.  

 

Metodkritik 

Problemet med denna utredning är att det kan bli svårt att få fram hur mycket övertid som 

används runt inspektionerna.  Den metod som valdes att utgå från var den kvalitativa 

metoden. Den insamlade informationen gav mig ett underlag som ledde fram till en ny 

undersökning. Materialet som samlades in från de första intervjuerna var något för tunt 

kanske på grund av att jag valde den kvalitativa metoden som innebär att de intervjuade ska 

svara med egna ord. Det var därför frågorna omformulerades så att det skulle ställas tydligare 

frågor genom en kvantitativ enkät. Detta ledde fram till ett bredare svarsunderlag. Under 

arbetets gång har jag insett att en blandning av de båda metoderna som valdes var det bästa 

alternativet för att få fram så mycket material som möjligt.  För att arbetet skulle bli klart 

inom den tidsram som var uppsatt och för att det inte skulle bli ett för stort arbete 

minimerades antalet frågor. Under arbetets gång utvecklades de nya frågorna till den 

kvantitativa undersökning som i slutskedet har fått ge kraft och stöd åt den kvalitativa 

undersökningen. En kombination av olika metoder bör ge det bästa resultatet. Kommer min 

utredning att få fram ärliga svar eller leder utredningen till obesvarade frågor? Kommer jag att 

få svar på om arbetsbelastningen ökar? Förhoppningen är att de flesta kommer att svara ärligt 

på dessa frågor. 
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3 Resultat 

I detta kapitel beskrivs de likheter i resultatet som utredningen kommit fram till. För att kunna 

besvara huvudfrågorna i denna utredning kategoriserades svaren från dessa data till fem olika 

teman. Dessa teman har sedan jämförts med de svar som gavs från den personliga intervjun 

till den kvalitativa och den kvantitativa metoden. De fem teman som ingår i utredningen är 

följande: Inställning till vettinginspektion, Osäkerhetskänsla inför vettinginspektion, 

Förberedelser inför vettinginspektion, Inspektörens agerande, Övertid. 

 

Inställning till vettinginspektion 

  

Tabellvärdena visar besättningens 

uppfattning angående dagens 

vettinginspektioner. För att tolka 

denna tabell ska den ses som att 

vettinginspektionerna idag är 

värdefulla för respondenterna genom 

besvarandet av denna fråga som bra, 

mindre bra och ok. Tabellen påvisar 

även att respondenterna anser att vettinginspektionerna som positiva.  

 De flesta svarade att deras inställning till inspektionen är både bra och dålig. En person 

svarade att överlag så är trots en del irritationer över vissa övernitiska inspektörer, så är 

vettinginspektioner ett bra sätt att upprätthålla bra tankfartyg i tankflottan. Det skulle vara ett 

konkurrensmedel att ha så få punkter som möjligt, många av dessa punkter kan leda till att 

man förlorar lasten och i förlängningen går hela rederiet sämre: ”överlag, så är ju trots en del 

irritationer över vissa övernitiska inspektörer, så är vettinginspektionerna ett bra sätt att 

upprätthålla bra fartyg i tankflottan. Det är ett konkurrensmedel att ha så få anmärkningar som 

möjligt. Det är ett konkurrensmedel att ha så få punkter som möjligt. Många punkter kan leda 

till att man förlorar lasten och i långa loppet går hela rederiet sämre”.  

Några respondenter har svarat att vettingarna leder till att tankflottan har sträckt upp sig 

och en del konkurrenter har försvunnit från marknaden, detta tack vare vettinginspektionerna. 

En person svarade att en del vettinginspektörer inte har någon realistisk syn på saker och ting: 

”en del vettinginspektörer har inte någon realistisk syn på saker och ting”. En person svarade 

att vettinginspektören skulle vara av en annan åsikt och att det inte är lätt att uppfylla i de fall 
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där inspektören har en annan tolkning av regler och vettingfrågor: ”De är av en annan åsikt 

och det är inte lätt att uppfylla ifall de har annan tolkning av reglerna och vettingfrågorna”. En 

person svarade att det orsakar en del merarbete: ”Vettinginspektionerna orsakar en del 

merarbete”.   

Den personliga intervjun gav att personen känner sig lite uppskruvad och lite nervös och 

personen svarade: ”Jag var lite nervös och kände mig uppskruvad inför denna 

vettinginspektion men vi fick inga anmärkningar, inga negativa kommentarer heller av våra 

förberedelser före vettingen, denna gång”. 

 

Osäkerhetskänsla inför vettinginspektionen 

  

Tabellen redovisar 

besättningens känslor 

inför en vettinginspektion. 

