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Abstrakt 

Förutom att uppfylla gällande regler och riktlinjer för rollen skall den som är verksam som 

handledare för studenter i deras fartygsförlagda utbildning även känna ett stöd från arbetsgivare och 

kollegor. Syftet med studien var att undersöka om handledarna upplever att de får detta stöd och 

även undersöka vad lärosäten, SUI och studenter kan göra för att underlätta handledningen. Studien 

har genomförts med en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer ansikte mot ansikte. Fem 

respondenter intervjuades var för sig mellan den 24:e februari och den 11:e mars 2014. Resultatet 

visade att det finns utrymme för förbättringar i form av olika sorters stöd till handledare. Majoriteten 

av respondenterna ansåg sig behöva mer stöd i form av utbildning, seminarier, extra avsatt tid för 

handledning, information om kommande studenter, deras kursplaner och förväntade studieresultat 

samt även att få återkoppling från studenter vid avslutad praktikperiod. 

 

Nyckelord: 

Handledare; mentor; fartygsförlagd utbildning; stöd. 
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Abstract 

Except to fulfil the current rules and guidelines, persons that are active in the role as preceptors for 

students in their on board training shall experience a support from their employer and their colleges. 

The purpose of this study was to examine if the preceptors experience that they´re getting that 

support and also to examine what HEIs, internship administration and students themselves can do to 

support the preceptors. The study was implemented with a qualitative approach through semi-

structured interviews. The interviews were carried out face to face with five respondents between 

February 24th and March 11th 2014. The results showed that there´re room for improvement in form 

of various kind of support for the preceptors. The majority of the respondents’ experience that they 

need better support in terms of education, seminars, extra time set aside for tutoring, information 

about the forthcoming students, their syllabuses and expected learning outcomes as well as receiving 

feedback from the students on completion of the internship. 
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Förord 

Vi vill tacka samtliga respondenter som genom sin medverkan möjliggjort denna studie och även 

rikta ett varmt tack till vår handledare Karin Lundberg för konstruktiva råd och god guidning under 

arbetets gång. 
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Definitioner och förkortningar 

AHTS-fartyg:  Anchor Handling, Tug & Supply vessel. Multifunktionsfartyg som kan 

utföra olika sorters arbete, till exempel hantera oljeriggsankare, 

bogsera och transportera förnödenheter. 

Arbetsgivare: I denna studie är arbetsgivare och rederi synonymt. 

Däck eller maskin: Uttryck för två yrkesgrupper ombord. Båda utbildar studenter i deras 

fartygsförlagda utbildning. 

Elev: Respondenterna talar i flera citat om eleven. I denna studie är det då 

studenten de avser. 

IMO: International Maritime Organization. FN:s organ för sjöfartsfrågor. 

Kadettbok: Kompendium som studenter tar med sig på den fartygsförlagda 

utbildningen innehållande utbildningsuppgifter som ska slutföras innan 

respektive praktikperiods slut. 

Lärosäte: Universitet, i denna studie avses Linnéuniversitetet och Chalmers 

Tekniska Högskola.  

Mönstrar:  Person som tar hyra på fartyg, det vill säga anställs i en befattning. 

Studenter mönstras som kadett eller elev. 

Praktikperiod:  Fartygsförlagd utbildning på ett eller flera fartyg. 

RoPax-fartyg: Fartyg som är konstruerade för transport av lastbärare på hjul och som 

även transporterar passagerare. 

RoRo-fartyg: Fartyg som är konstruerade för transport av lastbärare på hjul. 

STCW: Standards of Training, Certification and Watchkeeping. Regelverk som 

styr utbildningskrav för sjöpersonal. 

SUI: Sjöfartens Utbildningsinstituts uppdrag är att fördela ombordförlagda 

utbildningsplatser till studenter från Sveriges två sjöfartshögskolor, och i 

mån av plats till elever på sjöfartsgymnasierna (SUI 2014). 

Tankfartyg:  Fartyg som är konstruerade för att transportera vätska i bulk.  

TAP:  Tillfälligt Anställd Personal. 
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Torrlastfartyg:  Fartyg som är konstruerade för att transportera oförpackat gods. 

Transkribera:  Att överföra från tal till skrift. 

Utbildningsjournal: Se Kadettbok ovan.  
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1 BAKGRUND 

I Sverige finns det två lärosäten med universitetsutbildningar inriktade på sjöfart; Linnéuniversitetet i 

Kalmar och Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg. Här ges utbildningar till bland annat sjöbefäl, 

drifttekniker och logistiker inom sjöfart (Linneuniversitet 2013; Chalmers Tekniska Högskola 2013). 

Vid Linnéuniversitetet ges en fyraårig och en treårig utbildning till sjökapten. För att bli antagen till 

den sistnämnda krävs en matrosbehörighet eller 18 månaders behörighetsgrundande praktik 

(Linnéuniversitetet 2013). De som saknar matrosbehörighet eller behörighetsgrundande praktik kan 

söka det fyraåriga sjökaptensprogrammet där det ingår ett år fartygsförlagd utbildning 

(Transportstyrelsen 2011). När de som studenter mönstrar ombord på fartyg skall det finnas en 

utsedd handledare som i förväg har fått kunskap om studentens aktuella utbildningsmål. 

Handledarens uppgift är att ge studenten assistans som är nödvändig för att genomföra utbildningen 

enligt utbildningsjournalen (Transportstyrelsen 2013). Denne skall även informera om arbetstider, 

vaktscheman, raster, måltider, hyttstädning och oskrivna regler som kan vara bra för studenten att 

känna till (Linnéuniversitetet u.å.). 

Nuvarande krav på handledare bestäms av det internationella regelverk som styr utbildningen av 

sjöpersonal, STCW (Standards of Training, Certification & Watchkeeping). Detta regelverk ges ut och 

styrs av Förenta Nationernas sjöfartssektion IMO (International Maritime Organization). Handledare 

som genomför ombordträning av student skall “have an appreciation of the training programme” och 

”be qualified in the task for which training is being conducted” (IMO 2011). Samtliga regler återfinns i 

bilaga 1. 

För att underlätta handledningen tillhandahåller Linneuniversitetet (u.å.) och Chalmers Tekniska 

Högskola1 information till handledaren som skall överlämnas av studenten. Här ges information om 

uppdraget som handledare, första mötet med studenten, återkoppling och bedömning, vilka kurser 

studenten har genomgått och disponering av den fartygsförlagda utbildningen. Vad gäller stödet till 

handledaren skall denne känna att uppdraget ”… är ordentligt förankrat ombord samt att du känner 

fullt stöd från rederiets ledning och dina kollegor. För att göra ett bra jobb är det en förutsättning att 

du får tillräckligt med tid avsatt för uppdraget”(Linnéuniversitetet u.å.).  

Nils Östman presenterade 2012 en kvalitativ studie med titeln Handledarens attityd till studenter 

under fartygsförlagd utbildning. I den studien intervjuas befäl som är aktiva som handledare för 

                                                           
1
 Enligt telefonsamtal med koordinatorn för fartygs- och företagsförlagd utbildning vid Chalmers Tekniska 

Högskola, Lars Telestam 2014-04-04. 
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studenter ombord. Flera av dessa säger att de upplever att det saknas bra rutiner för hur handledare 

utses och att detta sker informellt, ibland utan att de ens blir tillfrågade om de vill ta på sig denna 

extra uppgift. Handledarrollen känns därför ibland påtvingad vilket leder till att de inte upplever att 

de engagerar sig till fullo för att studenten skall få en så bra handledning som möjligt. Därutöver 

upplever flera att stödet från arbetsgivaren inte är fullgott och att denne även brister i engagemang 

och inte visar uppskattning för det extra arbete som en handledare lägger ned i denna roll ombord 

(Östman 2012). 

