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Abstrakt 

Bridge Resource Management (förkortat BRM) är idag en naturlig del av handhavandet 

av fartyg, med syfte att öka säkerheten. Olyckorna till sjöss minskar däremot inte i den 

takt som de borde. Studien har därför ställt frågan om hur aktiva sjöbefäl upplever att 

träning i BRM kan förbättras för att bidra till ökad säkerhet, med icke-tekniska 

förmågor som teoretisk utgångspunkt. Slutsatsen är att inget fartyg är det andra likt när 

det gäller arbetet med BRM, och förhållandevis abstrakta egenskaper hos besättningen 

som inställning och beteende i kombination med praktisk nautisk kompetens och 

erfarenhet är nyckelkomponenter för fartygets säkra framförande. Varje tillfälle för 

BRM-träning bör också hanteras som unikt, framför allt utifrån deltagarnas specifika 

behov och bakgrund. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord 

Bridge Resource Management, icke-tekniska förmågor, kommunikation, teamwork, 

säkerhetskultur. 
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Abstract 

Bridge Resource Management (in short BRM) is today a natural part of ship handling, 

with its purpose of enhancing safety. The accidents, on the other hand, are not declining 

by a desired rate. This study has therefore posed the question of how working deck 

officers experience training in BRM and how it is contributing to safety. The theoretical 

basis is the concept of non-technical skills. The conclusion is that every vessel is unique 

when it comes to BRM. Seemingly abstract faculties as attitude and behavior shown by 

the crewmembers combined with practical, nautical competence and experience are key 

factors for safe ship handling. Every moment of BRM-training should be a unique 

event, and therefore arranged keeping the specific needs and background of the 

participants in mind. 
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Förord 

Ett varmt tack framförs här till en grupp personer som har varit till obeskrivlig hjälp och 

helt avgörande för att denna studie skulle bli möjlig. Först och främst till den 

engagerade och hängivna handledaren Gesa Praetorius, som med en djup och 

inspirerande kunskap om både det aktuella ämnesområdet och forskning, i kombination 

med en stor portion tålamod varit en ovärderlig guide på resan. Ett tack ska också 

framföras till Andreas Åström, lärare på sjökaptensprogrammet, för värdefull 

vägledning i arbetets initialskede. En oerhört avgörande betydelse ska givetvis också 

tillskrivas de sju deltagare som intervjuats. De förtjänar ett stort tack för deras tid och 

engagerade svar, som har hjälpt till med att åstadkomma ett examensarbete men 

samtidigt desto viktigare också bidragit med reflektioner som kan leda utvecklingen av 

BRM framåt. De som tog emot studiens kontaktförfrågan och förde den vidare till de 

intervjuade förtjänar också att uppmärksammas. Sist är det på sin plats med ett tack till 

de fantastiska studenterna på Sjökaptensprogrammet, årskurs 2015, som stöttat med 

glada tillrop när arbetet ibland har upplevts lite tungrott. 

 

Henrik Oddgeirsson Edmark  

Kalmar, maj 2019 
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1. Inledning 

Crew Resource Management, CRM kan beskrivas som ett utbildningsformat för grupper 

för att öka samarbete och måluppfyllelse och är en av de mest väletablerade metoderna 

för teamträning i världen (Salas, Wilson, Burke och Wightman, 2006). Med sitt 

ursprung i flyget tillämpas den nu på ett antal olika områden (O'Connor, 2011). Syftet 

har från början varit att öka säkerheten (Röttger, Vetter och Kowalski, 2013). Sjöfartens 

variant benämns bland annat som BRM, Bridge Resource Management och 

kompetenskrav för området är reglerade av den internationella sjöfartsorganisationen 

IMO (Jörgens, 2012). Träningens fokus varierar men kan samlas inom ramen för vad 

som beskrivs som icke-tekniska förmågor, som till exempel kommunikation, teamwork 

och situationsmedvetenhet (Flin, O’Connor och Crichton, 2008). 

Säkerhetsperspektivet till trots så upplevs sjöfartens utbildning i och träning av BRM 

inte så framgångsrik som önskat. Olyckorna till sjöss minskar inte i den takt som de 

borde. Tvärt om visar forskningen att det antal olyckor som orsakats av bristande BRM 

har förblivit i stort sett det samma, samtidigt som utbildningsarbetet inom ramen för 

BRM har pågått (Salas et al, 2006). Ett kvarstående behov av ökad kunskap om BRM-

träning beskrivs. Tidigare forskning talar om avsaknad av behovsanalys som en möjlig 

anledning till bristen på framgångsrik BRM-träning. En sådan bedömning ska vara 

första steget i all utveckling av tränings- och utbildningsprogram. Önskan beskrivs ha 

varit för stark att bara överföra ett träningsprogram från en domän till en annan, i detta 

fall från flyg till sjöfart (O'Connor, 2011). Kunskap saknas kring hur framgångsrik den 

BRM-träning som rekommenderas av IMO och som hämtats från flyget egentligen är 

(Röttger et al, 2016). Tillvägagångssättet med kopieringen från flyg borde ifrågasättas, 

för att undvika risken för träningsprogram som inte leder till det som eftersträvas, att 

öka säkerheten och minska antalet olyckor (O'Connor, 2011). 