Syftet med denna tabell 

var att få fram hur 

respondenterna upplever 

känslan inför en 

vettinginspektion. I denna 

tabell framgår det att nästan hälften av respondenterna är oroliga inför en vettinginspektion. 

 

Tabellen visar respondenternas 

känslor är under 

vettinginspektionen. Om man jämför 

med det som framgår av svaren från 

före vettinginspektionen till under 

vettinginspektionen kan man se att 

oron avsevärt har minskat och att 

respondenterna nu anser sig vara 

mer lugna.  

 

Denna tabell beskriver respondenternas 

upplevda känslor efter 

vettinginspektion. För att tolka denna 
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tabell så anser mer än hälften av respondenterna sig inte alls irriterade eller trötta efter 

genomförd vettinginspektion.  

Medan den andra hälften av respondenterna har svarat att de antingen känner sig trötta eller 

till och med väldigt trötta efter genomförd vettinginspektion. 

 Alla tillfrågade upplever att det förekommer en viss oro inför varje inspektion. En 

person svarar att man känner sig också orolig för att det kommer en okänd person som ska 

granska att man har signerat där man ska i sina dokument: ”då det kommer en okänd person 

ombord som ska granska att du har gjort allt enligt gällande regler”. En person svarar att man 

ser det som ett positivt inslag i arbetet att man får skärpa sina sinnen och att en viss oro skulle 

vara bra: ”ett positivt inslag i arbetet att man då får skärpa sina sinnen och att en viss oro bara 

är bra för att man blir mer vaksam över vad man håller på med att man vet vad som står på 

spel. ”man vet vad som står på spel”.  De flesta tillfrågade svarar att man känner någon form 

av oro under vettinginspektionen. En person svarar att man försöker att inte prata för mycket 

utan bara svara på de frågor som ställs: ”jag försöker att inte prata för mycket utan att bara 

svara på de frågor som inspektören ställer”.  

De flesta är nöjda o lättade efter inspektionen. En person har svarat att man alltid kan bli 

bättre: ”man alltid kan bli bättre”. En annan person svarar att man känner sig lättad över att 

vettinginspektionen är över men ändå lite oroad över vad resultatet kan resultera i: ”man är 

lättad att det är över men ändå lite oroad över vad resultatet ska generera i”. 

Flertalet av respondenterna svarar att den senaste vettinginspektionen förlöpte bra. En 

person svarar att man känner sig harmsen efter en vettinginspektion: ”man känner sig lite 

harmsen, eftersom det för det mesta är något man missar, även om man förbereder sig så gott 

det går”. Flertalet av respondenterna svarar att det är jobbigt att bli grillad särskilt om 

inspektionen tar lång tid: ”det är jobbigt att bli grillad, samtidigt som inspektionen tar lång 

tid”. En annan person svarar att det är mycket kvar att göra efter en vettinginspektion: ”det är 

mycket pappersarbete kvar runt en inspektion”. En person svarade att man är orolig för att ett 

felaktigt svar eller allvarlig anmärkning skulle leda till att rederiet blir stoppat en längre tid 

framöver: ”orolig för om ett felaktigt svar eller en allvarlig anmärkning skulle leda till att hela 

rederiet blir stoppat på kanske sex månader”. Samma person svarar även att i sådana fall så 

hänger fler oljebolag på och man blir stoppad även där: ”Ofta så hänger fler oljebolag på då 

och man blir stoppad även där och så står man helt utan uppdrag”. De flesta svarar att om man 

känner någon oro eller liknande så beror det på vad för anmärkning man har fått om den är 

allvarlig eller mindre allvarlig.  
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Från den personliga intervjun så förklarar personen att det var väldigt lite stress inför 

den här vettinginspektionen, eftersom personen hade ansvaret för bryggrutinerna. Samma 

person förklarar det med att säga ”det nog beror på att jag har jobbat så länge här ombord. Jag 

har också jobbat i den engelska flottan under några år och där är det hårdare”. Under intervjun 

ställdes en fråga om personen upplevde någon form av oro under inspektionen, svaret blev: 

”Orolig och nervös under själva frågestunden av bryggrutinerna. Känslorna lättar efter varje 

gång man vet att man har svarat korrekt. Om kapten är i närheten under frågestunden så ger 

det ett moraliskt stöd”. Efter inspektionen så upplever den intervjuade lättnad efter 

brygginspektionen. Och svarar även: ”Under alla år som jag har arbetat så har 95 % av alla 

inspektioner av bryggan gått bra!”.  

 

Förberedelser inför vettinginspektion 

    

Denna tabell visar att 66 % 

av respondenterna anser att 

den information som rederiet 

ger är bra. Detta visar att 

respondenterna upplever gott 

stöd och hjälp från rederiet 

inför dessa 

vettinginspektioner. 