Enligt gällande regler och riktlinjer skall den som är verksam som handledare för studenter under 

deras fartygsförlagda utbildning ha kunskap om utbildningens mål och endast anta ett sådant 

uppdrag om det finns tid för det och det inte påverkar ordinarie arbetsuppgifter (IMO 2011; 

Transportstyrelsen 2013). 

 

Praktiken ska enbart fullgöras på fartyg där den utsedde handledarens arbetsbelastning är 

sådan att utrymme finns, inom ramen för gällande vilotidslag, att ge eleven den assistans som 

är nödvändig för att kunna genomföra utbildningen i enlighet med utbildningsjournalen. 

Handledaren ska innan eleven kommer ombord av redaren eller företaget ha givits kunskap om 

och insikt i elevens aktuella utbildningsmål och i övrigt vara lämpad för utbildningen 

(Transportstyrelsen 2013). 

 

Därutöver skall de känna ett stöd i handledarrollen från arbetsgivare och kollegor (Linnéuniversitetet 

u.å.). Med detta som bakgrund vore det intressant att undersöka om det finns ett behov av stöd till 

handledare för studenter i fartygsförlagd utbildning och hur detta stöd i så fall skall se ut. 
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2 SYFTE 

Syftet med studien är att undersöka om det finns ett behov av stöd till handledare för studenter i 

fartygsförlagd utbildning och hur detta stöd i så fall skall se ut. Syftet kan delas upp i följande 

frågeställningar: Vilket stöd från arbetsgivare, kollegor och lärosäten kan underlätta handledningen? 

Vad kan den handledde studenten göra för att underlätta handledningen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

3 TIDIGARE FORSKNING  

Studier som fokuserar på stödbehov till handledare inom sjöfarten har vi inte funnit. Däremot i en 

annan profession där handledning ingår som en betydande del av utbildningen, sjukvården - och då 

särskilt sjuksköterskeutbildning. Här finns flera studier där man direkt eller indirekt berör 

handledares behov av stöd från arbetsgivare, kollegor och lärosäten samt vad studenter kan göra för 

att underlätta för sina handledare. 

 

Sources of support are work colleagues, managers and lecturing staff from HEIs [Higher 

Educational Institutions, förf. anm.] (Wilson-Barnett 1995). 

 

Stöd från arbetsgivare 

En irländsk studie pekar på att det interna stödet från avdelningscheferna saknades, handledarna 

arbetade oftast för sig själva och de önskade att deras chefer förstod handledarrollens omfattning i 

form av extra arbete. De önskade återkoppling om hur de kunde utvecklas i sin roll och hur 

studenterna upplevde dem som handledare. Återkommande var att arbetsgivaren bör stödja sina 

handledare i form av extra avsatt tid och återkoppling samt i högre grad visa uppskattning för att 

denne är handledare (McCarthy & Murphy 2010). Resultatet ur en svensk litteraturstudie av 

Blomqvist och Bäck (2008) visade att handledare upplevde sig behöva mer tid vid sidan av ordinarie 

arbetsuppgifter för att ge studenter möjlighet att reflektera över sitt eget lärande. 

En kanadensisk studie pekar på att tidsbrist kontra arbetsbörda är ett problem för handledare. 

Handledarna förväntas klara av ordinarie arbetsuppgifter och samtidigt handleda studenter. De 

uttrycker önskemål om att antingen få extra avsatt tid med studenten eller en minskad arbetsbörda 

för att kunna handleda på ett korrekt sätt (Kalischuk & Vandenberg 2013).  

I Lena Loubelos studie Barnmorska och Handledare (2011) säger barnmorskorna att 

handledningsuppgiften är svår och att det skulle underlätta om chefer i planering av personalbehov 

tog hänsyn till den extra tid som handledningen tar. Ett bristande stöd från chefer gör även att de 

upplever att motivationen för uppdraget som handledare minskar. Även respondenterna i en studie 

av Fothergill-Bourbonnais och Kerr (2006) påpekade att en del avdelningschefer vid planering av 

personalbehov inte tog hänsyn till den extra tid för förberedelser som handledningen krävde. 
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Handledarna upplever ett stöd i kollegorna medan de känner brist på stöd ifrån cheferna vilket ger 

en lägre motivationsgrad för handledningsuppdraget (Loubelo 2011). 

Stöd från kollegor 

En grupp handledare i en studie av Kaviani och Stillwell (2000) gav förslag på hur de skulle kunna bli 

effektivare i handledarrollen. De poängterade bland annat vikten av att skapa nätverk mellan 

handledare för att möjliggöra hjälp och stöd till varandra. I en studie från 1999 påpekades vikten av 

större möjlighet att utbyta erfarenheter med andra handledare då flera i studien hade lite erfarenhet 

av handledning medan andra hade rikare erfarenhet (Usher m.fl.). Oerfarna handledares egen 

utveckling kan också påskyndas genom stöd från mer erfarna sjuksköterskor som varit handledare 

tidigare (Hallin 2009). Att kollegorna fanns till hands vid problem och hade en förståelse för den extra 

tid som handledningen tar upplevde handledarna som ett stöd i deras arbete (ibid). Barnmorskorna i 

Loubelos (2011) studie upplever det som positivt att dela ansvaret för handledning av studenter med 

en kollega, att ”ha någon att bolla med”. Kaviani och Stillwell (2000) påpekar vikten av att diskutera 

handledarnas roll på arbetsplatsen för att visa kollegorna fördelarna av att ha verksamma handledare 

på avdelningen. Syftet är att få fler att engagera sig som handledare och därmed minska 

arbetsbelastningen på nuvarande handledare. Brist på förståelse för den ökade arbetsbörda 

handledning innebar ledde till att personal på avdelningen gav handledare och student fler och 

svårare arbetsuppgifter. De betraktades här snarare som två sjuksköterskor än som handledare och 

student (Fothergill-Bourbonnais & Kerr 2006). 

Stöd från lärosäten 

Förutom det dagliga stödet från kollegor behöver handledare ledarskaps- och utbildningsstöd från 

lektorer vid lärosäten (Atkins & Williams 1994). Flertalet av handledarna hade genomgått en kurs i 

studenthandledning men för att kunna möta och svara upp till den enskilda studentens behov 

upplevde handledarna att de saknade tillräcklig pedagogisk kunskap (Loubelo 2011). De önskar även 

att de gav dem mer information, stöd och återkoppling (Pulsford m.fl. 2002). 

 

Mentors want more from lecturing staff, in terms of information, support and feedback... 

(Pulsford m.fl. 2002). 

 

Ett irritationsmoment var brist på kommunikation mellan vårdavdelning och lärosäte vilket ledde till 

att samarbetsviljan hos handledarna minskade. Rollen som handledare upplevdes som betydligt mer 
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positiv om de i god tid fick information om när studenten skulle komma samt möjlighet att ta del av 

studieplaner (Carlson 2010). Hyrkäs och Shoemaker (2007) konstaterar att det stöd som handledare 

önskar från lärosäte är information om krav och mål för studenter samt hur dessa skall utvärderas. 

Respondenter ombads att beskriva vilka faktorer på arbetsplatsen som underlättade för dem att anta 

rollen som handledare. Stöd från rådgivare på lärosäten med information om förväntade 

studieresultat för studenten och ett bra utbildningsmaterial, i form av kursplaner och 

utvärderingsformulär, var uppskattat stöd när de förberedde sig för handledarrollen (Fothergill-

Bourbonnais & Kerr 2006). Vid tveksamheter rörande bedömning av studenter eller andra problem 

vid handledning var möjligheten att få stöd och hjälp från kursansvariga på lärosätet, och inte stå 

som ensam ansvarig, något som barnmorskorna i Loubelos (2011) studie upplevde som en lättnad. 