Till skillnad från flygsidan har inte sjöfarten lyckats introducera ett gemensamt 

förhållningssätt till BRM (Jörgens, 2012). För att kunna bedöma om BRM-träningen är 

framgångsrik krävs en förståelse för vad utförarna, de som tränar, tycker att BRM 

innebär. Det finns ingen samlad syn på vad BRM är eller hur det ska förbättra 

säkerheten (Havinga, De Boer, Rae och Dekker, 2017). Därför krävs ytterligare studier 

för att ta fram effektiva BRM-kurser som medför påtagliga förbättringar för sjöfarares 

säkerhet (Davy och Noh, 2011). 

Enligt den här problembakgrunden återstår ett antal frågor att besvara. Det finns 

möjligtvis en problematik kring att sjöfarten inte fått en egen, skräddarsydd form av 

BRM utan att för mycket bara kopierats från flyget. Samtidigt ges bilden av en 

otydlighet i själva begreppets innebörd. Bara att flera, olika begrepp som CRM och 

BRM används skapar förvirring. Detta i koppling till att olycksstatistiken inte blivit 

bättre trots arbetet med BRM kan upplevas som ett problem. Ytterligare studier behövs 

för sökandet efter vilken kunskap och vilken träning som BRM bör omfatta. 
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2. Teoretisk referensram 

2.1 BRM 

Crew Resource Management, CRM utvecklades som ett träningskoncept inom 

flygindustrin under 1970-talet som en reaktion på ett stort antal olyckor som bedömdes 

ha orsakats av mänskliga faktorn, ”human error” (Wahl och Kongsvik, 2018, s 378). 

Tanken var att förbättra besättningars färdigheter på områden som 

situationsmedvetenhet, beslutsfattande, teamwork och ledarskap. Dessa förmågor har 

kommit att samlas under begreppet icke-tekniska förmågor, och de anses 

sammanlänkade genom att de bidrar till ett säkert och effektivt utförande av uppgifter. 

Sjöfarten började ta till sig träningsmetoderna på 90-talet till följd av ett antal olyckor, 

även de med en tydlig orsak i mänskliga misstag. Begreppet Bridge Resource 

Management, BRM började användas för träning av dessa icke-tekniska förmågor för 

sjöpersonal, både på fartygets kommandobrygga och i maskinavdelningen (Jörgens, 

2012). 

BRM kan definieras som den ändamålsenliga användningen av alla tillgängliga resurser, 

inklusive kunskap och förmågor, hos alla besättningsmedlemmar, tekniska system och 

informationskällor för att säkerställa det effektiva genomförandet av en uppgift, som till 

exempel ett fartygs resa. De tillgängliga förmågorna kan tjäna som en första barriär av 

skydd mot säkerhetsrisker och hot som finns latent i ett system eller mot mänskliga 

misstag (ibid). 

Traditionellt sett har den mänskliga dimensionen haft lägre status inom sjöfarten än 

inom flyget. Det går däremot att se tecken på en förändring. Träning i Bridge Resource 

Management, BRM genomförs nu på träningscenter för sjöfarten världen över. Centralt 

i träningen är icke-tekniska förmågor. Parallellt med detta har den internationella 

konventionen för utbildning och behörigheter för sjöpersonal, STCW (International 

Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers) 

höjt statusen för de icke-tekniska förmågorna. Sedan 2010 är förmågor kopplade till 

BRM inte bara något önskvärt, utan ett krav som omfattar utbildning och träning (Fjeld, 

Tvedt, och Oltedal, 2018). 

Konventionen omfattar kompetensområden som prioritering av resurser, effektiv 

kommunikation, ledarskap, situationsmedvetenhet (”situation awareness”) och lagarbete 

(”teamwork”) (IMO, 2011). 

2.2 Icke-tekniska förmågor 

De kompetensområden som IMO ställer krav på sammanfattas inom teori och forskning 

som icke-tekniska förmågor. De är de kognitiva, sociala och personliga förmågor som 

kompletterar tekniska förmågor och bidrar till ett säkert och effektivt arbete och de 

omfattar situationsmedvetenhet, beslutsfattande, kommunikation, teamwork, ledarskap 
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samt hantering av stress och utmattning (Flin et al, 2008). Dessa förmågor beskrivs i det 

följande mer ingående. 