 

Tabellen visar hur respondenterna 

tyckte att förberedandet för 

vettinginspektionen förlöpte. Syftet 

med denna tabell var att ta reda på 

hur respondenterna själva anser att 

deras förberedelser fungerade. 

Närmare 80 % av respondenterna 

anser att deras förberedelser inför 

vettinginspektionen gick bra. 

En person svarar att man försöker vila innan en vettinginspektion och att man kollar upp 

saker innan vettinginspektionen sker: ”Man vilar ut och kollar upp saker innan inspektionen”. 
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En annan person svarar att det genomförs säkerhetsmöten med besättningen innan en 

vettinginspektion: ”Man har möten med besättningen för att de ska vara förberedda på 

inspektionen och vad som förväntas av dem”. En person svarar för att förbereda sig själv går 

man igenom gamla protokoll särkilt de senaste protokollen men även checklistor för att 

minimera risken för anmärkningar från vettinginspektionen: ”Man går igenom gamla 

protokoll, särskilt de senaste samt en del checklistor så att man inte åker på några onödiga 

punkter”. Samma person säger också ”När inspektören kommer så får man försöka att bemöta 

honom vänligt och tillmötesgående”.  

Tillvägagångssätt för att minimera risken för anmärkningar. En person svarar att man 

går igenom sin avdelning och försöker strama upp rutiner: ”Man kollar igenom sin avdelning 

ombord och drar åt livremmen lite. Man skärper till sig lite”. En av de tillfrågade svarar att 

man gör ett slags vetting själv: ”kollar gamla rapporter så att man inte åker på upprepade 

anmärkningar”. Alltså kollar man igenom sitt fartyg innan vettinginspektionen. 

Hur man förbereder sin besättning inför en vettinginspektion besvaras genom följande. 

En person svarade att man tittar igenom båten ser till att allt är rent och snyggt samt att allt 

fungerar som det ska. Både material, maskiner, verktyg, allt som hör till det dagliga arbetet 

ombord: ”Man tittar igenom fartyget ser till att allt är rent och snyggt, att allt fungerar som det 

ska med material, maskiner, verktyg och ja allt som har med det dagliga arbetet ombord. 

Lastoperationer, underhåll och så vidare”. En person svarade att man gör små korrigeringar av 

vissa dokument till exempel lotskortet: ”Mest små korrektioner av våra dokument, till 

exempel pilot cards et cetera”.  

Från den personliga intervjun gavs nedanstående svar på hur personen har förberett sig 

inför vettinginspektionen: ”För det mesta professionellt genom att vi ombord i förväg har haft 

SMM möten (Safety Management Manual meetings) ombord för att utbilda samt informera 

besättningen inför förestående vettinginspektion, ISPS kontroll (International Ship and Port 

facility Security Code), säkerhetsrutiner kring tillträde till fartyget genom 

identifikationskontroller.  Manifoldern och landgången hur de ska vara bemannade. 

Förtöjningar på pollare, brandvajer och att ankarna är förberedda. Väldigt rent och städat 

fartyg – inga läckor speciellt i maskin eller ute på däck. Personligen ja, presentabelt genom 

hela rena kläder och på utsidan utstrålas ett lugn. Hur gör du för att utstråla ett lugn? Försöker 

inbilla mig att inspektören sitter på sitt dass. Det ger en avslappnad attityd till inspektören och 

du hinner glömma lite av din egen nervositet”. 
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Inspektörens agerande 

  

Tabellen visar vad respondenterna 

svarat angående inspektörens 

agerande vid tiden för 

vettinginspektionen. Syftet var att få 

fram, och tillsammans med övriga 

frågor hur man påverkas av 

inspektörens agerande ombord. Ett 

fåtal av respondenterna anser sig ha 

haft en dålig inspektör ombord, vilket 

tyder på ett bra bemötande från inspektören.  

 Förklaring med egna ord för hur man upplever inspektörens agerande ombord beskrivs 

med följande text. En person svarar att man aldrig kan vara helt förberedd då inspektören 

ibland ställer helt oväntade frågor, men om inspektören är artig så känner man sig lugn: ”Man 

kan aldrig vara helt förberedd då inspektören ibland ställer helt oväntade frågor, men då 

inspektören är artig och ställer sina frågor på ett artigt sätt blir man själv mer lugn”. En annan 

person svarar att när man vet att allt är i sin ordning ombord och i bra kondition känner man 

ingen press: ”När man vet med sig att allt är i sin ordning och i bra kondition ombord känner 

man ingen press alls”. En person svarar att under den förra vettinginspektionen var allting ok 

men att det känns obehagligt när inspektören försöker få dig på dåligt humör: ”På den förra 

inspektionen var allt ok, men det är obehagligt när inspektörens syfte är att få dig på dåligt 

humör. Det är mänskligt att bli irriterad om inspektören beter sig dumt och eller ställer 

dumma frågor”. En annan person har svarat att inspektörerna borde vara mer professionella 

och att inspektörerna borde vara mer uppdaterade på modern teknologi: ”Inspektörerna borde 

vara mer professionella i sitt arbete, och vara mer uppdaterade med modern teknologi”.  