Även Fothergill-Bourbonnais och Kerr (2006) påpekar vikten av att ha en god kommunikation mellan 

handledare och lärosäte för att eventuella problem med studenter skall upptäckas tidigt. Ett 

seminarium 2008 visade på vikten av engagemang från lärosätens sida avseende kommunikation. 

Handledarna ansåg att professorerna saknade intresse av att skapa relationer till dem och upplevde 

att dessa inte heller var uppdaterade i det arbete som utförs på klinikerna (Barker & Pittman 2010). 

Stöd från studenter 

Vad studenten behöver från sin handledare för att uppnå sina mål med praktikperioden är något som 

handledaren förväntar sig att studenten tydliggör (Landmark 2003). I studenternas utvärdering av 

praktikperioden bedöms praktikplatsen samt om de anser sig ha nått de uppsatta målen under 

perioden. Någon feedback och återkoppling till handledare ges här inte, något som handledare ser 

ett angeläget behov av (Forsum & Swahn 2008). 

Studenter som saknar ödmjukhet inför nya kunskaper, ”… inte lyssnar… man tror att man kan…”, 

upplevde handledarna som ett problem. Att bli ifrågasatt, oavsett om det var i yrkesrollen eller 

handledarrollen, var något som upplevdes negativt av barnmorskorna. Frågor från studenter 

upplevdes däremot som stimulerande (Loubelo 2011). 

Sammanfattning av tidigare forskning 

Flera studier beskriver att respondenterna upplever att arbetsgivaren brister i att tillhandahålla extra 

avsatt tid till dem i handledarrollen. De saknar tid vid sidan av ordinarie arbetsuppgifter, (Blomqvist 

& Bäck 2008) extra avsatt tid med studenten (Kalischuk & Vandenberg 2013; McCarthy & Murphy 

2010) och de saknar hänsyn för den extra tid som handledningen tar (Loubelo 2011). 

Respondenterna i flera studier poängterade vikten av kollegialt stöd. I form av utbyte av erfarenhet 
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(Usher m.fl. 1999), att bildandet av nätverk handledare emellan gav dem stöd (Kaviani & Stillwell 

2000) och att stöd från erfarnare handledare hjälpte de oerfarna (Hallin 2009). Lärosätens stöd till 

handledare är återkommande i studierna där respondenterna beskriver ett behov av information, 

stöd och återkoppling (Pulsford m.fl. 2002). Att brist på kommunikation ledde till irritation bland 

handledarna (Carlson 2010) och att professorerna på lärosäten saknade intresse att skapa relation till 

handledaren (Barker & Pittman 2010). Den handledde studenten ger ingen feedback och 

återkoppling på sin handledning till handledaren (Forsum & Swahn 2008).  
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4 METOD 

Studien inleddes med en frågeställning om behovet av stöd till handledare som utmynnade i ett 

syfte. Syftet delades i frågeställningar om vilket stöd, och från vem, som kan underlätta 

handledningen. Ett kapitel med tidigare studier om stöd till handledare inom sjukvården som bas 

skapades då vi inte funnit några studier som fokuserar på stödbehov till handledare inom sjöfarten. 

Metodval 

Studien genomfördes som kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer som underlag 

(Justesen & Mik-Meyer 2011). 

 

Kvalitativa undersökningar använder däremot metoder som lämpar sig till att beskriva 

fenomen i deras kontext, för att mot denna bakgrund presentera en tolkning som ger ökad 

förståelse av fenomenet (Justesen & Mik-Meyer 2011). 

 

Intervjuaren ställer i den semistrukturerade intervjun samma typ av frågor till alla respondenter och 

har även möjlighet att använda sig av sonderande frågor om det verkar finnas mer att berätta vid en 

viss tidpunkt under intervjun (Gillham 2008). Enligt Justesen och Mik-Meyer (2011) är målet att få 

alla respondenter att reflektera över samma frågor. Intervjuaren försöker ställa hjälpfrågor knutna till 

huvudfrågorna om det är så att respondenterna inte spontant kommer in på relevanta underrubriker 

eller ger tillräckliga svar som täcker in frågeställningarna (Gillham 2008). 

Intervjuguide 

Intervjuguiden skapades utifrån studiens syfte och med dess uppdelade frågeställningar skapades 

sedan teman med tillhörande frågor. För att intervjuaren skulle kunna variera sig utefter olika 

situationer i respektive intervju skapades frågor med en låg grad av standardisering. Frågorna gjordes 

även ostrukturerade, det vill säga utan fasta svarsalternativ (Trost 2010). Hänsyn togs också till att 

frågorna skulle fungera både på pratsamma och mer fåordiga respondenter. Se bilaga 2. 

 

Det är upp till intervjuaren att knyta an till dessa under intervjun så att samtalet underlättas 

samtidigt som studiens frågor blir belysta (Patel & Davidson 2011). 
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Urval 

Urval är det val av respondenter som görs ur den population som skall speglas. Populationen är i 

detta sammanhang personer som är verksamma som handledare för sjökaptensstudenter under 

deras fartygsförlagda utbildning. Författarna saknade både tid och kapital att genomföra intervjuer 

på annan ort varför respondenter boende på studieorten valdes ut genom ett så kallat 

tillgänglighetsurval. Respondenterna kontaktades via e-post och/eller telefon efter tips från 

sjökaptensstudenter som har haft handledare boende på orten. I studien har intervjuer ansikte mot 

ansikte med fem respondenter genomförts. Kraven på respondenterna var att de skulle ha handlett 

minst en sjökaptensstudent och att de var aktiva som handledare ombord vid studiens 

genomförande. 

Intervjusituation och etiskt övervägande 

Intervjuerna genomfördes mellan den 24:e februari och den 11:e mars 2014 i Kalmar kommun. 

Samtliga intervjuer genomfördes ansikte mot ansikte med båda författarna och respektive 

respondent närvarande. För att respondenterna skulle känna sig komfortabla fick de möjlighet att ge 

sin syn på var och när intervjun skulle genomföras. En av respondenterna intervjuades i sitt hem, en 

på Sjöfartshögskolan och tre på Universitetsbiblioteket. Respondenterna informerades om att 

intervjun var helt frivillig och att de hade möjlighet att avbryta intervjun eller att ta en paus om de så 

önskade. De informerades om att intervjun skulle spelas in och att det materialet kommer att 

redovisas på ett sådant sätt att det inte skall gå att identifiera vem det är som svarat på frågorna 

(Vetenskapsrådet 2002). Respondenterna intervjuades utifrån intervjuguidens olika teman med 

tillhörande frågor och gavs i slutet av intervjun möjlighet att lägga till synpunkter. Intervjun 

avslutades med sammanfattande frågor för att försöka säkerställa att svar lämnats på samtliga 

frågeställningar under respektive tema. 

Från intervju till analys 

Inspelningar av intervjuer kan vara tidskrävande att transkribera och det finns personer som anser 

att det är mer effektivt att föra anteckningar då detta ger ett mer samlat resultat av intervjun. Detta 

kan vara riktigt om man vill ta fram faktaupplysningar genom intervju men den som är ute efter 

värderingar och känslor förlorar lätt nyanser och annan värdefull information om inte intervjun 

spelas in. Att spela in kvalitativa intervjuer har därför många fördelar (Repstad 2007). Nackdelen kan 

vara att respondenter inte pratar lika spontant och blir mer angelägna om att framstå som förnuftiga 
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och logiska när en inspelning pågår (Patel & Davidson 2011). I denna studie har inspelningar av 

intervjuer skett med mobiltelefoner. Intervjuerna transkriberades ordagrant bortsett från 

tveksamheter i talet av hm-typ och andra interjektioner som inte tillfört något till meningen. Sådant 

har exkluderats (Gillham 2008). Det transkriberade materialet analyserades sedan av författarna. 