2.2.1 Situationsmedvetenhet 

Situationsmedvetenhet är förmågan att veta vad som pågår i omgivningen och att vara 

uppmärksam. Motsatsbegrepp skulle kunna vara: att tänka på annat än arbetsuppgiften, 

brist på ansvarstagande, dålig planering och dålig riskbedömning. Det handlar om att 

kunna skapa en bild av situationen, omfattande de aktuella arbetsuppgifterna och den 

omgivande miljön. Förutsättningar för detta är god förhandsinformation, att vara fysiskt 

och psykiskt i form, opåverkad av t ex trötthet, sjukdom eller droger samt att minimera 

distraherande inslag och risken att bli avbruten. Arbetsmiljön bör hållas ”steril” utan 

icke-professionella inslag. I kritiska moment ska all kommunikation handla om 

arbetsuppgiften. 

Viktiga frågor att ställa sig kan vara: ”Vet jag vad som händer i min omgivning? Händer 

det som bör hända? Om inte, varför?”. God eller dålig situationsmedvetenhet är 

sammanlänkad med stress och utmattning, som riskerar att minska den. Att avbryta 

någon i sitt arbete påverkar situationsmedvetenheten negativt (Flin et al, 2008). 

2.2.2 Beslutsfattande 

Beslutsfattande kan definieras som förmågan att bestämma sig för ett tillvägagångssätt. 

Processen äger rum överallt, men blir extra betydelsefull när riskerna är högre än 

normalt. Beslutsfattande omfattar bedömning av situationen, framtagande av 

valmöjligheter, genomförande samt utvärdering av resultatet. 

Vanligtvis uppstår behovet av beslutsfattande genom att något ovanligt inträffar. Ur det 

perspektivet kan också beslutsfattande kopplas samman med föregående förmåga, 

situationsmedvetenhet, då den påverkar förmågan att upptäcka en omständighet att fatta 

beslut om (Flin et al, 2008). 

2.2.3 Kommunikation 

Framgångsrik kommunikation anses avgörande för tillämpning av icke-tekniska 

förmågor. För att bidra till detta rekommenderas: tydlighet, timing, bestämdhet och 

aktivt lyssnande. I arbetet med att trygga framgångsrik kommunikation går det att 

identifiera tre typer av misstag. Systemiska misstag där de nödvändiga 

kommunikationskanalerna saknas, meddelandemisstag där den nödvändiga 

informationen saknas och slutligen tolkningsmisstag, där mottagaren missförstår 

meddelandets innebörd eller får det för sent (Flin et al, 2008). 

2.2.4 Teamwork 

Ett team är två eller flera personer som samarbetar för att nå ett gemensamt mål. 

Teamets medlemmar har tilldelats specifika uppgifter, men medlemmarna byts ut 

emellanåt. Därför handlar förutsättningar för bra teamwork, snarare än att göra ett visst 
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team framgångsrikt, om att göra individer till bättre team-medlemmar oavsett vilket 

team det handlar om. Det innebär att: stödja andra, lösa konflikter, utbyta information 

och samordna arbetsuppgifter (Flin et al, 2008). 

2.2.5 Ledarskap 

Ledarskap handlar om att tilldela arbetsuppgifter till teamets medlemmar och att 

inspirera dem. Arbetet ska planeras, koordineras och utvärderas. Teamets ledare 

behöver ha förmågan att variera ledarskapet utifrån den aktuella situationen. De övriga 

medlemmarna i teamet behöver också tillämpa ledarskap. Utövande av ledarskap 

omfattar tillämpning av auktoritet, att upprätthålla av ordningen, att planera och 

prioritera samt att hantera behov och resurser (Flin et al, 2008). 

2.2.6 Stresshantering och utmattning 

Stress bygger på relationen mellan de krav som ställs på en person och dennes resurser 

att bemöta dem. Stress påverkar säkerheten och förmågan att hantera den är därför en 

betydelsefull icke-teknisk förmåga. Stresshantering omfattar att identifiera stressens 

orsaker, att kunna se symptomen och följderna av stressen samt att hantera stressen. 

Utmattning, eller Fatigue är ett svårdefinierat begrepp men det omfattar minskad 

arbetskapacitet, bristande uppmärksamhet, uppfattnings- och beslutsförmåga orsakad av 

uttröttning och brist på sömn. Med denna innebörd blir fenomenet betydelsefullt för 

säkerhetsnivån på arbetsplatser med hög risk och det går att koppla till olyckor i alla 

olika näringar. Fatigue hanteras principiellt med samma moment som beskrivs ovan, för 

stresshantering (Flin et al, 2008). 