Några av respondenterna svarar att det finns regler för hur vettinginspektionen ska gå till och 

att det finns särskilda angivna frågor ur SIRE formuläret som är reglerade av 

branschorganisationen, som inspektören ska följa. En del inspektörer har egna idéer om vilka 

frågor de ställer, vilket inte respondenterna anser är riktigt. även om många inspektörer har 

det: ”som inspektör ska man ju följa vetting formuläret och inte ha egna idéer även om många 

inspektörer har det”. Flertalet av de tillfrågade svarar att de skulle titta på säkerhet, arbetstider 

i förhållande till vilotider: ”Security, safety, working hours et cetera” ”Security and working 

time – rest hours would be the first priority”   
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 Från den personliga intervjun gavs det att man skulle titta mer på säkerheten ombord 

inkluderat navigation och även lasthanteringen: ”Säkerhet ombord vs navigation, inkluderat 

lasthanteringen”. Även på underhållet ombord både på däck och i maskin. Ett välmående och 

rent fartyg ger en välmående och trygg besättning: ”Underhållet ombord även i maskin. Ett 

välmående och rent fartyg ger en välmående och trygg besättning”. 

 

Övertid 

  

Tabellen visar den övertid 

som respondenterna har 

inför en vettinginspektion. 

Det visar att det är 

varierande övertidstimmar. 

Den övertid som är mer 

representerad i denna 

utredning är 3-5 timmar 

samt över 7 timmar, ett 

antagande av detta är att genomsnittet för en vettinginspektion ligger inom dessa timmar. Det 

är också de timmarna som har tagits med i diskussion, analys samt slutdiskussion i denna 

utredning. 

 För att få fram om övertid existerar ombord så har olika frågor fått stå för att få fram 

resultat i detta tema. En person har svarat att det är en mer personlig fråga för hur man 

upplever om det är övertid eller inte: ”det är mer en personlig fråga om man känner att det är 

övertid eller ej. Att man inte skulle kunna släppa jobbet och gå runt och tänka på allt som ska 

göras då kan det räknas som övertid”. Hälften av de tillfrågade säger att de har övertid runt en 

vettinginspektion.  

Från den personliga intervju som har genomförts så svarar respondenten runt 3-4 timmar 

extra varje dag fram till inspektionen. ”ja jag gör runt 3-4 timmar extra varje dag fram till 

vettinginspektionen”. 

Från de kvalitativa intervjuerna har några svarat med egna ord angående övertid och det 

lyder som följande: Besättningen känner sig oroad av att en inspektör ska utvärdera deras sätt 

att arbeta på och besättningens uppmärksamhet blir då delad: ”Besättningens uppmärksamhet 

blir delad på grund av att deras sätt att arbeta på, ska utvärderas av en inspektör”. 

Besättningen måste ibland ta av sin lediga tid för att besvara vissa frågor från inspektören, det 
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gäller endast nyckelpersoner ur besättningen: ”Finns det en nyckelperson ombord och det av 

inspektören kan ställas specifika frågor till denna nyckelperson så måste den personen 

använda sin egen tid för att klara av att förbereda sig inför inspektionen”. Under en 

vettinginspektion kan det vara väldigt stressigt särskilt när du har en massa andra saker som 

ska tas om hand samtidigt. Har inspektören förståelse för detta så underlättas situationen: ”Det 

är även väldigt stressigt när du under en inspektion har en massa andra saker som ska tas 

omhand. En del inspektörer har förståelse för detta och en del inte alls, men för det mesta så 

innebär detta inget problem”. 

 

4 Analys av resultat 

Inställning till vettinginspektion 

Flertalet av respondenterna anser att det är bra med vettinginspektioner, det har sträckt upp 

tankflottan idag tack vare dessa vettinginspektioner. Trots att det finns en del övernitiska 

inspektörer och inspektörer utan realistisk syn på saker som några av respondenterna har 

uttryckt det hela så verkar det som om de flesta av respondenterna ser positivt på 

vettinginspektionerna.  