Analysmetod 

Tolkning kallas den del där författaren översätter respondentens tal och kroppsspråk med mera till 

sin egen livsvärld. Arbete med en text, till exempel transkribering, kräver alltid en tolkning. 

Strukturering innebär att intervjumaterialet sorteras och ordnas på ett sätt som ger största möjliga 

förståelse för innehållet. Varje intervjucitat tolkas och placeras under ett tema tills en helhetsbild 

träder fram. Komprimering betyder att intervjumaterialet reduceras utan att väsentlig information 

går förlorad (Langemar 2008). 

Det transkriberade materialet tolkades och delades in svar för svar under respektive tema från 

intervjuguiden. Svar på samma tema från respektive respondent sammanställdes och jämfördes med 

övriga respondenters svar för att få en bild av vilket stödbehov de upplevde. Materialet 

komprimerades och presenterades i en resultatdel där även citat som pekar på ett stödbehov 

infogades. När en majoritet av respondenterna hade liknande uppfattning i en fråga jämfördes denna 

med tidigare studier och diskuterades i en resultatdiskussion. 

Avgränsning 

Studien inriktade sig på de som är handledare för sjökaptensstudenter från svenska universitet under 

deras fartygsförlagda utbildning. 

Validitet 

Validitet är ett mått på studiens vetenskapliga värde. För att en studie skall anses ha uppnått en god 

validitet måste den täcka sitt syfte och resultatet vara samstämmigt med liknande studier (Langemar 

2008). En pilotintervju genomfördes för att testa intervjuguiden och ge intervjuarna en känsla för hur 

intervjuer kan genomföras (Dalen 2007). En viktig del var att mäta hur lång tid intervjun tog för att få 

en uppfattning om den tid som skulle komma krävas för transkribering (Gillham 2008). Frågor som 

inte gav svar på frågeställningar i syftet togs bort eller omformulerades för att bli tydligare. 
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Metoddiskussion 

Denna studie anger inte hur många handledare som upplever ett behov av stöd och resultatet kan 

därför inte anses som representativt för hela den population som urvalet skall spegla. Resultatet 

presenterar endast en tolkning som kan ge en ökad förståelse för behovet av stöd till handledare 

som fenomen (Justesen & Mik-Meyer 2011). 

Det var svårt att få tydliga svar från en av respondenterna medan en annan pratade för brett och 

hamnade utanför syftets frågeställningar upprepade gånger. Det är möjligt att ett kvantitativt 

intervjuunderlag, med fasta svarsalternativ, gett tydligare svar på frågorna och även förmått 

respondenterna att hålla fokus på endast de frågor studien söker svar på. Att låta respondenterna 

tala fritt och tillåta dem att röra sig i utkanten av respektive tema, och ibland även lämna 

ämnesområdet, har likväl gett en god bild av deras åsikter. Vi misstänker att många värdefulla 

synpunkter hade gått förlorade om svarsalternativ på frågorna skapats i förväg varför valet av en 

kvalitativ undersökningsmetod var ett korrekt beslut. 

Då erfarenhet av forskningsintervjuer saknades var användandet av en intervjuguide, som även gav 

möjlighet att ställa frågorna rent ordagrant, en god hjälp när respondenterna var mer fåordiga. 

Guiden innehöll inte tillräckligt många frågor som täcker samma område för att ge en tydlig bild i de 

fall där respondenter var otydliga eller svävande i sina svar. Bristen på intervjurutin var tydlig under 

de första intervjuerna men det förbättrades i takt med att fler intervjuer genomfördes. Pilotintervjun 

upplevdes flyta på bra men det blev tydligt att intervjusituationen markant förändrades beroende på 

respondent varför det hade varit klokt att genomföra fler pilotintervjuer som förberedelse. 

 

Den mest påtagliga skillnaden mellan en erfaren intervjuare och en nybörjare är att den förras 

frågor är tydligare, mer fokuserade och mer ekonomiska, medan den senares ofta präglas av 

upprepningar och brist på fokus. Precis som när det gäller skrivande är tydlighet inte något man 

lätt och enkelt uppnår; bakom varje skickligt utförande finns en stor mängd specifika 

förberedelser (Gillham 2008). 

 

Trots en ovana vid att genomföra intervjuer och att det fanns brister i intervjuguiden har 

respondenterna gett svar på de flesta av studiens frågeställningar. Att inte alla respondenter gav 

tydliga svar på enstaka frågeställningar under ett tema resulterade inte i att det blev omöjligt att 

sammanställa ett resultat för temat. 
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Enligt Langemar (2008) kan val av respondenter genom ett tillgänglighetsurval begränsa validiteten 

på en studie då dessa inte väljs fritt utan beroende på tillgänglighet. I denna studie ansågs det dock 

vara av mindre betydelse då respondenterna representerade bägge könen, var i olika ålder, kom från 

olika orter ursprungligen, var utbildade vid olika skolor samt arbetade på flera olika fartygstyper. 

Respondenterna gav inte intryck av att känna sig obekväma med situationen under någon intervju. 

Att de själva fick välja tid och plats för intervju kan ha varit en bidragande orsak till detta. En av 

respondenterna upplevdes som något tveksam när information gavs om att intervjun skulle spelas in. 

Respondenten gav dock sitt samtycke till inspelning och visade inte några tecken på att känna sig 

hämmad under intervjun. 
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5 RESULTAT 

I detta kapitel presenteras resultatet av de fem intervjuer som genomförts med respondenter som 

alla är aktiva som handledare för sjökaptensstudenter som genomför fartygsförlagd utbildning på 

fartyg. Respondenterna har i genomsnitt varit aktiva som handledare i tolv år på följande 

fartygstyper; AHTS-fartyg, RoRo-fartyg, Tankfartyg, Torrlastfartyg och RoPax-fartyg. De fem 

respondenterna presenteras som respondent A till E i studien. 

Stöd från arbetsgivare i form av handledarutbildning 

Fyra av fem respondenter har inte genomgått någon handledarutbildning. Majoriteten upplever att 

det är något som de saknar och det som efterfrågades är pedagogisk utbildning, hur kadettboken 

skall hanteras/tolkas och vilka mål skolan har med studenternas praktikperioder. Även möjligheten 

att träffa andra handledare för att utbyta erfarenheter efterfrågades. 

 

Jag kan ju säga det, att om jag tittar på många utav mina kollegor som handleder lite mer än 

vad jag gör, så är det en väldig skillnad i kvalité på hur de handleder och på vilken typ utav 

praktik som eleven får på grund utav att individerna är så olika. Det är därför som jag säger att, 

ja, någon typ utav utbildning behövs. Just det här med att jämföra erfarenheter är ju också en 

typ utav utbildning (Respondent D). 

 

Respondenten talade här om behovet av stöd genom utbildning och möjligheten att möta andra 

handledare och utbyta erfarenheter. 

Tre respondenter var tydliga med att de saknar en handledarutbildning. En uttryckte en avsaknad av 

utbildning när denne var ny i rollen som handledare men sa att behovet minskat i takt med att 

erfarenheten har växt. En annan nämnde att ämnet handledning har behandlats i samband med 

andra kurser men att det då inte har varit fråga om renodlade handledarutbildningar. 