2.3 Tidigare forskning kring BRM 

Flyg och sjöfart behöver, som transportslag och verksamhet, undersökas var för sig. Då 

kan de specifika förmågor och beteenden som krävs för att skapa säkra och effektiva 

verksamheter inom just det ena eller det andra området kartläggas. Mycket av den 

nuvarande kunskapen om icke-tekniska förmågor, som tillämpas inom sjöfarten är 

hämtad från andra områden. Den kommer som nämnts till exempel ifrån flygindustrin 

och inte från studier som har involverat sjöbefälen själva. Tidigare forskning förmedlar 

därför att vi vet för lite om sjöbefäls icke-tekniska förmågor. Detta reser frågeställningar 

kring generell förståelse för vilka icke-tekniska förmågor som är extra värdefulla i 

bryggmiljön och hur sjöbefäls icke-tekniska förmågor kan bedömas i samband med 

träning (Fjeld et al, 2018). 

Fem tidigare kartlagda icke-tekniska förmågor, eller betydelsefulla kompetensområden: 

bestämdhet, beslutsfattande, kommunikation, teamledning och situationsmedvetenhet 

(”assertiveness, decision-making, communication, team coordination och situation 

awareness”) har väldigt stor likhet med de förmågor som finns reglerade i IMO:s 

konvention (STCW) (Wahl och Kongsvik, 2018, s 391). Samtidigt beskrivs 

kartläggningen som ringade in dessa kompentenser mest som en överblick, som belyser 
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hur komplext området icke-tekniska förmågor är. Varje kategoris betydelse kan variera 

beroende på vilka träningsbehov som kartläggs. Dessa kategorier av icke-tekniska 

förmågor behöver utvecklas vidare och kan i nuläget mest användas som ett ramverk 

som behöver anpassas till ett specifikt sammanhang. Samtidigt kanske forskningen 

ibland har varit för ändamålsenlig eller resultatfokuserad. Ett mer omfattande 

angreppssätt som även väger in sociala och kulturella perspektiv kan vara önskvärt 

(ibid). 

Icke-tekniska förmågor och dess koppling till sjöfart och fartygs framförande har alltså 

undersökts, men det finns samtidigt, enligt föregående stycken, aspekter på de olika 

icke-tekniska förmågorna som fortfarande behöver undersökas vidare. Vad begreppet 

eller förmågan ledarskap till exempel egentligen omfattar återstår, ur ett BRM-

perspektiv, att undersöka. Begreppet kommunikation som icke-teknisk förmåga kan ges 

en väldigt omfattande innebörd för hur den påverkar säkerheten i bryggarbetet. Den kan 

omfatta informationsutbyte med externa aktörer samtidigt som den ha en nära koppling 

till situationsmedvetenhet, när det handlar om att kunna värdera olika information 

rörande den rådande situationen.  

När det specifikt kommer till kommunikation inom teamet, ombord, saknas forskning. 

Det kan handla om hur konversation i bryggmiljön används för rollfördelning och 

beslutsfattande, genom hur till exempel verbal kommunikation är avgörande för att 

teamet ska kunna fungera. Mer undersökning av dessa verktyg skulle kunna ge mer 

kunskap om sjöfartsspecifika aspekter på förmågorna (Fjeld et al, 2018). En distinktion 

görs också för tidigare forskning mellan kognitiva förmågor och mellan-mänskliga 

förmågor (”interpersonal skills”) (ibid, 2018, s 490). En övervikt för studier som 

fokuserat på kognitiva förmågor framför mellan-mänskliga konstateras. 
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3. Syfte och frågeställningar 

Den här studien har till syfte att öka kunskapen om BRM och hur träning i det kan öka 

säkerheten. Målet har varit att försöka uppnå detta med hjälp av följande 

forskningsfråga: 

Hur upplever aktiva sjöbefäl att BRM-träningen kan förbättras för att bidra till ökad 

säkerhet till sjöss? 

3.1 Frågeställningar 

Forskningsfrågan har delats upp i följande frågeställningar: 

1. Vilka förmågor upplevs av aktiva sjöbefäl som betydelsefulla för att öka säkerheten 

till sjöss? 

2. Vilka eventuella brister har aktiva sjöbefäl upplevt i den BRM-träning de har deltagit 

i? 

3. Vilka inslag i den BRM-träning som dessa sjöbefäl deltagit i kan kopplas till de 

förmågor som är betydelsefulla för att öka säkerheten till sjöss? 

3.2 Avgränsningar 

Studien har med sin geografiska utgångspunkt i kombination med de resurser den 

genomförts med avgränsats till att omfatta svenska sjöbefäl. 

Som beskrivits i den teoretiska referensramen finns de kompetenser som tränas 

reglerade i IMO:s STCW-konvention. Den omfattar kompetenskrav för såväl 

däckspersonal som för besättning i maskinavdelningen. Just den här studien är dock 

avgränsad till däcksbefäl. 
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4. Metod 

4.1 Metodansats 

Studien är en blandning av en deskriptiv och explorativ undersökning. Samtidigt som 

ambitionen varit att lyssna till sjöbefäls beskrivning av ett definierat område, BRM, 

vilket gör den till en deskriptiv undersökning har den också gett möjligheten att 

upptäcka nya vinklar på forskningsområdet, ett mer explorativt angreppssätt. Analysen 

har inte inneburit några beräkningar, utan är byggd på tolkning av 

undersökningsdeltagarnas verbala redogörelser. Studien är därmed kvalitativ (Patel och 

Davidsson, 2011). 