 

Osäkerhetskänsla inför vettinginspektion 

Efter en analys av respondenternas beskrivningar över vad de känner i anslutning till 

vettinginspektioner har följande slutsats dragits, en vettinginspektion är alltid ett 

stressmoment för besättningen, dels för att du inte vet vilken inspektör som kommer och för 

att alla inspektörer är olika. En personlig press att svara rätt på inspektörens frågor fanns och 

pressen kan göra att man svarar fel bara för att man är extra nervös eller stressad. Hur de 

upplever känslor runt vettinginspektionen är en mer personlig aspekt på hur man känner. De 

känslor som uttryckligen är besvarade är att man känner oro inför vettingen. Det kan tyckas 

vara normalt, men under en längre tid kan dessa oroskänslor leda till att man känner sig 

stressad. Stress i sin tur kan ge obehagskänslor och om detta får fortgå under en längre tid kan 

det leda till sömnbesvär och i allra värsta fall leda till hjärtbesvär. (www.ne.se/stress)  

 

Förberedelser inför vettinginspektion 

Får man god tid till sina förberedelser inför en vettinginspektion så känner man kanske inte 

lika stor press. Flertalet av respondenterna anser att den information från rederiet som når 
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fartyget inför vettinginspektionen är bra. Flertalet av respondenterna anser även att deras 

förberedelser inför vettinginspektionen också är bra. Detta borde vara ett samband mellan god 

hjälp av rederiet och god samarbetsvilja av besättningen ombord på de fartyg som har ingått i 

denna utredning.  

 

Inspektörens agerande 

Ett bra bemötande från inspektören ger en trevlig atmosfär, medan en inspektör som försöker 

få dig på dåligt humör ger obehagskänsla och kan då vara mänskligt att reagera med irritation. 

Flertalet av respondenterna anser att inspektören borde titta mer på säkerhet ombord, 

arbetstider gentemot vilotider. Även hotbilden mot fartyget då de ligger till kaj borde också 

ingå i inspektörens bedömning. Flera av respondenterna anser att inspektören enbart borde 

följa den av branschorganisationens utarbetade dokument det vill säga SIRE. 

 

Övertid 

Arbetsbelastningen är inte så hög i antal timmar som jag som elev ombord upplevde, men 

dock är det en dokumenterat ökad arbetsbelastning. När jämförelsen mellan den första och 

den andra intervjun gjordes framgick det att en högre arbetsbelastning runt tiden för 

inspektionen existerar. Den övertid som respondenterna anser sig ha vid tiden för 

vettinginspektionen varierar men den övertid som framträder mest är övertiden över 7 timmar. 

Om samma person får vettinginspektion varje gång man är ombord, ökar arbetsbelastningen 

för den enskilde personen. Om samma person får alla vettinginspektioner under året blir 

arbetsbelastningen och stressen högre för den personen. Om en anmärkning leder till 

ytterligare en vettinginspektion under samma år, skapar det ytterligare övertid och därmed 

ökad arbetsbelastning. Om denna vettinginspektion inträffar samtidigt som samma besättning 

är ombord som vid den senaste vettinginspektionen, måste det innebära att den delen av 

besättningen får en högre arbetsbelastning än det andra gänget. 

 

Analys av kvalitativ metod 

Resultatet från den kvalitativa metoden räckte inte till för att kunna användas som det enda 

utredningsunderlaget, utan följden blev en utveckling av en ny intervjumall. Varför det 

resultatet inte blev fullständigt kan jag bara spekulera i. Det kan kanske bero på att man skulle 

besvara de frågorna med egna ord och ibland kan det vara lättare att bara sätta ett kryss för det 

svar man ger.  
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Analys av kvantitativ metod 

Den kvantitativa undersökningen innehöll tydligare frågor. Det gav att resultatet kunde 

redovisas klart och tydligt, genom att redovisas enkelt med hjälp av statistik. Den kvantitativa 

undersökningen gav tydliga svar på syftet som denna utredning har, att utreda om 

arbetsbelastningen ökar vid tiden för vettinginspektionerna. Den kvantitativa undersökningen 

har även använts för att förtydliga de svar som framkom av de kvalitativa intervjuerna, samt 

att hela utredningen styrktes med hjälp av de kvantitativa intervjuerna.   

  

5 Slutdiskussion 

Vad jag har visat med min utredning 

Syftet med min uppsats var att utreda om arbetsbelastningen ökar eller minskar för 

respondenterna inför en vettinginspektion om det är ett befintligt problem samt hur de 

upplevde denna situation. Det som utredningen har visat är att arbetsbelastningen ökar inför 

en vettinginspektion med ett visst antal timmar, det finns beskrivet i det sista temat.  