Fyra av fem respondenter upplevde att de saknar ett arbetsgivarstöd genom handledarutbildning, 

men har varierande åsikter om vad en sådan bör innehålla. Majoriteten ansåg att det vore bra att 

kunna träffa andra handledare och utbyta erfarenheter. 
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Stöd från arbetsgivare i form av information 

Majoriteten av respondenterna fick information om att det skall komma en student men säger att 

det kunde ske med kort varsel inför studentens påmönstring. Merparten sade att det inte alltid 

framgår vilken årskurs studenten går i eller vilken praktikperiod det handlar om. Inte heller om 

studenten skall vara på däck eller i maskin. Den informationen samt vilket mål studenten har med sin 

praktikperiod är sådant som respondenterna upplevde sig sakna. 

 

Det som jag egentligen skulle vilja veta, framförallt, är vilket år, vilken praktik är det vi pratar 

om för det har ju lite…, är det någon som jag skall räkna med att jag skall sätta på min vakt eller 

är det någon jag vill skall gå med alla styrmännen eller är det någon som bara skall vara på 

däck? Det är ju ganska olika beroende på vilken praktik som ni skall göra. Så det är ju en grej jag 

saknar och ibland fastnar det hos befälhavaren, ibland så får inte de heller reda på det 

(Respondent B). 

 

Här talade respondenten om behovet av stöd genom information från arbetsgivaren inför 

mottagandet av nya studenter. 

För att underlätta för handledare fanns det behov av stöd genom information från arbetsgivaren 

innan en ny student kommer till fartyget. Vilken årskurs går studenten i? Vilken praktikperiod är hon 

ute på? Skall hon vara på däck eller i maskin? Är sådant som respondenter upplevde sig sakna 

information om. 

Stöd från arbetsgivare i form av motivation 

På frågan om arbetsgivaren gör något för att motivera handledare i deras roll svarade alla 

respondenter nej. En nämnde att rederiet numera har noll förståelse för att handledningen tar extra 

tid men att personalavdelningen tidigare har varit ganska drivande rörande studenter, men att detta 

var innan den senaste lågkonjunkturen. En annan sade att motivationen finns där ändå. När 

respondenterna uppmanades att tala om vad arbetsgivaren kan göra för att motivera dem sade en 

att den inte visste vad arbetsgivaren skulle kunna göra, en annan tyckte att det ligger mer på skolan 

medan en tredje ansåg att det behövs mer tid avsatt för handledning. Även mängden studenter som 

man tar emot är något som en respondent upplevde påverkar dennes motivation. På frågan om en 

högre ekonomisk kompensation hade kunnat motivera mer svarade tre respondenter nej. En 

respondent ansåg att det är viktigare att ersättningen går till den som faktiskt handleder och inte till 

den som är handledare på pappret, då den senare oftast tillbringar mindre tid tillsammans med 
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studenten. En annan respondent sade att de oftast delar upp ersättningen mellan de som handleder 

studenter, speciellt när det gäller förstaårsstudenter som går mer tillsammans med matroserna. En 

tredje respondent sade att det kanske skulle kunna motivera mer, men att det inte är avgörande för 

hur bra man är som handledare. 

 

Ja, det skulle det kanske i viss mån. Det är många som tänker i pengar. Men jag tror att den 

som är en bra handledare är det oavsett om det gäller pengarna eller ej. Visst, man kanske 

skulle ägna lite mer tid åt det. Alltså, som, då på eventuell frivaktstid (Respondent E). 

 

Respondenten talade här om att en högre ekonomisk ersättning inte är avgörande för kvalitén på 

handledningen men att en sådan skulle kunna motivera handledare. 

Stöd i form av högre ekonomisk ersättning från arbetsgivaren är inte något som majoriteten av 

respondenterna ansåg skulle motivera mer. Att ersättningen går till rätt person och att det finns 

avsatt tid för handledning samt att det inte blir för tätt mellan studenter var viktigare för 

motivationen. 

Stöd från kollegor i form av förståelse 

På frågan om deras kollegor har förståelse för att handledaruppdraget kräver mer tid och energi av 

dem svarade fyra av fem respondenter nej. Den femte ansåg att det inte är betungande att vara 

handledare på pappret utan att det tar mer energi att vara den som faktiskt handleder studenten. 

Två sade att på fartyg med TAP så är det oftast överstyrman som är den som i praktiken handleder de 

svenska studenterna. En nämnde att det är beroende på studenten om det kräver mycket energi eller 

inte av handledaren. 

 

Nej, jag kan nog inte påstå att det är något som någon tänker speciellt mycket på. Men det är 

ju också väldigt individuellt vad det är för elev. Det är ju lite svårt att säga om det kräver 

mycket extra eller inte, det behöver det ju faktiskt inte göra (Respondent B). 

 

Respondenten talade här om att det saknas stöd från kollegor men att det är beroende på studenten 

om handledningen kräver extra energi eller inte. 

Majoriteten ansåg att deras kollegor saknar förståelse för att handledningsuppdraget kräver mer tid 

och energi av dem. En faktor som kan påverka om det kräver extra arbete för handledaren är 
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besättningen ombord, om det är TAP handleder den officiella handledaren oftast i praktiken. En 

annan faktor som sades påverka är hur studenten är som person. 

Stöd från kollegor i form av delat uppdrag 

Alla respondenter sade att handledaruppdraget delas mellan dem och deras kollegor. På frågan om 

de känner att det underlättar för dem som handledare sade tre att så är fallet. En annan tyckte att 

det kan vara både positivt och negativt att dela på uppdraget. Positivt för att det avlastar om det är 

tätt mellan studenterna. Negativt då det kan bli flera som handleder studenten vilket kan leda till att 

saker kan trilla mellan stolarna. Även vid betygsättning kan det bli problem då det inte alltid är den 

som har tillbringat mest tid med studenten som skriver betyget. Flera respondenter påpekade också 

det positiva i att studenter har olika handledare för att lära sig fler sätt att arbeta på. 

 

Det är ju både positivt och negativt. Nu har ju vi ett sådant avlösningssystem som gör att vi 

måste lämna ifrån oss eleven eftersom eleverna är där väldigt mycket längre tid än vad vi är. 

Eleven får ju lära sig mer saker och…, jag kan ju gå till en elev och säga att, den här killen, skall 

du prata med om astronomisk navigation, och den här killen, är jätteduktig på att förklara det 

här med bryggsystemet, exakt hur det hänger ihop. De får ju mer kunskap men däremot blir 

det lite lättare så att saker och ting ramlar mellan stolarna för att det är ingen som följer dem 

hela tiden. Men eleven får ju träffa fler personer och se mer olika sätt att arbeta på, och lösa 

problem på olika sätt. Så det finns både fördelar och nackdelar med det men jag tror att mer 

struktur hade gjort det bättre för eleverna. För jag kan säga att jag handleder på det sättet jag 

handleder på, oavsett vad som står i era böcker (Respondent D). 

 

Här talade respondenten om positiva och negativa saker till följd av att handledningsuppdraget delas 

med kollegorna. 

Samtliga respondenter fick stöd av sina kollegor i form av delat handledningsuppdrag vilket även 

ansågs vara positivt för studenten då denne får lära sig flera sätt att arbeta på. 

