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Abstract  

 

The purpose of this report is to, with systems theory, explore how a mentor’s possible 

leaderships-style affected the perceived occupational safety and health, and learning 

experience of sea captain students during their internship. The internship is an obligatory 

course where the students get the opportunity to practically apply theoretical knowledge.  The 

only prior reports in this field focused on the perspective of the mentor and not the student. 

Two types of systems-theoretical leadership-styles are examined through the experience of the 

students, and which effect those leadership-styles have in a closed system. The methodology 

in the gathering of data used in this report was led interview with a set form of questions. Ten 

students from a maritime academy were interviewed, with the subject based in systems theory 

and workplace environment. The results of the interview were analysed with the help of 

system theory. The result of the study concluded that one of the leadership styles could partly 

be connected to a positive experience of their mentor and learning experience, but neither of 

the leadership styles could be connected to discomfort or insecurity during the time on-board. 

Also, other factors, such as the mentor’s experience and background, and chemistry between 

the parties, affected the students experience.  
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Sammanfattning  

 

Arbetets syfte var att med systemteori undersöka hur handledares eventuella ledarskapsstilar 

påverkade sjökaptensstudenters upplevda arbetsmiljö och lärande under den fartygsförlagda 

utbildningen. Den fartygsförlagda utbildningen är ett obligatoriskt moment där studenterna får 

möjlighet att praktiskt tillämpa teoretisk kunskap. Den enda rapport som fanns inom detta fält 

fokuserade på handledarens, och inte studentens, perspektiv. Två systemteoretiska 

ledarskapsstilar granskas mot studenternas upplevelse och vilken gränsöverskridande effekt 

de kan ha i ett slutet system. Datainsamlingsmetoden i denna rapport var en planerad intervju 

efter ett intervjuformulär. Intervjuerna genomfördes med tio studenter från en 

sjöfartshögskola med basis i systemteori och arbetsmiljö. Intervjuernas resultat granskades 

med hjälp av systemteori. Resultatet av studien visade att en av ledarstilarna kunde delvis 

kopplas med en positiv handledarupplevelse och gott lärande, men en ingen av ledarstilarna 

kunde heller kopplas till vantrivsel eller osäkerhet under tiden ombord. Även andra faktorer, 

såsom handledarens erfarenhet och bakgrund, samt personkemi påverkade studentens 

upplevelse.  
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Förord 

 

Jag vill tacka de goda, framtida befälhavare som osjälviskt lät mig få ta del av deras 

erfarenheter. Utan dem skulle det här inte vara möjligt. 
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1. Bakgrund 

  

Enligt utbildningsplanen för sjökaptensutbildningen skall studenterna utföra en fartygsförlagd 

utbildning på 75 hp, uppdelad i tre segment (Linnéuniversitetet, 2018). Under den 

fartygsförlagda praktikens gång skall studenterna få möjlighet att genom praktiskt arbete 

befästa teoretiska kunskaper samt inhämta kunskaper och erfarenheter från sina handledare 

och besättningen ombord. 

 

Denna praktik är del av en kursplan som är kopplad till Behörighet för sjöpersonal, kap 2 §7 

(SFS, 2011) där en handledd utbildning, som gjorts i samband med ett program vid 

sjöfartshögskolorna, kan leda till en behörighet av sjöbefäl klass V. Transportstyrelsen (TSFS 

2011:116) förtydligar i kap 9, §6 att utbildningen minst skall vara 12 månader lång. Den 

fartygsförlagda utbildningen är således en väldigt kritisk del av utbildningen på 

sjöfartshögskolorna i stort.  

 

Tidigare studier om hur sjökaptensstudenter uppfattar sin fartygsförlagda utbildning har 

tidigare endast skett i form av enkäter under kursutvärderingarna som finns publicerade på 

MyMoodle, Fartygsförlagd utbildning (2015). Dessa ger en generell uppfattning vad 

studenterna på sjökaptensutbildningen upplever positivt och negativt med denna kurs, men 

ingen detaljerad information. 

 

En tidigare rapport som liknar denna , men inte bemöter samma ämne, finns som 

examensarbeten från Linnéuniversitetet (Jakobsson och Ström, 2017, ss. 9–13) målsättningen 

med studien förutsatte sig avgöra vad handledarna på de fartyg den fartygsförlagda 

utbildningen sker på har för syn på sjökaptensstudenterna. Studien kom fram till att mycket av 

synen på studenten berodde på sociala faktorer, såsom hur väl de kom överens med studenten 

i fråga. Även ålder och tidigare yrkeserfarenhet spelade in i hur initiativtagande handledarna 

upplevde att studenterna var.  

 

Inom systemteori, beskriver Öquist (2016, ss. 88-97), att det finns två ledarskapsstilar som på 

olika vis påverkar systemet omkring sig och dess arbetsmiljö. Dessa ledare finner sig i en 

position av överblick som kan påverka hur studenterna upplever sin arbetsmiljö ombord på 
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fartyget. Det som även spelar in är att en ledares roll inom ett system är att agera 

gränsöverskridande för att ge alla parter i systemet ett sammanhang.  

 

Som motpol till Jakobsons och Ströms (2017) studie skall detta arbete undersöka hur 

handledarens systemteoretiska ledarstil kan påverka studenternas uppfattning av deras egen 

arbetsmiljö och lärande. Detta då det kan antas att studentens arbetsmiljö samt relation med 

handledaren direkt kan påverka hens lärande samt trivsel ombord. Både till det bättre och det 

sämre. I detta arbete skall den, av studenten, upplevda arbetsmiljön ombord undersökas, med 

speciell uppmärksamhet på handledarens roll i studentens upplevelser ombord.  

  

1.1 Syfte 

 

Syftet med detta arbete är att, genom ett systemteoretiskt perspektiv, utröna hur handledarens 

eventuella ledarstil kan kopplas samman med studentens upplevda arbetsmiljö ombord, och 

hur detta kan påverka studentens upplevelse av lärandet. 

  

1.2 Frågeställningar 

 

Arbetet går ut på att se skillnaden rörande upplevelserna av situationer ombord som grundar 

sig i typen av ledare som var ansvarig över studenten. Från studentens perspektiv: 

• Hur upplevdes arbetsmiljön ombord? 

• Kan ledarskapsstilen klassificeras efter studentens upplevelser, om i så fall hur? 

• Finns något samband mellan ledarstil och upplevd arbetsmiljö ombord? 

 

2. Teoretisk bakgrund 

 

Svedborg (2016, ss. 104) citerade:” What gets measured gets done”. Det har i tidigare 

forskning påvisats att själva utvärderingen av det pedagogiska arbetet och ledarskapet direkt 

kan bidra till deras kvalitativa förbättring och uppnåendet av uppsatta utlärningsmål. Men det 

är även viktigt att inte låta redskapen som man förutsätter sig att använda, i form av 

utvärderingar och bedömningar, styra handlande eller uppfattning för mycket. En antagen 

värdegrund som man bygger sin efterforskning kring är därför viktig att ha för att kunna veta 

vilket mål det är som eftersträvas. (Svedborg, 2016, ss. 101–111) 
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Systemteori är ett redskap som inom pedagogik, ledarskap, och situationer där snabba beslut 

kan vara kritiska för en positiv utveckling. Systemteori förutsätter sig att med hjälp av 

minimal förändring inom ett system åstadkomma maximal effekt. De enskilda företeelserna 

tolkas in som delar av ett större mönster och man förutsätter sig att bidra med positiv 

förändring. Systemteorin ger således redskap för att objektivt bedöma hur effektiv feedbacken 

är inom ett slutet system och hur interaktioner och beteenden bland människor anpassar sig 

när dessa stöter på nya problem. Ett slutet system med en ineffektiv feedback och 

kommunikation är exempelvis ineffektiv, eftersom lärdom och information inte 

vidarebefordras på ett bra sätt inom det. Slutna system utan fungerande kommunikation eller 

med fördröjning av deras systemiska processer, odefinierade eller icke fungerande, blir 

verkningslösa. Genom detta kommer de inte att bidra till god inlärning eller ett 

verklighetsanknutet, och effektivt arbete. (Öquist, 2016, ss. 49–65) 

  