För att komma fram till svaren på huvudfrågorna användes som beskrivet tidigare i detta 

arbete, både en kvalitativ och en kvantitativ utredning i form av både personliga intervjuer 

och intervjuer via mejl. De huvudfrågor som ställdes i början av detta arbete var följande: 

• Med hur många fler timmar ökar arbetsbelastningen för besättningen, utöver det 

vardagliga arbetet ombord innan en vettinginspektion äger rum?  

• Hur upplevs situationen runt vettinginspektionerna idag? 

• Är det stressande för besättningen? 

För att besvara första frågan användes båda metoderna men den kvantitativa metoden gav mer 

konkret svar på hur många timmar övertid som vettinginspektionen ger. Den övertid som 

respondenterna har är varierande men mest frekvent är över 7 timmar.  

För att besvara andra frågan har även här båda metoderna använts. Det som framkommit 

finns även beskrivet i det andra temat, tredje temat och fjärde temat är att man som besättning 

är orolig under vettinginspektionen dels för att det kommer en okänd person som ska granska 

det du har gjort och dels att det är gjort på rätt sätt. De förberedelser man ombord har gjort 

uppfattas som bra av respondenterna, även informationen från rederiet uppfattas som bra av 

respondenterna. Detta borde leda till att pressen inför en vettinginspektion minskar, men 

situationen runt vettinginspektionen upplevs ändå som stressande av respondenterna. Om 

inspektören som ska göra vettinginspektionen är artig så försvinner en del av pressen.  



  

 19

För besvarandet av sista frågan användes den kvalitativa metoden och där framkom det 

att respondenterna anser att det är även väldigt stressigt när man samtidigt som 

vettinginspektionen pågår har en massa andra saker som ska tas omhand. En del inspektörer 

har förståelse för detta och en del inte alls, men för det mesta så innebär detta inget problem.  

Min egen reflektion av svaren på dessa huvudfrågor så tror jag själv att om man vet om 

att fartyget är i god kondition och att man har gått igenom all nödvändig dokumentation för 

att förbereda sig inför vettinginspektionen samt känner sig förberedd på att besvara 

inspektörens frågor kan man minska sin pressade situation. Genom att du har en artig 

inspektör ombord kommer din situation underlättas. 

Inställningen till vettinginspektionerna är både bra och dålig men framförallt positiv och 

värdefull för besättningen. Det i sin tur underlättar för att kunna ha så få anmärkningar från 

vettinginspektionen som möjligt och ökar således möjligheten till att fortsätta transportera 

laster för oljebolagen. 

Det som också tydligt framkommit i utredningen är att det är mer oroande och 

stressande före vettinginspektionen. Även under inspektionen när man samtidigt har annat 

som ska uträttas är situationen mer stressande, enligt respondenterna. Intresset har även varit 

att utreda hur den ökade arbetsbelastningen upplevs av respondenterna och där har jag 

kommit fram till genom mina intervjuer att de är stressade på grund av den oroskänsla som 

flertalet av respondenterna beskriver både med sina egna ord och genom att besvara den enkät 

som skickades ut. 

Jag har efter genomläsning av de undersökningar som har ingått i detta arbete uppfattat 

att förloppet från förberedelsernas början till vettinginspektionens avslut, så avtar oron för 

respondenterna efterhand som vettinginspektionen går mot sitt slut. 

Jag anser att med all den hjälp besättningen får från rederiet för att förbereda sig inför 

vettinginspektionen tillsammans med de förberedelser man ombord gör är genomförda på ett 

positivt sätt. Det framgår av respondenternas svar att de gör ett bra jobb. 

Inspektörens agerande kan vara både bra och mindre bra beroende på vilken inspektör 

som kommer ombord. Beroende på hur inspektören beter sig kan inspektionen upplevas på 

olika sätt av besättningen, men detta beror också i hög grad på vem man själv är. 

Det som utredningen kom att visa var att vettinginspektionerna medförde övertid, dock 

inte i en allt för stor utsträckning.  
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Eventuella felkällor i utredningen 

I den kvantitativa enkäten som har skickats ut för denna utredning kan det finnas eventuella 

felkällor, till exempel i fråga om hur de upplever sina känslor kring vettinginspektionen. Där 

kan respondenterna uppleva samma situation på olika sätt. En person kan beskriva den 

upplevda känslan av situationen runt vettinginspektionen som lugn och en annan person 

skulle kanske beskriva samma situation som mycket orolig. Detta beror på hur man som 

person både upplever stress eller pressade situationer samt hur man personligen hanterar dessa 

situationer. Vi är alla olika och detta ger oss den erfarenhet vi i framtiden kan utnyttja för 

liknande eller kommande situationer där den stresshantering vi har lärt oss av kan utnyttjas på 

bästa sätt. Om jag hade gjort denna utredning igen i dagsläget med den erfarenhet av de 

intervjuer jag har. Hade jag snabbare fått ett resultat genom den lärdom jag har fått av vilka 

frågor som bör ställas, hur de ska ställas och genom vilken metod de ska ställas för att svaren 

ska ges. 