4.2 Genomförande 

4.2.1 Urval 

För en intervjustudie är det av intresse med deltagare som kan förhålla sig till frågorna, 

alltså personer med specifika egenskaper. När urvalet utformas specifikt utifrån de 

undersökningsfrågor som ställs kallas det för strategiskt urval. Det finns emellertid en 

risk för att bli för strategisk. Ska till exempel ledarskapet i en organisation undersökas, 

kanske det inte är chefen som ska intervjuas utan de personer som arbetar för chefen. 

När urvalet baseras på de deltagare som finns tillgängliga kallas det bekvämlighetsurval. 

Här finns en risk att bara spegla uppfattningarna hos en specifik grupp snarare än ett 

brett fenomen (Alvehus, 2013). 

För denna studie ansågs det godtagbart med svenska sjöbefäl, om de hämtades från ett 

antal rederier och från olika fartygstyper. Ambitionen var att skillnader mellan fartyg 

kanske skulle kunna visa på skillnader dem emellan, i synen på BRM. Målsättningen 

blev därför, styrt av studiens avgränsning, att hitta sex till åtta svenska sjöbefäl som 

kunde delta. Den initiala kontakten togs med 17 svenska rederier och dess landbaserade 

personalavdelning. De listade rederierna valdes utöver kriteriet att de var svenska 

utifrån att en balans skulle finnas mellan olika typer av fartyg med hänsyn till för vilket 

ändamål de används (till exempel passagerarfartyg kontra tankfartyg). Förhoppningen 

var att från personalavdelningen bli vidareförmedlad till de önskade sjöbefälen. Vid 

kontakten med rederierna bifogades ett informationsbrev där studiens syfte beskrevs, 

som också detta kunde vidarebefordras till de eventuellt deltagande sjöbefälen (Bilaga 

3). Med de sju av dessa som återkom bokades tid för, och genomfördes intervjuer. Två 

av dem baserades på personlig kontakt i stället för via kontakt med ett rederi. En av 

dessa två deltagare är personlig bekant med intervjuaren. Urvalet blev alltså en 

kombination av ett strategiskt urval och ett bekvämlighetsurval. Av de sju deltagarna är 

fyra befälhavare (högsta chef ombord på ett handelsfartyg) och tre tjänstgör som 

överstyrmän (den näst högsta positionen ombord). Majoriteten av dem är sysselsatta på 

antingen ropax (passagerarfartyg) eller tankers. En av dem arbetar på plattformsfartyg. 

Deras tid i sin befattning varierar, men de har alla en erfarenhet av arbete till sjöss som 

överstiger 10 år. Det är svårt att på förhand säga vilket urval som är det rätta, en slags 



  
 

8 

”mognad” (ibid, s 68) i informationen bör eftersträvas, att samma information i viss 

mån återkommer. 

4.2.2 Datainsamling 

Om forskningsfrågan handlar om hur människor tänker eller vilka föreställningar, 

uppfattningar eller åsikter de har passar det att intervjua (Rosenqvist och Andrén, 2006). 

För en bra kvalitativ intervju bör den intervjuade uppmuntras att bygga upp ett 

meningsfullt och sammanhängande resonemang om det studerade fenomenet. Samtidigt 

ska intervjuaren inte konstruera detta åt den intervjuade. Finns det inget meningsfullt att 

säga om det studerade är det lika värdefullt att upptäcka detta. Intervjuer beskrivs 

utifrån hur standardiserade och strukturerade de är. Den helt standardiserade intervjun 

ställer frågorna i exakt ordning till varje deltagare. En ostrukturerad intervju lämnar 

maximalt utrymme för den intervjuade att formulera sitt svar (Patel och Davidsson, 

2011). 

Om intervjuns frågor ska vara fasta och detaljerade eller mer fria och övergripande, 

beror på studiens forskningsfråga. I en semistrukturerad intervju får respondenten stor 

möjlighet att påverka intervjuns innehåll. Samtalet får inte utvecklas till ett förhör, men 

samtidigt ska intervjuaren inte passivt absorbera det som respondenten säger. Det är bra 

att vara restriktiv med mängden frågor. Det kan räcka med ett fåtal teman (Alvehus, 

2013). Intervjuer tenderar att ha för många frågor som tröttar ut personerna som ska 

svara (Patel och Davidsson, 2011). 