Systemteoretiskt utgörs en ledares viktigaste uppgifter av att hantera gränsöverskridande 

arbete, alltså koordinera gränserna inom systemet och mellan systemet och den övriga 

världen. I det ingår även att fritt kunna röra sig bland systemets olika subsystem, alltså 

grupperingar av personal inom företaget, eller i vårt exempel: besättningen. Eftersom ledaren 

befinner sig på en position av överblick och ledning är det således denna, som utifrån sitt läge, 

mest effektivt kan skapa en önskad förändring bland systemets interaktioner med sig självt, 

eller mellan systemet och resten av världen. Ledaren kan genom effektivt gränsöverskridande 

arbete ställa in den metaforiska termostaten på sin arbetsplats. På så vis är det alltid ledaren 

som sätter både tonen och klimatet inom den ledda organisationen. En ledare kan antingen 

ingjuta känslor av lugn, trygghet, mening och gemenskap i sina anställda eller otrygghet, hård 

konkurrens och ständig förändring. Allt hänger på hur ledaren sköter interaktionerna mellan 

sig själv och systemet och mellan systemet samt omvärlden.  Även under hårda yttre 

förhållanden med mycket press och osäkerhet som påtvingas systemet utifrån. Kriser och 

turbulens måste det inte innebära att systemets enskilda individer lider av detta. Ledaren kan 

fortfarande skapa en atmosfär av fasthet och lugn, av ”säkra konstanter” som gäller inom 

organisationens system och mellan dess individer oavsett yttre förhållanden. Ett sådant 

agerande måste inte göra systemet ineffektivt för att hantera utmaningarna i en modern värld 

med en snabb förändringstakt och ständigt skiftande utmaningar. Däremot ger en fast och 

trygg bas inom systemet dess medlemmar en tillräcklig nivå av trygghet för att kunna fortsätta 

fungera effektivt trots eventuella kriser och allvarliga problem. (Öquist, 2016, ss. 90–97) 
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Inom systemteori finns det två huvudsakliga grupper av ledare/handledare (sammanfattning 

av ledarskapstyper i figur 1, nedan). Den första typen av Ledare, Typ 1, brukar vilja ha 

mycket kontroll över situationen och bygger främst sitt ledande och beteende på 

förutbestämda mönster, vilka de bygger upp på sina egna, abstrakta uppfattningar, eller teorier 

av vart de vill komma med sin förmedling. Denna ledarvariant förlitar sig mycket på regler 

och normer för att förminska sin personliga inblandning eller andelen av personligt ansvar 

som de själva har över en given situation. Ledare och handledare av första varianten kan bidra 

till en effektivt fungerande och förutsägbar arbetsplats, samt en stabil arbetsmiljö, men är 

dåliga risktagare och inte måna om att bidra till djup inlärning. Typ 1 ledare får lätt sina 

anställda och underordnade att inte känna sig delaktiga i beslutsprocesser, drivandet, 

planerandet, eller till och med genomförandet av arbeten. Dessutom kan deras behov av 

personlig kontroll samt väldigt stora stödtagande i regleringar och normer även leda till att 

underordnade och studenter i deras sällskap inte vågar ställa frågor eller ifrågasätta orsaker till 

beslut samt beteende. Däremot kan de ge en stabil grund och arbetsmiljö som är förutsägbar 

och trygg. (Öquist, 2016, ss. 88–97) 

 

Typ 2 ledare har en ledigare ledarskapsstil. De är öppna för att ta in andras åsikter och även 

öppna för dialog. De bygger även sitt handlande efter modeller och teorier, men låter till en 

större grad verkligheten påverka sina föreställningar och är villiga att anpassa sig inför de 

rådande förutsättningarna. Där första varianten av ledaren får lätt sina underordnade att känna 

sig exkluderade ur beslutsprocessen och diskussionen, bidrar andra ledartypen snarare till 

motsatsen. De bjuder aktivt in till dialog och är villiga att diskutera och resonera kring de 

beslut som fattas och aktioner som görs med sina underordnade. Ett sådant beteende leder till 

att övrig personal känner sig delaktig i beslutsagandet, och mer motiverade och engagerade 

inom det som händer. Ledare 2 uppmuntrar således till en djupare inlärning och förståelse än 

Ledare 1 genom den ökade delaktigheten och känslan av sammanhang som denne kan bidra 

med (Öquist, 2016, ss. 85–97). Inom ett sådant klimat kan man alltså anse att inlärning 

uppmuntras mer eftersom det kan upplevas lättare att ställa frågor och få argumentera om 

svaren och bilda sig en egen uppfattning, vilket bidrar till en djupare förståelse (Svedborg, 

2016, ss. 101–111). Parallellt bidrar ändå typ 2 Ledaren/handledaren till en mer 

verklighetsförankrad inlärning eftersom sådana ledare bygger sitt handlande på erfarenheter 

och händelser tagna ur verkligheten och anpassar teoretiskt förvärvade kunskaper till att bäst 

fungera i praktiken (Öquist, 2016, ss. 95–98). Den inlärning som skapas under sådana 
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förhållanden består av så kallad singel-loop Learning, vilket förenklat leder till att man alltid 

väntar sig kunna ha ett givet svar eller typ specifik lösning på ett givet problem.  

 

Detta i sin tur kan ses vara en väldigt viktig aspekt att ta i beaktande om man förutsätter sig 

själv att bedöma kvalitéten och upplevelsen av inlärningen samt miljön som råder ombord på 

fartygen under sjökaptensstudenternas praktikperioder. Detta för att just denna tid är tillfället 

då de skall kunna testa förvärvad teoretisk kunskap genom praktisk tillämpning i verkligheten. 

Dessutom är det tiden för att få bättre lärdom och inblick i livet ombord. Att arbeta ihop med 

en handledare av första varianten kan passa vissa individer som upplever att den typen av 

handledning mer passande för sig, personligen.  Men om man ser på inlärningsprocessen 

utifrån det systemteoretiska perspektivet är möjligen Typ 2 ledaren mer aktiv och 

kommunikativ, och själv medvetet främjar inlärningen i sin helhet, eftersom dessa typiskt på 

ett bättre sätt kan anpassa sig gällande sina anställdas eller studenternas behov. (Öquist, 2016, 

ss.49–64) 

 

Ledartyperna sammanfattas i figur 1 nedan: 

 Figur 1. Ledartyper (Öquist, 2016, ss. 88–95) 

 

 

Ledartyp Karaktärsdrag 

Typ 1 • Föredrar förutbestämda mönster och regler och normer framför improvisation. 

• Vill ha en effektivt fungerande och förutsägbar arbetsplats 

• De är dåliga risktagare 

• Vill ha hög grad av personlig kontroll 

• Höga krav på regellydnad 

• Distanserar sig själva från sina anställda och leder från toppen 

  

Typ 2 • Öppnare ledarskapsstil 

• Villiga att anpassa sig efter situationen 

• Bjuder aktivt in medarbetare och anställda till dialog 

• Uppmuntrar till en djupare inlärning och förståelse genom att diskutera 

arbetsuppgifter 

• Hierarkisk ledartyp som leder från toppen 
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3. Tidigare forskning 

 

3.1 Praktik och ledarskap 

 

Det beskrevs av Bendz (1995, ss. 4–6) att många studenter hade en uppfattning av att det 

mesta som de lärt sig, lärde de sig under praktiken. Bendz förutsatte sig att koppla samman 

handlingar med teoretisk bakgrund för att avgöra hur sjuksköterskestudenters erfarenhet 

utvecklades. Bentzs studier lämnade dock ute information gällande sjökaptensstudenternas 

upplevelser. Det finns kursutvärderingar från tidigare år av den fartygsförlagda utbildningen 

som ger en grundläggande bild av vad eleverna ansåg om den tid de tillbringat på praktik. 

Men eftersom deras upplevelser i dessa endast beskrivs med enstaka ord så finns inom dem 

inget stöd för att beskriva hur studenterna upplevde både förberedelserna och stödet samt den 

fartygsförlagda utbildningen (Kvick, 2015). 

 

Kennedy-Olsson (1995, s. 7) uppmärksammade vikten av gedigen, praktisk utbildning i 

samband med sjuksköterskeutbildningen, bland vilka den teoretiska utbildningen tilldelades 

stor fokus medan den praktiska delen av utbildningen inte uppmärksammades lika mycket. 

Detta anses vara en paradox, då framsteg skedde inom forskningen om ämnet, och dess 

teoretiska grunder blev allt mer utvecklade så förblev praktiken icke utvecklad som om man 

glömt bort ämnets praktiska sida. Kennedy-Olsson (1995, s. 55) skrev: “Sjuksköterskeyrket är 

ett praktiskt yrke där kompetensen främst visas i handling.” Detta uttalande kan appliceras till 

sjökaptensprogrammet där teori som lärs ut på universitetet kopplas samman med praktisk 

kompetens som lärs under den fartygsförlagda utbildningen. Mycket praktisk teori bakom den 

fartygsförlagda utbildningen skall kunna tillämpas och prövas när studenterna möter 

verkligheten 

 

Det som sjökaptensutbildningen och den fartygsförlagda utbildningen skall göra är att koppla 

samman teoretiska kunskaper som lärs ut under den 4-åriga utbildningen och de praktiska 

moment som studenterna lär sig på fartygen (Linnéuniversitetet, 2015). Grönlund et al. (2007, 

s. 11) yrkar även att det inte bara skall vara nuvarande kunskap som studenterna förväntas 

kunna när de kommer ut i yrkeslivet, utan även vara de som utvecklar morgondagens 

kompetenser, och i framtida sjökaptenernas fall, sjöfarten. Grönlund et al. (2007, ss. 12–13) 

har forskat kring de gemensamma nämnare som leder till inlärning när man kopplar teori och 
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praktik. Likt Kennedy-Olsson (1995, ss. 56–57) hänvisas det att reflektion är en huvuddel, 

men kopplar även till abstrakt begreppsbildning, prövande av teori i praktik som leder till 

konkret erfarenhet, vilket i sin tur kan gå tillbaka till reflektion och sluta cirkeln av inlärning. 