Stöd från lärosäte och SUI 

Fyra av respondenterna sade att de inte har varit i kontakt med lärosäte med anledning av deras roll 

som handledare. En respondent hade varit det men då har det handlat om en handledarträff 

tillsammans med kollegor. Två respondenter sade att skepparen har varit i kontakt med lärosätet 

någon gång rörande studenter de haft ombord. Två respondenter sade att den kommunikationen 
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sköts av personalkontoret i land och att handledarna vänder sig till dem i första hand. En av 

respondenterna sade att den har varit i kontakt med SUI och att det då har handlat om studenter 

som har önskat stanna ombord längre än den planerade tiden. På frågan om de har upplevt ett 

behov att tala med någon på lärosäte eller hos SUI svarade en respondent att det tidigare funnits ett 

behov av att diskutera kadettboken men att den nu har blivit mycket bättre. Respondenten som varit 

på handledarträff sade att det var bra då det var första gången denne fick en inblick i hur skolan 

tänkte och såg på den fartygsförlagda utbildningen. På träffen fick både handledare och studenter 

möjlighet att säga vad de upplevde som bra eller dåligt under praktiktiden och det var också något 

som respondenten upplevde som positivt. Tre respondenter sade sig inte ha upplevt något behov att 

tala med lärosäte eller SUI i deras roll som handledare. På frågan om hur lärosäte och/eller SUI kan 

underlätta deras roll som handledare så efterlös två respondenter ett informationshäfte till 

handledaren. Häftet bör vara anpassat till respektive kadettbok och även, på ett mer lättöverskådligt 

sätt, göra det möjligt för handledaren att se vad studenten förväntas kunna efter avslutad 

praktikperiod. 

 

Ja precis, vad som förväntas för varje praktikperiod. Det tycker jag skulle vara väldigt vettigt, 

och det skall ju inte vara något omfattande, jag menar, det omfattande har ni ju redan i den 

boken, utan just något lättöverskådligt (Respondent B). 

 

Respondenten talade här om stöd i form av ett lättöverskådligt informationshäfte till handledaren. 

En respondent tyckte att ett bättre och mer strukturerat utbildningsmaterial, kadettboken, är något 

som skulle kunna göra praktiken bättre. Att lärosätet går igenom kadettboken tillsammans med 

studenterna inför varje praktik är också önskvärt då det enligt respondenten nu händer att de får ut 

studenter från samma klass, under samma praktikperiod, som säger helt olika saker om hur 

materialet skall fyllas i och gås igenom. En annan respondent sade att det vore bra om handledaren 

fick förstahandsinformationen om studenten från SUI direkt till sin e-post för att motverka risken att 

den fastnar på vägen. Som det är nu går informationen i flera steg men enligt respondenten kan det 

vara ett problem inom rederiet. En tredje respondent nämnde att en kort pedagogisk kurs och 

seminarier eller kurser ihop med andra handledare är önskvärt. Samma respondent sade att SUI 

ibland säger sig ha fullt på alla fartyg men att de på respondentens fartyg kan gå månader utan 

student ombord vilket upplevs som något som kan förbättras från SUI:s sida. 
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Jag vet att de hade sådana här handledarträffar och det tycker jag var en jättebra idé men sen 

stämde det aldrig in när jag var på sjön alla gånger med det tycker jag är en bra idé. Och då 

även kanske genom en utbildning, hur vi ska kunna hjälpa eleverna och kunna göra 

utbildningen så bra som möjligt för eleverna (Respondent A). 

 

Här talade respondenten om hur stöd genom handledarträffar och annan utbildning för handledare 

kan göra studenternas fartygsförlagda utbildning bättre. 

Trots att majoriteten av respondenterna inte har varit i kontakt med eller har känt ett behov av att 

tala med lärosäte eller SUI så tyckte de att det finns saker som lärosäte och SUI skulle kunna göra för 

att stödja dem i rollen som handledare. Ett mer strukturerat utbildningsmaterial för den 

fartygsförlagda utbildningen i kombination med ett lättöverskådligt informationshäfte till 

handledaren som redogör för vad studenten förväntas kunna efter avslutad praktikperiod är saker 

som efterfrågades. Förstahandsinformation om studenten direkt till handledarens e-post samt kurser 

och seminarier ihop med andra handledare är annat som efterfrågades. 

 Stöd från studenter i form av information 

Två av respondenterna fick inte någon information från studenten som kommer till fartyget om vad 

denne förväntar sig av sin fartygsförlagda utbildning. Tre respondenter sade att det kan förekomma, 

men att det är ovanligt, och ofta handlar om saker som studenten känner att hon har missat eller 

inte har haft möjlighet att gå igenom under tidigare praktikperioder. På frågan om vilken information 

som de får från studenten svarade en respondent att information om vilka fartygstyper de har varit 

på tidigare är bra då det är något som särskiljer. En annan sade att det är bra att veta vilken årskurs 

och även vilken skola studenten går i då det enligt respondenten är stor skillnad på om studenten 

läser på Linnéuniversitetet eller på Chalmers Tekniska Högskola. På frågan om vilken information de 

skulle önska att de fick från studenten sade en respondent att det vore bra om studenten kan sätta 

upp mål med vad denne vill lära sig under praktikperioden så att tiden ombord kan planeras redan 

vid ett introduktionsmöte. Information om studenten där man kan se vilken årskurs den går i, vilken 

praktikperiod den är ute på, och vilka fartygstyper den har varit på tidigare, är något som två 

respondenter önskade att de fick till sig redan innan studenten kommer ombord. 

 

Det är väl ungefär som jag sa förut, vilken årskurs, vilken skola, för att det är stor skillnad om jag får en 

ifrån Kalmar mot om jag får en ifrån Chalmers. Frågar jag inte kan jag ändå gissa rätt efter tre dagar, 

för det är skillnad. Vissa elever kommer ju och säger till, att, jag vill ha gjort det här innan jag åker 
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härifrån men, alltså, det är inte många. Jag har väl två som har kommit och sagt att de åtminstone vill 

ha hållit i en rostpistol, för det har jag inte fått göra på mina tidigare praktiker. Men det är väldigt 

sällan någon kommer med önskemål och sådana saker, om hur de vill lägga upp det, om hur de vill ha 

det, om det är något de behöver öva mer på och sånt där (Respondent D). 

 

Respondenten talade här om vilket stöd i form av information från studenten som kan underlätta i 

handledarrollen men att det är sällan studenten kommer med information om vad denne har för 

önskemål med praktiken. 

Även om majoriteten av respondenterna fick information av studenterna som kommer ombord om 

vilken praktikperiod de är ute på och vilka fartygstyper de har varit på tidigare så skulle de önska att 

studenterna kom med målsättningar och egna önskemål om vad de förväntar sig av praktiken. Det 

fanns också önskemål om att informationen finns hos respondenterna innan studenterna kommer 

ombord. 

Stöd från studenter i form av återkoppling 

Två respondenter sade att de får stöd från studenten i form av en återkoppling om hur de har 

upplevts som handledare när praktikperioden är slut. En annan respondent sade att hon själv brukar 

fråga studenten om det är något som handledaren kan göra annorlunda, men att det oftast inte gett 

några svar. Därför tyckte respondenten att det vore bra om studenter fått möjlighet att fylla i en 

utvärdering som sedan skickas till rederikontoret för sammanställning. På så vis skulle rederiet kunna 

se vilka handledare som upplevs som bra eller mindre bra och då eventuellt även vilket behov av 

utbildning som finns. Tanken på att studenten skall ha möjlighet att lämna en utvärdering om sin 

handledare till någon annan än handledaren själv är något som ännu en respondent var inne på. 

Ytterligare en respondent föreslog i sin tur en utvärdering som kan lämnas in helt anonymt av 

studenter, till exempel via SUI. På frågan om stöd i form av återkoppling från studenter är något som 

får, eller skulle få, dem att utvecklas i rollen som handledare svarade tre respondenter ja. Konstruktiv 

kritik från studenter om hur de har upplevt sin handledare och om denne har missat att gå igenom 

något under praktikperioden är saker som respondenterna tyckte vore bra att få återkoppling på. 

 

Ja verkligen, det tror jag garanterat att det hade gjort. Det är bara så man lär sig. Man känner sig själv 

bäst och det är lättare om man får konstruktiv kritik. Men jag kan förstå att det är svårt för en elev att 

säga till en handledare. Lättare när eleven kommer hem och skriver ett omdöme om handledaren och 

fartyget (Respondent A). 
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Här ansåg respondenten att man hade utvecklats som handledare om man fått stöd i form av 

återkoppling från studenten och kom även in på hur problematiskt det kan vara för en student att 

lämna ett omdöme om sin handledare. 