 

Uppskattning av antal vettinginspektioner per år 

Med hjälp från ett av de rederier som har ingått i denna utredning har gjorts en uppskattning 

över antal vettinginspektioner som ett fartyg kan få under ett år. Den är presenterad som 

statistik och är baserad på ett genomsnitt av det antal vettinginspektioner som skett under ett 

helt år för det aktuella rederiet.  Statistiken för detta finns som bilaga nummer 3.  

 

Vad stress kan leda till 

I sammanställningen av vad respondenterna har svarat med egna ord för vad de känner i 

samband med en vettinginspektion, så beskriver en del de sina känslor med att man kan känna 

sig helt tom, irriterad eller obehagligt nervös. Dessa är känslor som jag bedömer kan leda till 

stress. Om man skulle utsättas för denna stress en längre tid så kan det leda till hjärtbesvär och 

då kommer kanske sjukskrivningar in som en följd till detta. (www.ne.se/stress) Stress 

framkallas av begränsningar eller krav som överstiger individens förmåga. Det kan också 

förklaras som en obalans mellan krav på vad du ska utföra och din förmåga att utföra dessa 

krav samtidigt som du ska hantera dina känslor i en situation där du upplever obehagskänsla, 

till exempel när du blir utfrågad av en inspektör. En ökad stressnivå skulle kunna leda till 

negativ stress som kan yttra sig som sömnproblem, olustkänslor, högt blodtryck och 

hjärtinfarkt. (www.ne.se/stress)    
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Sammanfattning 

Den utredning som jag har gjort har tagit tid att intervjua, utreda, sammanställa och beskriva i 

detta examensarbete. Jag tycker att jag har uppnått det mål som jag satt upp innan denna 

utredning genomfördes, och har under arbetets gång fått göra ändringar som till exempel 

intervjufrågorna men det är det som utgör ett examensarbete. Dock finns det ytterligare frågor 

som skulle vara intressant för vidare forskning inom detta område. Men det lämnar jag öppet 

för nästa person att ta vid. För den som är intresserad och vill vara ordentligt förberedd finns 

det idag en ny edition av OCIMF’s frågeformulär från den 10 januari 2011 och du hittar den 

på adress: (www.ocimf.com/SIRE/Sire-Documents) Det jag har lärt mig under denna 

utrednings gång är att frågorna till intervjuerna ska vara väl genomtänkta innan 

genomförandet samt att de frågor som är av känslig natur bör ställas i en kvantitativ enkät, där 

respondenterna kan känna sig helt anonyma. I en enkät kan du lättare få svar på de frågor av 

känsligare natur, eftersom du som intervjuare inte är närvarande personligen. I en personlig 

intervju där man har intervjuaren mitt emot sig, kan det vara mer känsligt med vissa frågor 

och svårare att få svar på vissa frågor.  

Jag anser att vetting och vettinginspektioner borde ingå i kursplanerna för 

Sjöbefälsskolorna. Jag anser att det är av stor vikt för blivande sjöbefäl att ha kunskaper i 

ämnet och kunskaper om vettinginspektioner som är en del av våra kommande arbetsuppgifter 

ombord idag. Det finns mer kunskap att hämta i detta ämne än den del som denna utredning 

har visat  

 

Förslag till vidare forskning 

Mitt förslag till vidare forskning är: När är nivån nådd för hur mycket vi ska klara av med den 

begränsade besättning vi har idag? Leder vetting till förbättrad säkerhet ombord eller är den 

en börda idag? 
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7 Bilagor 

 

Bilaga 1 

Intervjufrågor Intervjuguide nr 1 

 

1a) Vad är din inställning till vettinginspektion? 

Bra/Dålig? 

 

1b) Kan du utveckla ditt svar? 

 

2) På senaste vettingen – vet du vilka punkter ni fick? 

 

3a) Finns punkterna/rapporten tillgänglig för alla ombord? 

  

4) Kände du någon form av oro eller liknande före vettinginspektionen? 

  

5) Kände du någon form av oro eller liknande under vettinginspektionen? 

  

6) Hur kände du dig efteråt?  

Glad, Nöjd, Puh, Oro kvar, Annat o kan du beskriva vad i så fall? 

  

7) Tycker du att den senaste vettinginspektionen var jobbig? Hur då? 

  

8) Har du haft någon övertid runt/före vettingen? 