Även en praktisk period gör att studenten reflekterar över teoretiska kunskaper och sociala 

interaktion under dessa moment.  

 

Studenter som söker sig till sjökaptensutbildningen kommer till den med olika förkunskaper 

som går från att de inte har någon erfarenhet av sjöfart alls till att de antingen gått gymnasial 

utbildning eller kommer till utbildningen för att förena ett livslångt, praktiskt yrkesliv med 

teoretiska kunskaper. Grönlund et al. (2007, ss. 13–14) menade att de praktiska momenten är 

nödvändiga för att man skall kunna gå ut i yrkeslivet med de kunskaper som professionen 

kräver och att endast teoretisk kunskap är otillräcklig. De program som Grönlund et al. (2007) 

hänvisade till är lärar-sjuksköterske-och ingenjörsutbildningar som till större delen består av 

teoretiskt kunnande som kompletteras med praktik. 

  

Förenandet av praktik och erfarenhet är något som Kroksmark (1989, ss. 177–178) anser är 

det som leder till förståelsen hos lärare och studenter och att det är den beprövade 

erfarenheten som universitetslärare använder sig av när de lär ut, vare sig denna kunskap är 

teoretisk kopplad eller inte. Det noteras även att skillnaden mellan erfarenheter och praxis 

ligger inom att erfarenheten med egna meningsbildningar och kunskaper som formas under 

praktisk tillämpning kopplas samman. Dessa egna, upplevda meningsbildningar anses forma 

en djupare förståelse och kompetens. Praktiken som helhet kommer att ses från ett 

systemteoretiskt perspektiv då det förutsätts att iakttaga interaktionerna ombord som ett större 

system av interaktioner mellan de olika parterna. Utifrån detta skall det göras en ansats att 

fastslå vilken typ av ledare och ledarskap som det förekommer ombord och hur ledarskapet på 

en utbildningsplats eller arbetsplats bidrar till en effektiv inlärning. 

 

 3.2 Arbetsmiljö 

 

Arbetsgivaren såsom en uppdragsgivare, en skolhuvudman eller en praktikgivare är ansvariga 

över att en god arbetsmiljö råder på de arbetsplatser över vilka de bär ansvaret. Statistiken 

inom Sverige visar på att de som i största grad råkar ut för skador och men vid arbetsplatsen 

utgörs av yngre personer, nyanställda eller personal som återvänder till arbetsplatsen efter en 
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längre sjukfrånvaro.  Detta lägger en särskild stor vikt på att eventuella introduktioner, 

introduktionsutbildningar och säkerhetsgenomgångar som ska bekanta den nye medlemmen 

med dess nya arbetsplats, dess rutiner, säkerhetsföreskrifter och risker skall skötas fullgott och 

korrekt. Varje nyanställd ger en unik möjlighet till arbetsgivaren, en möjlighet att genom ett 

fullgott introducerande arbete kunna bidra till en framtida bättre arbetsmiljö samt säkrare 

arbetsplats för samtliga anställda. Den nyanställda har nämligen inte än haft tillfälle att 

anskaffa sig dåliga vanor, eller ett mindre än önskvärt beteende på den nya 

anställningsplatsen, vilket gör det möjligt att på ett positivt sätt kunna utforma dess 

arbetsrutiner och således framtid. Det är just vid ens första praktik eller anställningstillfälle 

som koncentrationen allra mest ligger på inlärning. Den nyanställda lär sig då innebörden av 

att vara på den nya arbetsplatsen och hur denne skall anpassa sig till den rådande nya miljön. 

Om positiva och bra rutiner formas vid detta tillfälle har de god chans att förebygga sjukdom, 

olycksfall och negativa effekter redan från första arbetsdagen. Där skall under den 

nyanställdas första tid finnas tillfälle för frågor, inte bara gällande de direkta förväntade 

arbetsuppgifterna som den nyanställda skall genomföra utan även övrig information gällande 

arbetsplatsen, arbetet, dess rutin och företaget i stort. (Jakobsson, 2018, ss.15–33, 61–67) 

 

Förutom detta skall den nyanställda eller praktiserande få rimlig tid på sig att kunna lära sig 

det arbete och de uppgifter som förväntas av denne. Dess rutiner samt metoder, detta skall 

kunna ske utan direkta prestationskrav på individen. Övrig information som bör förmedlas 

eller besvaras är: Vem bär ansvaret? Vem ska man vända sig till i olika situationer som kan 

uppstå på arbetsplatsen? Vilka exakta rättigheter och skyldigheter har den nyanställda på dess 

position? Huvudansvaret över dessa punkter vilar på arbetsgivaren, det är denna som i 

grunden skall tillse att det på arbetsplatsen finns möjlighet, samt rutiner, för sådana punkter 

att tas upp under den nyanställdas/praktiserades introduktion på arbetsplatsen. (Jakobsson, 

2018, ss. 38–51) 

 

En chef eller arbetsledare företräder arbetsgivaren inom det dagliga arbetet och är den som är 

ansvarig för den direkta relationen till personalen som är anställd under sig. Men chefen själv 

är arbetstagare i relation till arbetsgivaren som kan ha flertalet olika chefer och arbetsledare 

anställda under sig inom organisationen. Det huvudsakliga ansvarstagandet på chefens nivå är 

således att driva verksamheten mot uppsatta mål och tillse att dess olika beståndsdelar 

fungerar så friktionsfritt som möjligt från dag till dag. Chefens viktigaste uppgift på en 

arbetsplats är förmågan att leda och fördela arbetsbördan bland sina medarbetare och anställda 
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på ett sådant sätt att de kan uppnå sina uppsatta mål. För att effektivt kunna leda måste chefen 

således ha kunskap och förmågan att dra kunskap utifrån situationer som uppstår.  Utan 

kunskapen kan inte en ledare fullgott fullfölja de uppdrag som beläggs denne. Bland sådana 

uppdrag finns chefens roll inom att driva och samverka arbetsmiljöfrågorna på arbetsplatsen. 

Kunskap och förståelse för ämnet samt sin roll inom det är i detta fall kritisk för att sådana 

frågor skall kunna drivas. Denna kunskap förväntas vara tillgodogjord igenom relevant 

utbildning. (Jakobsson, 2018, ss. 15–20) 

 

Arbetsmiljöombudet skall visa ett övergripande engagemang över arbetsplatsens arbetsmiljö 

de anställdas välmående och eventuella skyddsområden. Ett skyddsombud eller ansvarig över 

arbetsmiljön på en arbetsplats/ombord har även tystnadsplikt jämtemot de som söker dess 

tjänster. Det är skyddsombudets eller anställaren/praktikansvariges plikt att informera 

praktikanten/den nyanställda om denna tystnadsplikt. Ifall tystnadsplikten bryts blir den som 

bryter denna juridiskt ansvarig och döms enligt brottsbalken till dagsböter eller fängelse. 

Arbetsgivaren, och i förlängning praktikansvarige/platschefen, är skyldig att även aktivt 

motarbeta trakasserier eller diskriminerande behandling på arbetsplatsen. Aktiva och 

proaktiva åtgärder skall tagas för att tillse att samtliga anställda på arbetsplatsen upplever sig 

arbeta på en i en trygg och välkomnande arbetsmiljö där de sociala interaktionerna mellan de 

olika medlemmarna upplevs främja en god arbetsmiljö utan diskriminering eller kränkande 

särbehandling (Jakobsson, 2018, ss. 45–75) 

 

4. Metod  

 

Datainsamlingsmetoden för undersökningen bestod av intervjuer med sjökaptensstudenter på 

en svensk sjöfartshögskola. Som guide för detta användes boken Praktisk intervjuteknik av 

Ekholm och Fransson (2005). Intervjuer, som en datasamlingsmetod räknas som en indirekt 

metod, till skillnad från en direkt sådan. Den anses vara en indirekt metod eftersom den 

grundar sig i att den inte bygger på en personlig upplevelse hos personen som skriver 

rapporten, utan andrahandsinformation samlad från parten som upplevt händelsen i fråga.  