Även om endast en minoritet av respondenterna fått en återkoppling från studenten om hur de har 

varit som handledare så ansåg majoriteten att ett sådant stöd skulle kunna få dem att utvecklas i 

rollen som handledare. Tre av fem tyckte att det vore önskvärt om studenten kunde lämna ett 

omdöme om sin handledare till någon annan än just handledaren. Något som nämndes som ett 

potentiellt positivt resultat av det är möjligheten för ett rederi att se vem som fungerar mindre bra i 

handledarrollen och kan vara i behov av utbildning. 

Stöd från studenter i form av uppföljning 

Ingen av respondenterna fick någon direkt uppföljning från studenterna där dessa hör av sig för att 

berätta hur det har gått för dem och/eller talar om vilken nytta de har haft av det som de har lärt sig 

på sina praktikperioder. Två av respondenterna sade att det ibland händer att de möter studenter 

som de tidigare har haft och att de då kan få en form av uppföljning på hur det har gått för 

studenterna. En tredje respondent sade att uppföljningen är beroende av om man träffar på 

studenter eller ej, då dessa inte hör av sig annars. En fjärde sade att tidigare studenter hör av sig men 

att det då inte handlar specifikt om praktiken utan mer för att visa sitt intresse för ett jobb hos 

rederiet. Majoriteten av respondenterna kände att en sådan uppföljning är något som skulle kunna 

göra dem mer motiverade i rollen som handledare. 

 

Ja, det tror jag. Jag skulle gärna vilja ha en förbättring i min egen…, jag skulle gärna vilja lära mig mer, 

skulle vilja förbättra utbildningen. Det är mina framtida kollegor och kan jag göra en bra utbildning till 

dem så självklart (Respondent A). 

 

Här talade respondenten om hur stöd från studenter i form av uppföljning kan motivera 

handledaren. 

Ingen av respondenterna sade sig få något stöd i form av uppföljning från studenter som är riktad till 

dem som handledare. Majoriteten av dem kände att ett sådant stöd är något som skulle kunna 

motivera dem mer i den rollen. 

 



21 

 

6 DISKUSSION 

Syftet med denna studie var att undersöka om det finns ett behov av stöd för handledare ombord på 

fartyg och hur detta stöd i så fall skall se ut. Syftet delades upp i följande frågeställningar: Vilket stöd 

från arbetsgivare, kollegor och lärosäten kan underlätta handledningen? Vad kan den handledde 

studenten göra för att underlätta handledningen? 

Resultatdiskussion 

Handledares upplevelse av behov av stöd diskuteras och kopplas här samman med syfte, 

frågeställningar och tidigare studier. 

Handledares motivation, bakgrund och erfarenhet i yrket spelar högst sannolikt in på hur de agerar i 

rollen. Emellertid, att ha en utbildning i ämnet, gärna med pedagogiska inslag, och att få möjlighet att 

träffa andra handledare och utbyta erfarenheter är ett stöd som handledarna saknar enligt denna 

och tidigare studier (Atkins & Williams 1994; Usher m.fl. 1999; Kaviani & Stillwell 2000; Hallin 2009; 

Loubelo 2011). Handledarutbildning och seminarier bör hållas i lärosätes regi men det verkar rimligt 

att ett initiativ till att utbilda handledare bör komma från arbetsgivarnas sida. 

Kan arbetsgivaren få en ökad förståelse för den extra tid som handledningen kräver hade handledare 

troligtvis upplevt detta som ett bra stöd. Det räcker inte att handledaren är medveten om att 

handledningen kräver extra tid utöver ordinarie arbetsuppgifter om inte arbetsgivaren stödjer med 

exempelvis extra avsatt tid för ändamålet. Att denna brist på stöd är ett problem indikeras även i 

tidigare studier (Fothergill-Bourbonnais & Kerr 2006; Blomqvist & Bäck 2008; McCarthy & Murphy 

2010; Kalischuk & Vandenberg 2013). 

Ytterligare stöd som kan förenkla för handledare är att i god tid få information om den student som 

skall komma ombord. Kan den information gå i så få steg som möjligt och gärna direkt till 

handledaren skulle det kunna underlätta planeringen av studentens fartygsförlagda utbildning. 

Att ta del av studentens kursplan och även se vilka resultat denne förväntas uppnå under respektive 

praktikperiod hade rimligen gett ett bra stöd till handledaren. Att respondenterna i denna studie 

säger sig sakna det stödet skiljer sig från en studie från 2006 där handledare upplevde att de har ett 

stöd i ett bra utbildningsmaterial och information om studentens förväntade studieresultat 

(Fothergill-Bourbonnais & Kerr). Denna studie som handlar om sjöfart och en studie från sjukvården 

pekar på att det finns brister i stödet på detta område (Carlsson 2010). Studien från 2006 som också 
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är från sjukvården pekar på motsatsen vilket gör att man kan misstänka att det skiljer sig mellan 

lärosäten och kanske även mellan fakulteter. 

Respondenterna upplever att deras kollegor saknar förståelse för att handledningen kräver mer tid 

och energi av dem. Detta är anmärkningsvärt då respondenterna som svar på en annan fråga säger 

att handledningsuppdraget delas med kollegorna och att detta upplevs som något som underlättar 

för dem, vilket även indikeras i tidigare studier (Kaviani & Stillwell 2000; Loubelo 2011). Vad är det 

som gör att kollegorna anses sakna förståelse för att det krävs mer tid och energi vid handledning, då 

de är delaktiga i den uppgiften? Det verkar osannolikt att den som själv är verksam inom handledning 

inte skulle se att detta kräver mer tid och energi. Respondenternas svar går även emot Hallins (2009) 

studie i vilken handledarna upplever att deras kollegor har förståelse för att det tar extra tid att 

handleda och att den förståelsen upplevs som ett stöd. Det skall understrykas att den studien inriktar 

sig på de som handleder blivande sjuksköterskor i deras verksamhetsförlagda utbildning och inte 

berör fartygsförlagd utbildning. 

Får studenten möjlighet att lämna återkoppling till sin handledare, och då gärna via någon annan, 

skulle det kunna ge en mer konstruktiv kritik som handledaren kan använda sig av för att förbättra 

sin handledning. Att handledare önskar sig stöd genom denna återkoppling framkommer även i en 

tidigare studie (Forsum & Swahn 2008).  Det finns rederier som löst det här genom att skicka ut 

enkäter med frågor om hur praktikperioden har upplevts till studenter. Enkäterna returneras och ger 

möjlighet för rederiet att se hur handledningen fungerat i stort. Upplevs detta som ett för 

omfattande arbete för rederiet kanske lärosäte eller SUI skulle kunna stödja med en sådan 

återkoppling för att säkerställa kvalitén på den fartygsförlagda utbildningen. 

Slutsats 

Utifrån respondenternas svar kan det konstateras att en av fem känner sig nöjd med det stöd som 

ges till handledare. Övriga fyra ger i olika grad intryck av att det finns utrymme för förbättringar och 

att det därmed kan konstateras att det föreligger ett behov av stöd till handledare ombord på fartyg. 