 

9) OM du skulle fått någon punkt på ditt område – pustade du ut efteråt eller kände du 

oro eller liknande? 

  

10) Vad anser du att vettingen innebar för ditt fartyg? 

  

11a) Om du fick vara inspektör för en dag – vad skulle du titta på mest? Eller vad anser 

du vara bättre att titta på om du jämför med de tidigare vettingar du varit med om? 

Säkerhet – leta fel – Annat? 



  

 25

  

11b) Något annat än vad som togs upp på senaste vettingen?  

  

12) OM vettinginspektören istället skulle ge ”plus-i-kanten” skulle du känna mindre oro 

då inför en vettinginspektion? 

  

13) Om du fick vara totalt anonym skulle du berätta mer vad vettinginspektionen 

innebar för dig? 

  

14) Skulle du kunna tänka dig bli vettinginspektör? 

 

15a) Förberedde du dig på något sätt inför senaste vettingen?  

Personligt – Yrkesmässigt? 

  

15b) Kan du förklara/berätta? 

 

16) Har du förberett dig/din besättning inför den senaste vettinginspektionen och i så 

fall hur och på vilket sätt? 

  

17) Har ni ombord en ”färdig” mall för förberedelse inför vettinginspektioner? Vilken 

använder ni er av? 

  

18) Vill du delge ytterligare information som du tycker är viktigt? 



  26 

Bilaga 2 

Intervjuguide 2 
 
1a. Hur mycket tid använder du för att förbereda dig inför en vettinginspektion?   
                  (Tid utöver din egen arbetstid) 
 
1b. Hur lång tid tog vettinginspektionen? 
 
1c. Blev lossningen försenad?   
 
2. Vad för dokument eller annat hjälpmedel används för förberedelse inför 

vettinginspektionen?   
a) SIRE  
b) Annat ge exempel:    
 
3a. Beskriv dina känslor innan vettinginspektionen?   

(Markera rätt svar i rutan eller beskriv med egna ord)  
Skala 1-5, där 1 står för lugn, 5 är mycket orolig 
  
3b. Beskriv dina känslor under din senaste inspektion?   

(Markera rätt svar i rutan eller beskriv med egna ord)  
Skala 1-5, där 1 är lugn, 5 är väldigt orolig   
 
3c. Skulle du beskriva dina känslor efter vettinginspektionen som irriterad eller trött?   

(Markera rätt svar i rutan eller beskriv med egna ord)  
Skala 1-5, där 1 inte alls, 2 trött, 3 väldigt trött, 4 irriterad 5 väldigt irriterad 
 
4.     Hur skulle du beskriva den senaste inspektionen fungerade i följande områden?   
                            (Markera ditt svar enligt de siffrorna nedan)   
        Skala 1-5, där 1 är Bra 2 är mindre bra 3 är OK 4 Dåligt 5 mycket   
 

a. Information från rederiet 
  

b. Din egen motivation   
 

c. Förberedelserna före inspektionen   
 
d. Besättningens motivation   

 
e. Inspektörens agerande 

 
      f.       Resultatet 
 

g.       Feedback till besättningen 
 

h.       Feedback till rederiet efter vettinginspektionen 
 

i.       Feedback från rederiet till besättningen  
 
 5. Vad är din uppfattning om vettinginspektioner idag?  
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                        (Markera rätt svar) 
Skala 1-5 där 1 bra 2 mindre bra 3 Ok men borde förbättras 4 dåligt 5 väldigt dåligt 

  
6. Vilka förbättringar skulled u föreslå på följande områden?  
                          Beskriv med egna ord: 
 

a. Information från rederiet 
 

b. Min egen motivation 
  

c. Förberedelser före inspektionen 
  

d. Besättningens motivation 
  

e. Inspektörens agerande 
   

f. Resultat 
  

g. Feedback till besättningen 
  

h. Feedback till rederiet 
  

i. Feedback från rederiet 
  
  
 7. Ordet är fritt andra jobb som pågår besättningsbyten, proviantering, bunkring där 
det också krävs insatser av besättningen. Kan du beskriva föreslaget område (minst en 
av dem). 
  

 

Bilaga 3 

Vettinginspektioner under år 2010 i Rederi 1 fördelat per fartyg 
 
Inspektionen är gjord i den månad angivet i tabell nedan.   
 
Fartyg 1  april oktober   
 
Fartyg 2 Mars (inspektion1) Mars (inspektion2) april september  
 
Fartyg 3 februari april september  
 
Fartyg 4 januari Maj november  
 
Fartyg 5 Mars Maj juni november 
 
Fartyg 6 juli   
 
Fartyg 7 april augusti september   
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