 Intervjuerna följde en intervjuguide för att undvika felkällor som kunde uppstå på grund av 

variation inom frågorna riktade till respondenten. En enkät var för opersonlig i natur och gav 

inte detaljer nog medan en fri intervju inte var strukturerad nog, även om det skulle gett 

tillfälle för den intervjuade sjökaptenstudenten att uttrycka sina känslor tydligare. Därför 



10 
 

ansågs en planerad intervju vara det bästa alternativet för syftet i fråga. (Ekholm & Fransson, 

2005, ss. 9, 13) 

Intervjuformuläret var gjort med tre ämnen som tillsammans skulle ge en relativt helhetlig 

bild av studenternas upplevelse. Förkortningen SLT användes för att utforska vad studenterna 

på sjökaptensprogrammet anser om deras första upplevelser av fartygsförlagd utbildning. SLT 

i detta fall står för Socialt – Lärande – Tekniskt (Se Bilaga 1). Dessa tre punkter kopplades 

samman med arbetsmiljö och systemteori för att ge en heltäckande bild av studenternas tid 

ombord. Socialt användes för att beskriva deras allmänna trivsel ombord, det sociala 

umgänget med besättningen, vilotid, arbetssäkerhet och utförande av arbetsuppgifter. Lärande 

användes för att samla information rörande det teoretiska förberedelserna inför 

fartygsförlagda utbildningen, handledningen ombord, stöd från skolan och handledare och 

arbetsjournalen. Teknik består av hur studenterna upplevde sitt deltagande i alla tekniska 

moment, hur många de fick utföra, och vad de ansåg om sina förkunskaper inför 

fartygsförlagda utbildningen, med fokus på systemteori och handledarstilar. Resultatet 

presenterades inom dessa underkategorier för att ge en överblick av arbetsmiljön ombord och 

studenternas upplevelser.  

 

Materialet från intervjuerna och den sammanställda informationen som inhämtats från 

sjöfartshögskolans förstaårs-studenter användes för att analysera hur studenterna upplevde sin 

interaktion med handledaren och resterande besättningsmedlemmar på sina fartygsförlagda 

utbildningar. Även om primärt fokus i arbetet låg på inlärningsförutsättningarna ombord samt 

handledarens roll inom studentens inlärning i enlighet med systemteorin.  

Uppmärksamheten riktades även mot praktikplatsen som helhet. Systemet av interaktioner 

och sammanhang ombord vägdes in i den kvalitativa bedömningen av studentens upplevda 

förutsättningar att effektivt inhämta lärdom och praktisk kunskap ombord. Frågorna var även 

så gott som möjligt konstruerade för att reflektera sådana faktorer som trivsel, 

grupptillhörighet, känsla av sammanhang och upplevelse av uppskattning och eget värde samt 

tillhörighet inom gruppen. Alla dessa faktorer utgör nämligen inom sig själva viktiga 

beståndsdelar, både som bidragande faktorer för studentens förmåga och vilja till inlärning, 

men även kritiska delar av ett effektivt system. (Säljö, 1989, ss. 15–35; Öquist 2016, ss. 26–

30, 92–97) 
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Förutom att grunda intervjutekniken i teoretisk kunskap som har hämtats från relevanta 

fackliga källor utfördes två provintervjuer med studenter som inte deltog i studien. Dessa 

tjänade syftet att se hur de framtagna frågorna kunde besvaras i praktiken och om intervjun 

fungerade praktiskt, samt om den kunde producera användbara data. Det som då togs i 

hänseende inför provintervjuerna var att en faktisk plan skulle tas fram både före och efter 

intervjuerna, för att fastställa att frågeställningarna besvarades, och att det var ett faktiskt 

problem som måste undersökas (Ekholm & Fransson, 2005, ss. 66–67). Utformningen av 

frågorna konstruerades så att det inte skall vara ledande och inte skapa en situation då 

intervjun leder studenten till en viss typ av svar. Dock påvisade de bägge testintervjuerna att 

data relevant för en systemteoretisk analys gällande både praktiken i stort och de inblandade 

”ledartyperna” kunde utföras utifrån de förutsatta frågorna, med vissa förändringar.  

I Ekholm och Fransson (2005, ss. 68–69) uppmärksammas det att man inte bör ställa varken 

för korta eller för långa frågor, då det leder till att faktainsamlingen kan lida. Inte heller är det 

bra att ställa mer än en fråga åt gången, intervjuaren bör låter studenten processa frågorna en 

åt gången. Däremot gällande samling av information rörande attityd så skadar det inte 

informationsinsamlingen lika mycket som faktainsamlingar när frågorna är långa. 

 

Genom de två testintervjuerna fastslogs det även att det tidigare föreslagna sättet att spela in 

intervjun för senare analys i kortare textform var den mest effektiva och tidssparande metoden 

för noterandet av svaren som gavs. Detta valdes över att spela in och sedan transkribera hela 

intervjun i text, både för att spara tid och kunna fokusera på svaren som kunde besvara 

frågeställningen. Att transkribera intervjuerna skulle med största sannolikhet bidra med ett 

större mått av noggrannhet, i och med att alla svar var i textform, men valdes bort, i 

tidssparande syfte. Denna noggrannhet ansågs kunna ersättas av att intervjun spelas samt att 

vid relevanta stycken sätta tidsstämplar och använda detta för att forma en helhetsbild av den 

pedagogiska situationen på den fartygsförlagda utbildningen. De två provintervjuerna, och 

senare även de riktiga intervjuerna, utfördes på följande vis: 

 

Vid ett personligt möte med den frivilliga studenten presenterades projektet kort. Detta för att 

etablera en förståelse för vad deras svar kommer användas till och ge dem ett tema för 

intervjun (Ekholm & Fransson, 2005, s. 18).  De grundläggande stegen förklarades för dem 

som deltog i intervjun, att det hela var anonymt och att deras namn endast sparades i 

personliga anteckningar, och att intervjun spelades in, och att noteringar skedde under hela 

processen. När provintervjun startade följdes intervjuguiden utan avsteg för att se hur 
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funktionell den var för rapportens syfte i praktiken. De gånger avsteg skedde var det i 

följdfrågor för att förtydliga studentens svar. Det som upplevdes svårare under intervjuerna 

var att tillse att studenten både höll sig till ämnet, men även att de uppfattade frågorna korrekt. 

Ibland krävdes även en följdfråga för att studenten inte svarade mer än med ett ”Ja eller Nej” 

(Ekholm & Fransson, 2005, ss. 75–76).  De frågor som finns i intervjuformuläret ses som 

direkta, olikt metoden, eftersom det är en fokus på studentens upplevelser och personliga 

känslor om praktiken, även om det i rapporten kommer sammanfattas för en gemensam bild 

(Ekholm & Fransson, 2005, ss. 71–72). När studentens svar bedömdes relevanta för de 

förutsatta frågeställningarna noterades det med tidsstämplar, både för att kunna gå tillbaka i 

inspelningen efter intervjun, för att behålla fokusen på rapportens syfte, samt för att förenkla 

analysen av materialen och kunna referera till svaren i resultat och diskussion. 

 

I detta arbete fanns inget specifikt urval, förutom att alla studenterna tillhörde första 

årskursen. Vid lektionstillfälle där samtliga studenter var samlade fick respondenterna 

frivilligt anmäla sig, och resultatet var de tio studenter som intervjuades. 

 

De faktiska intervjuerna presenterades med nummer istället för namn, ex. Student 1, osv. I 

resultatet presenterades deras svar i form av ”studenterna” eller ”hen”, för att undvika 

missförstånd. Vikten lades på kvaliteten av genomförandet av intervjun samt förmågan att i så 

lång utsträckning som möjligt basera hela genomförandet på den tidigare använda, relevanta 

teorin samt den framtagna intervjuguiden.  

 

5. Resultat  

 

5.1 Resultatsammanfattning 

 

Av de tio studenterna som intervjuats har endast hälften av dem tidigare erfarenhet inom 

sjöfartsyrket innan Sjöfartshögskolan, både gällande studier och arbetslivserfarenhet. Den 

andra hälften hade erfarenheter som gick från gymnasial utbildning med praktik till arbete på 

däck som matros. Deras förväntningar av sjöfarten varierade i mindre grad från student till 

student, men enades om att de tyckte om arbetssättet och att de ansåg jobbet var “spännande” 

eller liknande uttryckt. Vissa förväntade sig en striktare hierarki och blev förvånade över att 

det var en relativt ledig attityd ombord. De av respondenterna som förväntade sig en striktare 
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hierarki uppgav att de haft tidigare erfarenheter från militärtjänstgöring eller inte haft någon 

erfarenhet av sjöfartsrelaterade arbete alls sedan tidigare. En student uttryckte att hen 

upplevde att det borde finnas mer information om vad som man har att vänta sig inför 

praktiken och att även fartyget borde se till att man får bättre information inför mönstring. 

Denna student hade pga. misskommunikation svårt att ta sig igenom ISPS-området för att nå 

fartyget.  

 

Genom att granska svarsfrekvenserna; vad gäller studenternas upplevelse, av att de tyckte om 

lärandet och koppla dessa svar samman med den information studenterna uppgav vad gäller 

tidigare erfarenheter, upplevt stöd i studierna, och lärandet från befälen ombord kan man 

skapa en relativt tydlig bild hur dessa tio respondenter upplevde den fartygsförlagda 

utbildningen. Detta då med fokus på hur den sociala aspekten av ledarskap och umgänget 

ombord kan ha påverkat deras upplevelse och inlärningsförmåga. Studenterna upplevde att det 

allmänt var en ledig och social miljö ombord. Det fanns vissa grupperingar eller individer som 

de inte kom överens med, vilket ledde till att det kunde uppstå spänningar eller stress. Detta 

främst där denne person var en individ i en ledande eller lärande roll som inte uppfyllde det 

ansvar ålagt dem som handledare, vilket studenterna kände att de behövde. De upplevde att 

lärandet inte alltid passade väl till den journal som de fick av skolan och att en osäkerhet 

uppstod gällande dess vikt, genom handledarens handlingar. 