Metoden för insamling av material blev med utgångspunkt i teorin ovan en kvalitativ, 

semistrukturerad intervju. Enligt Denscombe och Larsons (2018) rekommendation 

utgjordes den struktur som ändå medgavs möjligheten att återkomma till de olika icke-

tekniska förmågor som i kapitlet Teoretisk referensram (ovan) kopplats samman med 

BRM. När det gäller den intervjuades möjliga svar fick intervjun vara ostrukturerad, för 

att stimulera studiens explorativa karaktär. Däremot var frågorna konkreta och 

tillgängliga för intervjuaren i en intervjuguide (Bilaga 3). Intervjutiden sattes till cirka 

30 minuter, vilken till stor del hölls även om några av intervjuerna blev cirka 10 till 15 

minuter längre. Samtliga intervjuer genomfördes genom telefonsamtal, med 

högtalarfunktion. Bredvid högtalaren placerades en elektronisk inspelningsutrustning 

som dokumenterade ljudet från intervjun. Dessa förutsättningar meddelades till 

deltagarna på förhand, via det informationsbrev som skickades ut till dem när 

intervjutillfället bokades (Bilaga 4). Vid sidan om ljudupptagningen förde också 

intervjuaren anteckningar. 

4.3 Analys 

För att göra studiens abstrakta, teoretiska begrepp mer mottagliga för respondenterna 

gjordes ett försök att konkretisera dem (Tabell 2). Förhoppningen var att det skulle 

stimulera intervjuns samtal, genom att göra de teoretiska begreppen (de icke-tekniska 

förmågorna) mer hanterbara samt att komplettera intervjuguidens frågor med en mer 

vardaglig motsvarighet. 
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Sortering och reduktion 

Svaren sorterades upp i olika kategorier, genom tematisering. I det första skedet läts den 

inte bli alltför snäv. Ambitionen var att vända och vrida på materialet. Empiriskt 

material innehåller ofta motsägelser, paradoxer och liknande. En viktig del i analysen 

var att ge utrymme för dessa, med frågor som: ”Är olika kategorier relaterade till 

varandra? Bör en kategori ses som underkategori till en annan och så vidare?”.  

Materialet har sedan reducerats ytterligare så att det som berör studiens frågeställningar 

har fått en central roll. Det sista steget av analysen har fått ligga till grund för den 

avslutande diskussionen, rörande forskningsfrågan (Alvehus, 2013). 

 

Tabell 2.  Konkretisering av abstrakta teoribegrepp. 

Icke-teknisk 

förmåga 

Konkretisering 

Situationsmedvetenhet Förmågan att vara uppmärksam på vad som pågår i 

omgivningen, att vara fokuserad. 

 

Beslutsfattande Arbete med att ta fram olika valmöjligheter i en situation, dess 

genomförande och resultat. 

 

Kommunikation Förmedling av rätt information, till rätt mottagare med de 

bästa hjälpmedlen för detta. 

 

Teamwork Förmågan att stödja medarbetare och fördela arbetet.  

 

Ledarskap Ledning och planering av arbetet. 

 

Stresshantering Förmågan att hantera de krav i en arbetssituation i förhållande 

till de resurser som finns tillgängliga? 

 

Hantering av 

utmattning 

Arbete för att motverka minskad arbetskapacitet, bristande 

uppmärksamhet och beslutsförmåga orsakad av uttröttning. 

 

 

Abstraktionstrappan 

Analysarbetet har byggt på abstraktionstrappan. Empirin är inte mycket värd om den 

inte omvandlas till förståelse. I det första steget talar deltagarna med datainsamlare, med 

konkreta exempel. Data blir sedan empiri, genom att den data talar med analytiker. 

Begrepp för gemensamma egenskaper söks i tematiserade data. I steg tre talar empirin 

till en uttolkare som lyfter upp empirin till en allmän nivå. I diskussionen, i steg fyra, 

talar studiens resultat till en person med tillräcklig bakgrundskunskap för att placera 

resultatet på kartan. Diskussionen smalnas till sist av i en generell slutsats som är mer 

allmän för området (Tivenius, 2015). 



  
 

10 

Det som skiljer empiri och tolkning är att empirin är grovarbetet (insamling och 

sortering) och tolkningen är forskarens eget intellektuella bidrag. I tolkningen har därför 

teorin fått förklara empirin (Alvehus, 2013). 

Enligt Patel och Davidson  jobbar kvalitativa forskare i analysen med så kallade ”thick 

descriptions” (2011, s 84), alltså fylliga beskrivningar, för att kunna ge läsaren en bättre 

förståelse av det tolkade. På det sättet läts både det allmänna och det speciella vara delar 

tolkningen av den större helheten. 

4.4 Forskningsetiska krav 

Studien har tagit hänsyn till de forskningsetiska huvudkraven (Patel och Davidsson, 

2011). Deltagarna har informerats om studiens syfte och de har deltagit av egen, fri vilja 

(Bilaga 4). Alla deltagare har garanteras att deras personliga redogörelse har hanterats 

konfidentiellt så att den inte kan kopplas till dem personligen. De har försäkras om att 

redogörelserna bara används för den aktuella studien. 