Uppfattning om hur stöd skall utformas skiljer sig i viss mån från respondent till respondent men 

majoriteten av respondenterna upplever sig behöva mer stöd i form av utbildning, seminarier, extra 

avsatt tid för handledning, information om kommande studenter, deras kursplaner och förväntade 

studieresultat samt återkoppling från dem vid avslutad praktikperiod. Stöd i form av information 

efterfrågas från arbetsgivare, lärosäten, SUI och studenter vilket kan ställa högre krav på samarbete 

mellan dessa för att förhindra att informationen fastnar på vägen eller kommer till handledaren i ett 

för sent skede. 
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Alla handledare upplever alltså inte att de får det stöd, enligt STCW:s regler, Transportstyrelsens 

riktlinjer och lärosätenas informationshäften, som nämns i bakgrunden. 

Förslag på ytterligare forskning 

Resultatet från denna studie har, om man ser till ämnet sjöfart, inte kunnat jämföras med tidigare 

studier då vi inte lyckats finna några. Det vore oklokt att dra för stora slutsatser om ämnet endast 

utifrån denna studie och därför rekommenderas en kvantitativ studie som ger en bild av hur en 

majoritet av populationen upplever frågeställningarna. Önskar man komplettera denna studie med 

mindre undersökningar kan kvalitativa studier med djupare fokus på respektive frågeställning vara en 

väg att gå. 
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BILAGOR 

Bilaga 1 

Utdrag ur STCW 

Section A-I/6  

Training and assessment 

2 Persons conducting in-service training or assessment on board ship shall only do so when such 

training or assessment will not adversely affect the normal operation of the ship and they can 

dedicate their time and attention to training or assessment. 

In-service training 

4 Any person conducting in-service training of a seafarer, either on board or ashore, which is 

intended to be used in qualifying for certification under the Convention, shall: 

.1 have an appreciation of the training programme and an understanding of the specific training 

objectives for the particular type of training being conducted; 

.2 be qualified in the task for which training is being conducted; and 

5 Any person responsible for the supervision of in-service training of a seafarer intended to be used 

in qualifying for certification under the Convention shall have a full understanding of the training 

programme and the specific objectives for each type of training being conducted. 

Assessment of competence 

6. Any person conducting in-service assessment of competence of a seafarer, either on board or 

ashore, which is intended to be used in qualifying for certification under the Convention, shall: 

.1 have an appropriate level of knowledge and understanding of the competence to be assessed; 

.2 be qualified in the task for which the assessment is being made; 

.3 have received appropriate guidance in assessment methods and practice; 

.4 have gained practical assessment experience. (IMO 2010) 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

Inledning 

 Allt som sägs i intervjun kommer att redovisas på ett sådant sätt att man inte kan se vem det 

är som intervjuats. 

 Intervjun kommer att spelas in och inspelningen kommer att raderas så snart arbetet är 

avslutat. 

 Att delta i intervjun är helt frivilligt och du har möjlighet att ta en paus eller helt avbryta 

intervjun om du vill. 

Bakgrund 

 Hur länge har du arbetat till sjöss? 

 Vilken typ av fartyg arbetar du på? 

 Vilken är din befattning ombord? 

 Hur länge har du varit handledare för sjökaptensstudenter? 

Stöd från arbetsgivare (Tema 1) 

 Har du genomgått någon intern eller extern utbildning med fokus på din roll som 

handledare? 

o (Om JA) Lärde du dig något som du känner att du har nytta av i handledarrollen? 

 (Om JA) Kan du beskriva vad, samt hur du har haft nytta av det? 

 (Om NEJ) Vad känner du att utbildningen saknade för att den skulle kunna bli 

mer användbar? 

o (Om NEJ) Känner du att en sådan utbildning är något du saknar? 

 (Om JA) Vad är det mer specifikt som du upplever att du saknar och skulle 

behöva lära dig mer om? 

 

 Innan en ny student kommer ombord – får du information så att du i förväg vet vem som 

kommer? 

o (Om JA) Varifrån får du den informationen? 

o (Om NEJ) Är denna information något du saknar? 
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 (Om JA) Vad är det som kan vara bra för dig som handledare att känna till lite 

i förväg? 

 

 Innan en ny student kommer ombord – får du information om var i sin utbildning denna 

student befinner sig? 

o (Om JA) Informerar du dina kollegor så att de också har koll på var i utbildningen 

studenten befinner sig? 

 (Om JA) Hur upplever du att de hanterar den informationen (planerar de till 

exempel in saker som studenten borde vara med på redan i förväg?). 

o (Om NEJ) Ser du några fördelar med att sådan information kommer ut till er redan 

innan studenten kommer ombord? 

 

 Gör din arbetsgivare något för att motivera dig i rollen som handledare? 

o (Om JA) Vad gör arbetsgivaren? 

o (Om NEJ) Vad kan arbetsgivaren göra för att motivera? 

 Är en högre ekonomisk kompensation något som du tror skulle motivera? 

 (Om JA) Hur? 

 

Stöd från kollegor (Tema 2) 

 Har dina kollegor förståelse för att handledaruppdraget kräver mer tid och energi av dig i din 

yrkesroll? 

o (Om JA) Känner du att det underlättar ditt handledaruppdrag? 

 (Om JA) På vilket sätt blir det lättare? 

o (Om NEJ) Skulle du önska att dina kollegor hade mer förståelse för det du gör som 

handledare? 

 (Om JA) Hur skulle det underlätta för dig i rollen som handledare? 

 

 Delar du och kollegorna på handledningsuppdraget? 

o (Om JA) Känner du att det underlättar för dig som handledare? 

 (Om JA) Vad är det som du upplever går lättare? 

o (Om NEJ) Hur tror du att en sådan avlastning skulle kunna underlätta ditt 

handledaruppdrag? 
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Stöd från lärosäte (Tema 3) 

 Har du någon gång varit i kontakt med något lärosäte eller SUI med anledning av din roll som 

handledare för studenter? 

o (Om JA) Vad var det som ni diskuterade? 

o (Om NEJ) Har du någon gång upplevt ett behov av att tala med någon på lärosäte 

eller hos SUI för att diskutera handledningsfrågor? 

 (Om JA) Vad kände du att ni skulle behöva diskutera? 

 

 Hur kan lärosäte och/eller SUI underlätta din roll som handledare? 

 

Stöd från student (Tema 4) 

 Får du någon information från studenten som kommer om vad denne förväntar sig av sin 

praktikperiod? 

o (Om JA) Vad är det, mer specifikt, som studenten informerar om? 

o (Om NEJ) Vilken information från studenten skulle du önska för att underlätta för dig 

som handledare? 

 

 Får du någon återkoppling från studenten om hur denne har upplevt dig som handledare? 

o (Om JA) Känner du att det får dig att utvecklas i rollen som handledare? 

 (Om JA) Hur? 

o (Om NEJ) Är det något som du tror skulle ge dig möjlighet att utvecklas i din roll som 

handledare? 

 (Om JA) Hur? 

 

 Händer det att studenter som du handlett hör av sig, och till exempel talar om att de har haft 

nytta av saker de lärt sig av dig? 

o (Om JA) Är det något som motiverar dig att lägga mer tid och energi på 

handledningen? 

 (Om JA) Hur? 



e 

 

o (Om NEJ) Känner du att en sådan återkoppling skulle kunna göra dig mer motiverad i 

rollen som handledare? 

 (Om JA) Hur? 

Sammanfattning 

 Känner du att du har ett bra stöd i din roll som handledare för studenter i deras 

ombordförlagda utbildning? 

o (Om NEJ) Gå igenom alternativen nedan ännu en gång för att se om vi fått fram alla 

synpunkter? 

 Hur skulle arbetsgivaren kunna förbättra sitt stöd till handledare? 

 Hur skulle kollegorna kunna förbättra sitt stöd till handledare? 

 Hur skulle lärosätena kunna förbättra sitt stöd till handledare? 

 Hur skulle praktikplanerare (SUI) kunna förbättra sitt stöd till handledare? 

 Vad kan studenterna göra för att stödja sin handledare? 
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