 

 

5.2 Socialt 

  

Alla studenter, med ett undantag, kände sig genast välkomna ombord på båten i helhet, medan 

vissa uttryckte att de rent socialt tog tid att “komma in i gänget”. Båtarnas sociala struktur 

upplevdes av studenterna vara "tighta" och slutna grupper av människor där alla hade sin roll. 

En student sade: Man kunde gå upp på bryggan när man ville. Det var alltid kaffe där.  

En annan sade: ”Vi alla var som familj. Ja några var så att man skulle visa, ja man skulle vara 

extra försiktig med.”. Viktigt att notera här är dock att en student, som inte upplevde sig 

välkommen ombord, och rentav upplevde sig vara i vägen under sina första dagar ombord, 

sedermera kom att känna sig bättre bemött ombord och uppgav att de första dagarnas kyla 

mest berodde på missförstånd, dennes egen ovana vid sjöfarten, och att besättningen just då 

inte hade någon tid till övers för att vara pedagogisk. Medan en annan student, som däremot 
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uppgav att hen direkt upplevde sig välkommen ombord, senare istället uppgav att hens 

erfarenhet av ledarskapet och inlärningen ombord mestadels visade sig vara negativt. 

 

Det kom även upp att de i vissa grader kände sig mer eller mindre välkomna beroende på var 

personen de arbetade med jobbade: bryggtjänst eller däcksarbete. Hos vissa var det 

“däcksgänget” som var mest välkomnande och i andra fall befälen. Två studenter upplevde, 

trots att de kände sig välkomna, att ingen ombord hjälpte dem etablera sig och lära sig hur 

umgänget ombord fungerade. De andra åtta studenterna upplevde att de fick det stödet av 

övrig besättning och att de med hjälp av sina handledare och/eller över-eller-andrestyrman, 

kunde etablera sig socialt och yrkesmässigt ombord. Studenterna var eniga om att det ur en 

social syn var en till större delen ledig attityd, något de alla även föredrog. Det var striktare 

under arbetstid och familjära under fritiden, med undantagsfall med individer de personligen 

inte kom överens med. De kände i stor utsträckning att de hade stöd av besättningen och 

kunde ställa frågor. Flera studenter uppgav att det tog dem viss tid att "komma med" i 

besättningen, samt lära känna livet ombord. Dock påverkade det i det stora hela inte deras 

upplevelse av praktiken i helhet negativt. En student uppgav att hen inte kom så väl överens 

med vissa medlemmar av däckspersonalen under mer eller mindre hela sin praktik. Men 

eftersom denna student uppgav sig trivas med sina ansvariga handledare och befäl, och kände 

att de var involverade i hens lärande och hade förtroende för hen, upplevdes helhetsintrycket 

av praktiken som positiv. 

 

Alla studenter, med ett undantag, fick en familiarization av fartyget 1–2 dagar efter deras 

ankomst. Undantaget fick vänta i upp till två veckor för att få en genomförlig introduktion. En 

upplevde att hen inte fick fullgod information under familiarization, medan en annan student 

upplevde att den styrman som höll introduktionen inte visade intresse för att lära ut. De andra 

hade relativt positiva till positiva upplevelser, med kommentarerna att de tyckte 

familiarization kunde vara överväldigande. 

  

Sju av de tio respondenterna uppgav sig inte ha tillräcklig information gällande vilotiden 

ombord. De flesta sade att den, efter deras förståelse, följdes till större delen, med ett 

undantag. Nästan hälften av studenter uppgav att de på eget bevåg bröt mot vilotiden för att få 

vara med oftare på arbetsuppgifter. En student tycker att det borde vara tydligare information 

om vilotid både från skolan och fartyget för att man inte skall jobba för mycket. Två studenter 

skrev själv sin vilotid, medan en tredje försökte och sedan överlät det till överordnad.  
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Liknande var det majoriteten, men inte alla studenter, som fick genomföra en riskbedömning, 

men inte samma studenter. Flera av studenterna fick vara med om en genomförlig genomgång 

av riskbedömningen. Tre studenter fann att de inte fick en tillräcklig genomgång av 

säkerheten ombord, varav en av dem hävdade att hen inte behövde den pga. av tidigare 

sysselsättning. De andra sju fann att de fick en mer eller mindre utförlig genomgång av 

säkerheten gällande de moment de arbetade med.  

 

I studenternas arbetsuppgifter fick nästan hälften alltid jobba i grupp eller under övervakning. 

En minoritet fick jobba i grupp i början och fick sedan jobba självständigt. Fyra studenter fick 

jobba helt självständigt, antingen efter tydlig instruktion, genom att pröva sig fram eller hitta 

på arbete själv.  

 

Två av studenterna upplevde att de hade väldigt orättvisa arbetsledare, där en blev utskälld då 

hen inte kunde slutföra en till synes omöjlig uppgift. Denna student uppgav också att 

besättningen jobbade tillsammans för att kunna undvika den arbetsledare som skällde ut hen. 

 

I den andre studentens fall såg hen fram mot praktiken, hade tidigare erfarenhet av sjöfarten 

och uppgav sig veta vad denne hade att förvänta sig ombord. Hen uppgav sig även vara 

tillräckligt förberedd på både de sociala aspekterna och de praktiska förkunskaperna vad 

gäller praktik till sjöss. Studenten trivdes även till större delen med besättningen och upplevde 

att de var välkomnande och trevliga. Men ändå var studentens upplevelse av lärandet på 

bryggan negativt. Så pass negativt att studenten i fråga upplevde att allt som hade med 

bryggtjänst och befälens uppgifter var tråkiga och föredrog att spendera så mycket tid som 

möjligt på däck. Denna negativa upplevelse kan enligt studentens svar kopplas till dennes 

primära handledare under sin praktikperiod och att hen rentav undvek handledaren. Hens 

handledare bjöd inte in till lärande, aktivitet eller umgänge. Handledaren ansåg och sa att 

studenten var lat, inte kapabel av att utföra sina uppgifter och, enligt studenten, rentav 

baktalade denne inför resterande besättningsmedlemmar. Under sina praktiska moment med 

Studenten uppgavs handledaren att förbjuda denne från att röra något och dessutom skrika på 

denne ifall hen gjorde något som handledaren tyckte var fel. Som resultat ogillade denne sin 

tid på bryggan och de praktiska uppgifter som hen fick genomföra. Studenten föredrog att 

arbeta själv i så stor utsträckning som möjligt, och även själv hitta saker åt sig att göra 

eftersom de uppgifter som dess handledare gav den begränsade sig till städning. 
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Handledaren för denna student ansåg även att journalen som denne bad henne att hjälpa hen 

med var "överflödig" och "idiotisk". Handledaren uppges rent av ha blivit arg på journalen. 

Följaktligen uppger studenten att även hen i efterhand anser journalen vara onödig dålig och 

idiotisk. 

 

 

5.3 Lärande 

  

En genomgående åsikt bland studenterna var att arbetsjournalen som används och skall fyllas 

i under praktiken inte är så användbar som den borde vara. Två studenter anser att även om 

den är bra i grunden är den även upprepande och svårförstådd, där de resterande åtta 

studenterna håller med att den är svår att jobba med. Deras största problem uppfattade de som 

att vara att deras handledare ogillade journalen, ansåg den oviktig eller rentav icke-relevant, 

och försköt allt arbete som hade med den att göra till så sent som möjligt. De flesta fick order 

om att skriva i den själva och sedan få dem signerade utan någon större överblick från 

handledaren. Flera anser att det borde ske en tydligare genomgång av journalen och att en 

tydligare struktur är nödvändig för att enklare kunna utföra och uppfölja de uppgifter de 

genomför ombord. Studenterna upplevde att deras handledare inte hade fullgod kunskap om 

hur journalen fungerade, och att de framgick tydligt att de hade väldigt lite intresse av att lära 

sig. De handledare som förstod hur journalen fungerade hade antingen själva haft många 

studenter tidigare eller var nyexaminerade. Studenterna upplevde även att det var svårt att 

fylla i den eftersom handledarna ville vänta med att signera den till de sista dagarna “då man 

inte längre minns när man gjorde vad”.   