För att säkerställa att studiens deltagare medverkade av egen fri vilja, utformades en 

samtyckesblankett som skickades till dem innan undersökningen. I samband med 

intervjun dokumenterades den intervjuades medgivande genom ljudupptagning. I 

blanketten gavs den intervjuade kännedom om att det gick bra att avbryta sitt deltagande 

under intervjuns gång. Blanketten försäkrade också att det bara är inom ramen för den 

här studien som materialet har använts, men att den intervjuade samtidigt gav sitt 

samtycke till att Linnéuniversitetet lagrar och bearbetar informationen (Bilaga 1). 
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5. Resultat 

Som grund för den här studiens resultat ligger dess tolkade empiri. Tolkningsprocessen 

har byggt på ett försök att tematisera en stor del av de begrepp som finns i de 

redogörelser som studiens deltagare bidragit med. I samband med tolkningen har olika 

kopplingar mellan dessa begrepp likväl som eventuella motsatsförhållanden dem 

emellan getts en chans att visa sig. Samtidigt som begrepp från intervjuerna har 

kartlagts och tematiserats har också de intervjuades redogörelser sammanfattats i sin 

helhet. På det sättet har resultatet vuxit fram i en samverkan mellan den 

förutsättningslösa tematiseringen av begrepp och den kontext som erbjudits genom 

sammanfattningen av deltagarnas berättelser. 

5.1 Tematisering 

Genom kartläggning och kategorisering av de intervjuades begrepp i relation till deras 

redogörelser framträder några tematiska områden. Områdenas benämning kan ses som 

samlingsnamn som kommit ur igenkännandet av en slags ämnesmässig gemenskap 

mellan begrepp från de sju intervjuerna. De tematiska områdena är: 

• Att träna det unika 

• Människor och teknik 

• Ledarskap och organisation 

• Rutiner och risker 

• Teamwork och kommunikation 

5.1.1 Att träna det unika 

Genom de intervjuades redogörelser återkommer begrepp som går att koppla samman 

med unicitet och egenart. Som beskrivits tidigare så är BRM hämtat från flygindustrin 

för att sedan ha applicerats på sjöfarten. Jämförelsen mellan dessa två industrier, 

verksamheter och farkoster återkommer ofta i samtalet kring BRM. Med jämförelsen 

följer också en återkommande konflikt eller ett motsatsförhållande. Denna skillnad 

mellan flyg och sjöfart beskrivs av en av studiens deltagare med fartygets 

kommandobrygga och flygplanets cockpit som exempel. En specifik flygplansmodells 

standardiserade cockpit ställs emot att varje fartygs brygga har sin tydliga, individuella 

karaktär. Denna individualism fartyg emellan kopplas av samma deltagare till 

resonemanget som behandlar om det skulle vara svårare att implementera framgångsrik 

BRM inom sjöfart än flyg, på grund av transportslagens, eller verksamheternas olika 

karaktär. Personen beskriver det med orden: 

…jag tror att det är en större utmaning på ett sätt, till sjöss eftersom det är olika fartyg och det är 

olika stora besättningar och det är olika nationaliteter och det är inte homogent på samma sätt och 

utbildningen kan ju vara varierande också... (Intervju 1) 

Hur BRM hanteras och hur framgångsrikt arbetet blir beskrivs alltså som starkt kopplat 

till förutsättningarna ombord på ett specifikt fartyg. Förutsättningarna anses vara 
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personrelaterade och bero på personligheten hos besättningsmedlemmarna. Vilka 

kulturer de kommer ifrån, vilken erfarenhet och kompetens de har och vilka åsikter de 

har, inte minst om BRM och de områden som ämnet anses omfatta. Det förfaller vara 

svårt att ens i ett rederi etablera en standard för tillämpning av BRM-verktyg. Det 

verkar variera från fartyg till fartyg, eller om möjligt även mellan två olika befälhavare. 

En av de intervjuade som är överstyrman, alltså seniorbefäl men inte ytterst ansvarig, 

förklarar först att både rederiets och dennes egen inställning till BRM är tydligt positiv. 

Som en brasklapp avrundar dock den samme med: 

…det är lite upp till högsta chefen ombord, hur det ska fungera liksom. (Intervju 6) 

Ytterligare en av deltagarna förklarar dilemmat med att det inte spelar någon roll hur 

många kurser i BRM som en person genomgått eller hur väl denne tillämpar ett BRM-

verktyg om en överordnad, i interaktionen och kommunikationen, ignorerar samma 

hjälpmedel. Den intervjuade uttrycker detta med konstaterandet: 

Det dödar ju intresset hos den bäste… (Intervju 2) 

Den här kopplingen till personers inställning gör att förutsättningarna för ett 

framgångsrikt BRM-arbete sägs styras av abstrakta omständigheter som ”bra folk” 

(ibid) till mer konkreta personlighetsdrag som till exempel benägenheten att visa respekt 

för varandra. Varje fartygs egenart som ett oberoende system går som en röd tråd 

genom analysens teman. 