  

Gällande förkunskaper från skolan höll alla utom en student med om att de praktiska 

momenten som de lärde sig för Basic Safety certifikatet var det viktigaste, där även ett fåtal 

hävdar att navigation och ISPS var viktiga kunskaper som de fick. En student ansåg att 

mycket av det som man lärde sig i skolan lärde man sig bättre på sjöfartsutbildningen på 

gymnasial nivå, eftersom de även tog upp mer praktiskt kunnande, mer om det sociala livet 

ombord, och att journalen under deras praktik var mer relevant. Studenterna ansåg nästan 

enhälligt att de skulle behöva mer praktiska förberedelser inför arbetet ombord och att utöka 

tiden på skolfartyget kan vara ett alternativ till detta. En student, som fick mycket jobb på 

bryggan under sin fartygsförlagda utbildning, anser att det kan vara bra att få mer praktisk 
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övning i simulator för att öva som rorgängare och utkik. Två andra studenter vill ha mer 

information gällande det sociala livet ombord, och mer information om hur arbetet kan 

variera. Ett fåtal studenter anser att det borde läggas betydligt mer vikt på de praktiska 

momenten och vad som förväntas av dem. Två studenter anser att informationen från skolan 

var bristfällig gällande dokumenten och certifikaten som behövdes inför fartygsförlagda 

utbildningen och att det orsakade stor tidspress när de skulle mönstra på. Två studenter anser 

även att det borde vara en noggrannare sållning av fartyg som används i praktiksyfte. De 

anser att vissa fartyg inte är redo att ta emot studenter och att handledare borde vara mer 

förberedda på sin roll. Studenterna ansåg att de i allmänhet hade relativt gott stöd från skolan, 

både inför och under den fartygsförlagda utbildningen. Några kände att informationen kunde 

varit tydligare, men att de hjälpte så gott de kunde. 

  

Majoriteten studenterna hade 2–3 handledare under sin fartygsförlagda utbildning, och de 

resterande två hade 4–5 stycken. Alla studenter hade minst en handledare som de kunde 

arbeta med, där andra var allt ifrån “hårdare och inte lika hjälpsam” till att de undveks helt av 

studenten för att de inte kom överens. Det uppgavs att de som kom bättre överens med sin 

handledare trivdes mer med jobbet ombord, och upplevde sig att få ta del av fler uppgifter och 

inlärningstillfällen. En stor faktor i trivsel var att handledaren var villig att lära ut. Alla utom 

en student upplevde kommunikationen som bra mellan sig själva och handledarna, även om 

de mest fokuserade på den/de handledare som de trivdes med bäst gällande kommunikation. 

En student uppgav att handledaren var nedlåtande och rent ut förolämpande mot hen och att 

studenten inte kunde göra något rätt i handledarens ögon. Detta gjorde att hen inte alls trivdes 

på bryggan eller med journalarbete, och hellre arbetade på däck så långt från handledaren som 

möjligt. 

  

Både studenterna och handledarna hade enligt de flesta studenternas upplevelse dålig kunskap 

i vad elevens roll och uppgifter skulle vara ombord. En ansåg att det förbättrades med tiden, 

medan de andra upplevde en stor osäkerhet i vad för uppgifter som skulle utföras. Många fick 

själva fråga aktivt för att veta vad handledaren ville att de skulle göra och fick själva lista ut 

hur deras journal skulle fyllas i. Två studenter ansåg att deras handledare hade en bra 

uppfattning om elevens roll i och med tidigare erfarenhet av elever. En slutsats som en student 

hade var att handledare borde utbildas i vad elevernas roll är tillsammans med eleven för att 

den fartygsförlagda utbildningen skall bli mer effektiv. En annan anser att fler möten, 

avstämningar och utvärderingar med handledaren skulle vara ett steg i rätt riktning. 
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Liknande kände studenterna att de önskade mer information gällande vad handledarens roll 

skulle vara, samt att handledaren också skulle vara informerad om detta, för att skapa en 

bättre studiemiljö för studenterna ombord. Även här var handledaren som mest vetande om de 

haft fler elever tidigare, medan handledare som inte haft några tidigare var mer osäkra. Några 

handledare anpassade sig genom samarbete med studenten, medan andra vidhöll en distans 

och visade ointresse. Studenterna anser nästan enhälligt att de skulle främjas av att 

handledaren var mer involverade i deras studier och egna arbete. Student 9 anser att det som 

skulle behövas mer av är välplanerade möten och genomgångar, något som Kennedy-Olsson 

(1999, ss. 55–73) beskriver som en vital del av en praktisk utbildning för att undvika stress 

och olust hos praktikanterna. Student 9 kommenterar detta i samband med frågan huruvida de 

och deras handledare var medvetna om studentens roll ombord. 

 

Hälften av studenterna fick följa sin handledare, eller någon som handledaren utsett i deras 

ställe. Flera ansåg att de tyckte om att de fick både ledning och fria tyglar, men att de föredrog 

att de hade någon som såg till att de hade ett schema och en dagordning. För vissa berodde det 

på vilken handledare som de hade som påverkade om hur mycket ansvar just den handledaren 

ville ta. Majoriteten av studenterna uppgav att deras handledare aktivt sökte upp dem ifall det 

fanns arbetsuppgifter utöver det vanliga, men att det i många fall krävdes att de sökte upp och 

ställde frågor. I vissa fall berodde det på handledaren. Några handledare sökte självmant upp 

studenten om det fanns en lärande händelse, medan andra inte sökte upp, eller förväntade sig 

att studenten skulle komma utan förfrågan.  

 

Det fanns vissa positiva drag som kom upp mer andra när studenterna beskrev sina handledare 

i ett positivt ljus: Öppen, god kommunikation, ansvarsfulla, villiga att lära ut, berättade om 

sina beslut, bjöd med i arbetet och hade en familjär attityd medan de fortfarande tydligt ledde. 

De drag som studenterna använder för att beskriva de handledare och ledarskapsfigurer som 

de inte kom överens med beskrivs med följande drag: Ointresserade, tålde inte misstag, tillät 

inte studenterna att delta i uppgifter och försköt ansvaret av lärande helt på studenten. 

 

Viktigt att notera är att majoriteten av handledarna hade en negativ eller negativt-neutral 

reaktion på studenternas journal samt arbetsuppgifterna som var innefattade inom denna.  De 

ansåg att den var "onödig" "repetitiv" eller "icke självklar”. Dessutom uppgavs ofta att dess 

innehåll var överflödigt och inte passade in i verkligheten. Följaktligen sköt majoriteten av 
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handledare upp att fylla i journalen till senare, eller försökte att helt undvika någon form av 

arbete med denna, och talade om för studenterna att det var onödigt arbete. 

  

5.4 Tekniskt 

  

De flesta studenter upplevde att de fick tillfälle att delta i de tekniska momenten på fartyget, 

mest på däck men även på bryggan. Student 2 kände att hen blev förhindrad av sin handledare 

att utföra tekniska uppgifter, främst på bryggan. De uppgav att det var en blandning av 

planerade uppgifter och egen initiativ som gjorde att de fick delta, men är osäkra om det 

förväntades av dem eller om de gjorde det ändå. Student 2 fick inte ta initiativ, trots försök att 

göra så. Flera studenter upplevde att de inte hade tillräckligt goda kunskaper om 

förtöjningsarbete innan de kom ombord. Ytterligare en student uppgav att det kände 

osäkerhet, men att hen lärde sig allteftersom, och tyckte likt tre andra studenter att det inte 

gick att fullgott lära sig om förtöjningsarbete endast från skolfartyget, med dess begränsade 

utrustning. En student önskade mer praktiskt förtöjningsarbete på skolfartyget. Studenterna 

ansåg enhälligt att de hade måttliga till goda kunskaper gällande säkerhet kopplat till 

förtöjningsarbete innan de kom ombord på fartyget. Det som de inte visste lärde de sig snabbt 

ombord och tyckte att de i efterhand kände sig bekvämare med arbetet och dess risker.   

 

 

6. Diskussion  

 

6.1 Resultatdiskussion 

 

Syftet med rapporten var att besvara hur studenterna upplevde arbetsmiljön, handledarens 

ledarstil, samt hur dessa kan kopplas samman med lärande och deras personliga upplevelse, 

detta genom ett systemteoretiskt perspektiv.  

 

Kennedy-Olsson (1995, s. 7) påpekar att praktiken lätt kunde hamna efter, speciellt inom 

ämnen där utvecklingen av nya teknologier och rön påverkar studierna. 

Sjökaptensprogrammet och yrket tycks även här passa in eftersom resultaten i viss grad visat 

att studenterna inte alltid känner sig helt förberedda för praktiken, och att studiematerialet inte 

längre verkar ses som applicerbart på arbetet ombord, utav majoriteten av respondenternas 
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handledare. Där tycks nu finnas en glipa mellan vad som lärs ut och hur saker fungerar på 

praktikerna, i varje fall utifrån denna rapports respondenters synpunkt. 

 

Detta betyder att studenterna sätter höga krav på att handledarna och resterande besättning 

ombord vet vad de ska göra och hur det skall göras. Om denna säkerhet inte finns, som om 

man får en ointresserad eller fientlig handledare kan hela ens arbetsmiljö och lärande 

påverkas. De verkar inte vara så mycket de ledarskapsstilar som påverkar hur väl en student 

trivs och frodas ombord, utan hur villig handledaren är att hjälpa studenten att lära sig. Genom 

att tyda resultaten kan man se ett samband mellan de drag som beskriver en typ 2 ledare, i 

enlighet med systemteorin gällande ledartyper (Öquist, 2016, ss. 88–95), med de handledare 

som studenterna kommer bättre överens, samarbetar och kommunicerar med. Men det är inte 

allt. En handledare som har haft en tidigare erfarenhet av elever verkar kunna uppfylla 

mentorsrollen bättre än någon som inte varit handledare förut, vilket kan tyda på att 

erfarenheten som handledare är något som man förvärvar genom praktisk övning.  Men på 

andra sidan kan en nyexaminerad handledare ha en nyare och djupare förståelse för vad 

studenten går igenom och skall lära sig. 

  

De positiva drag som studenterna använde för att beskriva sina handledare, t.ex. öppen, villiga 

att lära ut, osv. passar bättre in på en typ 2 ledare än en typ 1. Som motpol stämde dock inte 

de negativa dragen studenterna gav de handledare de inte kunde arbeta med t.ex. ointresserad 

och ville inte lära ut, in på någon av de två ledarstilarna. Dessa drag står istället i en stark 

motsats till vad en typ 2 ledare beskrivs, men det faller inte heller in i ledarskapsstilen hos en 

typ 1 ledare.  

 

Systemteoretiskt återspeglas sådana företeelser inom ledarens gränsöverskridande och 

gränskontrollerande roll inom systemet. Ledaren/chefen, i detta fall den ansvariga 

styrmannen, har en överblick över systemets helhet. Genom gränskontrollerande och 

överskridande aktioner kan denne påverka helheten av systemets olika interaktioner. Det kan 

leda till en förändring av sina egna interaktioner inom systemet och skapa en positiv utkomst 

av en situation som annars skulle kunna ha varit negativ.  

 

I resultatet förekom exempel på både positiva och negativa upplevelser. Genom att 

handledaren i en students fall gav denne intressanta arbetsuppgifter, visade förtroende och var 

trevlig i sitt bemötande mot denne vägde det upp faktumet av att studenten inte kom så väl 
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överens med vissa individer utav däckspersonalen. Detta utan att någon större förändring 

inom systemets inre interaktion behövde göras. Vilket även utgör målet för praktisk 

tillämpning av systemteorin inom ett välfungerande system: att uppnå det största möjliga 

resultatet med den minsta möjliga förändringen inom systemet. 

  

Dock förekom även exempel på hur systemteori kan tillämpas till negativ effekt. Genom sin 

gränsöverskridande position kunde handledaren göra att en student inte fick det lugn eller det 

stöd som behövdes för att fullgott kunna utnyttja sin tid ombord. Det blockerade även 

studenten från att bli en fullt accepterad del av systemet, då en nykomling aldrig kommer ha 

samma influens som en ledare, särskilt då denna ledare talar ner om nykomlingen inför 

resterande besättning. Detta ledde till att studenten i fråga föredrog att söka egna 

arbetsuppgifter eller arbeta ensam, vilket vidare segregerade hen från det slutna systemet som 

existerar på fartyget. Studentens upplevelse av systemet blev påverkat av att någon i en 

ledarskapsroll satte nya regler som studenten inte hade upplevt tidigare. Handledaren var i en 

ledarskapsposition, en auktoritet att respektera, vilket gjorde att dennes åsikter fördes vidare 

ner. Handledaren ogillade journalen, Studenten ogillade journalen. Handledaren ogillade att 

studenten arbetade på bryggan, studenten fann själv arbetet jobbigt och höll sig undan. 

Handledaren tålde inte frågor, studenten vågade inte ställa några. 

 

Situationen som uppstod innebar att studenten varken kunde tillgodogöra sig kunskaper 

genom praxis utifrån de teoretiska grunderna som lärts ut vid utbildningen och ej heller kunde 

luta sig på en lärare ombord. Rollen för handledaren ombord kan därefter liknas med vad 

Krokmark (1989, ss. 177–178) skrev om rollen av en pedagog gällande utlärning igenom 

engagemang och praxis. Ifall innehavaren av en sådan viktig roll fallerar, eller rent av 

motverkar studenten kan det utifrån studiens resultat påvisas att näst intill hela praktiken 

upplevs tråkig eller bortkastad. Vilket kan ge utbildningen en upplevd, negativ prägel. 

 

Intresseväckande nog när väl studenterna blev tillfrågade om deras egna åsikter gällande 

journalen, arbetet med denna, och värdet av dess innehåll speglade deras åsikter näst intill 

fullständigt den åsikten som de sagt att handlederna och resterande officerare uttryckt 

ombord. De tyckte journalen var repetitiv, svår att förstå och onödigt formulerad, samt icke 

självklar att arbeta med. De såg kort sagt att den mer eller mindre i dess nuvarande format var 

slöseri med tid och inte ett pedagogiskt redskap för deras lärande. Frågan som skapas av 

denna iakttagelse är följaktligen ifall den rådande inställningen gentemot journalen uttryckt av 
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handledare och övrig personal ombord kan ha påverkat studenternas upplevelse av journalen 

och dess pedagogiska värde. Ur ett systemteoretiskt perspektiv ligger mycket av hur en 

individ inom ett slutet system upplever en viss arbetsuppgift mycket på ledaren. Ledaren, vars 

roll det är att just medla mellan individen och den uppgift som denne inom systemet skall 

tackla. Om ledaren gör en ansträngning att, som en student sade, "Försöka göra det bästa av 

situationen", kan upplevelsen av till och med en tråkig uppgift vara mera värdig. På samma 

sätt om man iakttar situationen ur ett rent pedagogiskt perspektiv hänger det på förmedlaren 

dvs. handledaren att tillföra informationen på ett sådant sätt att den arrangerar en lärande 

situation. Samma mening råder även inom arbetsmiljöarbetet. Det uppges där att varje 

nyanställd eller praktikant är en ny möjlighet för arbetsledaren att etablera en positiv attityd 

och rätt vanor samt förhållningssätt gentemot de förväntade arbetsmomenten och reglerna, 

och rutinerna som skall reglera dem. 

 

Alla studenter uppgav att besättningen ombord var ett sammanhållet och nära förbundet 

sällskap, som i vissa fall hade mindre grupperingar inom sig. Således ett typiskt slutet system 

med underliggande system inom sig. Just inom sådana system kan chefen/ledaren ha väldigt 

stor påverkan och sätta den övergripande tonen på hela systemets interaktioner. Alltså 

använda sig av sina möjligheter och de resurser som finns till hand för att etablera de rådande 

systemiska interaktionerna mellan systemets olika medlemmar. Den tidigare etablerade och 

övergripande tonen inom gruppen och kan påverka hur dess olika medlemmar känner sig 

gentemot lärande och sin förmåga att presentera sina åsikter/vara sig själva. 

 

De studenter som ansåg sig själva ha en positiv och lärande upplevelse på sin fartygsförlagda 

utbildning kunde även kopplas samman med att de haft minst en handledare som passar in i 

ledartyp 2. Det kan dock inte fastställas som den enda orsaken till en god arbetsmiljö, då även 

andra faktorer, såsom personkemi, handledarens personliga intresse, handledarens erfarenhet 

och studentens egna engagemang, även spelade en stor roll. Det som är svårare att tolka är om 

det är en dålig handledare som leder till en dålig arbetsmiljö, eller en dålig arbetsmiljö som 

leder till en dålig handledare, och hur mycket studentens engagemang påverkar båda dessa 

faktorer.  

 

Bendz (1995, ss. 4–6) uppmärksammade den viktiga roll en god och gedigen praktik samt de 

praktiskt genomförda momenten har för inlärning. Även hur starkt studenter som genomgått 

praktiken kopplar sina förvärvade teoretiska och praktiska kunskaper till denna. Det styrker 
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vikten av att slutsatser dras utifrån de resultat som frambringats inom loppet av arbetets gång, 

eftersom även de tillfrågade studenternas svar understryker sanningen inom denna tidigare 

forskning inom ämnet. Vilket beseglar faktumet av att fenomenet i sanning tycks vara 

gränsöverskridande både vad som gäller utbildningsämne samt forskningsdisciplin.  

 

Således skulle resultatet kunna följas upp på och någon form av handling göras, utefter den 

information som studenterna givit. Antingen att sjöfartsskolan anpassar sina journaler och den 

förberedande utbildning som den ger inför praktiken eller att studenternas handledare ombord 

på något sätt kan göras mer mottagliga gentemot genomförandet av sådana pedagogiska 

moment eller på annat sätt motiveras till ett bättre genomförande av dessa. 

 

 

6.3 Metoddiskussion 

  

Likt alla kvalitativa efterforskningar finns det både styrkor och svagheter med metoden som 

använts i detta arbete. Data som samlats genom intervjuer kommer i varje fall den efterföljs 

skiljas från person till person i både större eller mindre grad. En efterforskning om en persons 

upplevelser och åsikter kan vara åsiktsladdat, där data som samlas är subjektiv, och sällan 

objektiv. I och med att svaren från de tio respondenterna i stor grad tolkades utifrån den 

tidigare forskningen kan det ske att det skapas kopplingar där de är svaga eller inte existerar. I 

och med att respondenterna svarade subjektivt finns inga hårda fakta som visar att något är 

objektivt sant. Detta speglas i intervjuarens tolkning, som både utifrån forskning, men egna 

uppfattningar, lider stor risk att inte rättvist eller korrekt tolka respondenternas svar korrekt. 

  

Intervjuformuläret var skapat för att ha en fast mall att följa och tillse att de subjektiva svar 

som respondenterna gav hade en liknande utgångspunkt. Beroende på svaren kom det 

följdfrågor för att förtydliga eller följa en tanke som inte kom med i originalformuläret, men 

lät respondenterna tillföra den information som undersöktes. Intervjumallen är dock 

genomförlig nog att det finns en replikerbarhet i metoden som gör att man kan fortsätta dessa 

studier både inom denna grupp (studenter från sjökaptensprogrammets första årskurs), men 

även inom andra grupper för att få jämförbara resultat. Men replikerbarhet betyder inte alltid 

reliabilitet, då dessa intervjuer sökte subjektiva åsikter hos vitt skilda individer, och detta 

omöjligen kan ge exakt samma resultat. 
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Något som togs i hänseende under konstruktionen av intervjun var att det lätt kan ske 

misskommunikation mellan respondenten och den intervjuande under intervjuns gång. När 

intervjuaren ställer sina frågor kommer oundvikligen en tolkning av intervjuarens frågor, 

mimik och ton att påverka hur respondenten svarar på frågorna, medan respondentens svar 

kommer tolkas av intervjuaren på liknande vis. Det var därför intervjuarens roll att se till att 

kommunikationen mellan de två parterna var tydlig och att alla frågor och svar tolkats på rätt 

vis (Ekholm & Fransson, 2005, ss. 16–17). Precis som att det var intervjuarens roll att se till 

frågorna som ställs ledde till ett resultat för rapporten, måste intervjuaren även ta i hänseende 

respondentens roll i studien. Det är respondentens information som är det som kommer ge 

substans till resultatet och analysen och därför måste denna behandlas både som en 

informationskälla, men även som en faktisk person. Om det utgick från att hela processen och 

resultatet kom från de svar man får och inget annat kom en teoretisk bild fram, men när sådant 

som ton, gester, ögonkontakt och kroppsspråk från båda parterna räknades in öppnades en ny 

dimension av förståelse utifrån svaren. Det var därför en stor planeringsbakgrund lades in i 

intervjun. Under intervjuns lopp fanns dock möjlighet för improvisation, då det kunde skett 

avvikelser pga. den mänskliga faktorn. (Ekholm & Fransson, 2005, ss. 18–21) 

  

En svaghet som är svår att undvika är storleken på gruppen respondenter. I och med att det 

endast var tio studenter som intervjuades finns det en stor risk att deras upplevelse vilt skiljer 

sig från upplevelser hos den övriga gruppen med samma förutsättningar. Denna mindre grupp 

kan ge en skev bild av verkligheten. Det som även kan noteras är att det i detta arbete inte 

skedde någon specifik avgränsning gällande vem som intervjuades, förutom att de gick första 

året på en sjökaptensutbildning. Alltså går det inte att avgöra om det endast var studenter med 

en endast positiv eller negativ upplevelse som hörde av sig av just den anledningen. Åsikterna 

hos respondenterna kan ge presentationen av den fartygsförlagda utbildningen en mörk eller 

ljus ton utefter deras upplevelse.  

  

Styrkorna med en kvalitativ undersökning som söker subjektiva åsikter är att det kan öppna en 

väg för att presentera objektiva sanningar om systemet som elever på sjöfartshögskolan 

befinner sig i. Det är gjort för att hitta vad systemets subjektiva styrkor och svagheter ligger, 

hur en handledare kan hjälpa eller stjälpa en fartygsförlagd utbildning genom sitt sätt att leda 

och lära, och hur en student upplever att det krävs extra stöd för att systemet skall fortsätta att 

utvecklas i en positiv riktning. 
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7. Slutsats 

 

Metoden för detta arbete blev en solid grund både för det intervjuformulär som användes och 

de intervjuer som genomfördes i person. Med hjälp av denna grund kunde en sammanfattning 

av alla studenternas svar presenteras i resultatet, och diskuteras vidare för att se om 

frågeställningen besvarats. Hur studenterna upplevde arbetsmiljön ombord vilade, enligt 

studenterna, på handledarens och resterande besättningens axlar, och kunde inte helt härledas 

till att det var en ledarskapsstil som orsakade stress eller osäkerhet. Däremot kom det fram 

vissa sammanträffanden i hur en positiv handledarupplevelse beskrevs av studenterna, där 

dragen hos handledaren speglade en typ 2 ledare. Det låg en större vikt på att studenten 

trivdes med minst en av sina handledare för en god fartygsförlagd utbildning, medan ett 

vänskapligt umgänge med besättningen var positiv, men inte helt kunde göra upp för en 

ointresserad handledare. Dock kan man inte koppla samman att en person är ointresserad av 

att lära ut med en viss ledartyp. Rent systemteoretiskt finns även sambandet i hur en person i 

en ledarskapsroll kan påverka hela systemet med mindre aktioner gentemot en individ, där 

små handlingar kan leda till att hela upplevelsen förändrar, både positivt och negativt. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuformulär 

• Allmän information: 

- Namn (kommer vara anonymt) 

- Tidigare erfarenhet inom sjöfartsyrket?  

- Vad var ditt första intryck av livet till sjöss och vad förväntade du dig? 

 

• Socialt 

- Besättning 

▪ Kände du dig välkomnad ombord?  

▪ Hjälpte din handledare eller en besättningsmedlem dig att etablera dig 

ombord? 

▪ Var du redo för de sociala aspekterna av sjöfarten?  

▪ Hur upplevde du attityden ombord? Ledig, strikt? Vad föredrog du? 

▪ Fick du gå en introduktion av fartyget så fort du kom ombord eller dröjde 

det? Vem höll introduktionen? 

▪ Ansåg du introduktionen genomförlig?  

- Arbete 

▪ Kände du till reglerna gällande vilotid innan du kom ombord och följdes 

de? 

▪ Fick du själv skriva din vilotid eller sköttes det av överordnad? 

▪ Fick du genomföra en riskbedömning ombord? 

▪ Gick din handledare eller annan besättningsmedlem igenom arbetsmiljö, 

säkerhet och riskbedömning gällande arbetet ombord? 

▪ Hur gick det till när du skulle lära dig att använda underhållsutrustning 

ombord? Var det mycket övervakning eller fick du jobba ensam? 

▪ Vem ansvarade över sådant ombord, eller samarbetade man? 

 

• Lärande 

- Journal och teoretisk förberedelse 

▪ Vad tyckte du om journalen? Användbar? Vad kan förbättras? 

▪ Förstod din handledare hur journalen fungerade? 

▪ Hur agerade din handledare gentemot journalen? 

▪ Kände du att någon hjälpte dig med att fylla i den eller svara på relevanta 

frågor? 

▪ Vad tyckte du var den bästa förkunskapen du fick från sjöfartshögskolan 

innan praktiken? 

▪ I efterhand, vad hade de tyckt var en bra kunskap att ha om praktiken innan 

du kom ombord?  

▪ Vad tycker du kan förändras på sjöfartshögskolan i förberedande syfte 

inför praktik? 

▪ Var din handledare hjälpsam i att koppla samman teorin från 

sjöfartshögskolan med praktiskt arbete ombord?  

- Stöd från skolan 

▪ Kände du att du fick stöd av skolan inför praktiken? 

▪ Kände du att du hade stöd av skolan under praktiken? 

- Handledare 

▪ Hur många handledare hade du under praktiken? 



29 
 

▪ Hade ni god kommunikation? 

▪ Visste du/handledaren vad som förväntades av dig på praktiken? 

▪ Visste du/handledaren vad som förväntades av handledaren under 

praktiken? 

▪ Kände du att din handledare styrde mycket i vad och hur du skulle göra 

ombord?  

▪ Tog din handledare mycket personligt ansvar över ditt lärande eller fick du 

själv se till att skapa situationer för att lära dig något? 

▪ Föredrog du om handledaren var mer involverad eller föredrog du att 

arbeta utan större ledning? 

 

• Tekniskt 

- Allmänt 

▪ Kände du att du fick möjlighet att delta i tekniska moment?  

▪ Uppmuntrades det eller förväntades egen initiativ? 

▪ Hur upplevde du arbetet på däck och arbetet på bryggan? 

- Förtöjningsarbete 

▪ Kände du att du hade tillräckliga förkunskaper när du kom ombord? 

▪ Kände du att du hade tillräckliga kunskaper om säkerhet och de tekniska 

momenten innan, under och efter din tid ombord? 