När det kommer till träning och utbildning i BRM återfinns även där unicitet som något 

deltagarna efterfrågar. De som arrangerar en kurs uppmanas att se till det specifika 

behov av relevanta BRM-verktyg som borde gälla för ett visst fartyg. En av de 

befälhavare som deltagit i studien och som ansvarar för ett passagerarfartyg nämner som 

exempel att det skulle kunna läggas mer tyngd på Crowd and Crisis Management, en 

disciplin som utbildar sjöpersonal i hur man hjälper en större grupp människor, 

förslagsvis passagerare i en utsatt situation. Samtidigt så tar en överstyrman, som verkar 

på en annan fartygstyp upp att denne upplevde att utbildningsmodulen briefings fick lite 

väl stor uppmärksamhet på kursen. När en resa av påfallande reguljär karaktär väntar 

beskriver överstyrmannen det som att: 

…då behöver vi inte ha ett bryggmöte där alla är uppe. Då är det viktigare att folk får sova och 

vila och är utvilade när det liksom är dags. (Intervju 7) 

En del av de intervjuade beskriver också den kurs de deltagit i som omfattande och att 

den borde gå att ”komprimera” (Intervju 1). Att träning och utbildning i BRM-verktyg 

stöttas av rederiet anses viktigt. Samtidigt bör det ske på ett avvägt och genomtänkt sätt. 

En av de intervjuade ger uttryck för att det ibland kan bli lite ”kaka på kaka” (Intervju 

6) med pålagor från landorganisationen och då sjunker en redan inte alltför hög 

motivation. 

Det lyfts också fram önskemål om att vara noga med rollfördelningen i samband med 

hur simulatorövningar arrangeras. Någon upplever en risk med att sätta en deltagare i en 
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alltför irrelevant roll under övningen, till exempel att låta en befälhavare vara utkik. Det 

riskerar att hindra den personen från att dra den nytta av övningen som kanske skulle 

varit möjligt i den ordinarie yrkesrollen. Å andra sidan nämner en annan deltagare att 

det är just den här dynamiken som skänker nya infallsvinklar och aha-upplevelser i 

träningen. Med koppling till aha-upplevelser finns det hos vissa av studiens deltagare 

just ett uttryck för att de inte tycker att BRM-utbildningen bjuder på så mycket nytt. En 

av studiens deltagare beskriver sin senaste BRM-kurs som att: 

…det var väl lite repetition av dom här begreppen, krasst o enkelt… (Intervju 6). 

Samma person lyfter dock senare fram ett kursmoment inför vilket dennes entusiasm är 

tydlig. Två personer fick öva på att kommunicera anvisningar över radio. Hur väl de 

lyckades, visades genom deras förmåga att lösa en uppgift som i det aktuella fallet 

handlade om att bygga lego. Den ena deltagaren hade ritningen och den med den andra 

radion, hade legobitarna. Detta praktiska perspektiv på BRM-träning framstår som 

efterfrågat av studiens deltagare. De tycker till exempel att simulatorövningar får för 

litet utrymme och att de teoripass som ingår i kursen får för stort. 

En annan deltagare som verkar ha gått sin senaste BRM-kurs hos samma arrangör som 

personen som mest upplevde sin kurs som repetition, beskriver att utrymmet för 

diskussion och reflektion kring de olika simulatorövningarna inte var så stort som 

önskat. Med detta i åtanke lyfter den av de intervjuade som upplevs som mest positiv 

till sin senaste BRM-kurs fram det sociala perspektivet i BRM-träningen som väldigt 

betydelsefullt. Möjligheten att på den kursen möta bryggteam av andra nationaliteter 

från andra trafikområden ansågs berikande. Inte minst tack vare chansen att diskutera 

och reflektera kring olika erfarenheter även utanför den ordinarie kurstiden, till exempel 

under middagen på kvällen, efter övningen. Denne deltagare beskriver hur dessa utbyten 

gav intressant insikt i hur olika bryggarbetet kunde fördelas, inom samma rederi men 

under olika flaggor, i olika farvatten. En viss begreppsförvirring beskrivs också gällande 

de olika, konceptbelagda benämningarna på BRM, som till exempel: 

MCRM, Maritime Crew Resource Management eller MRM, Maritime Resource Management 

(Intervju 1). 

Samtliga av de intervjuade kan dock framföra en egen definition av vad BRM handlar 

om. Samtidigt beskrivs olika syn på vad BRM-träning är. En skillnad görs mellan den 

på något år återkommande repetitionskursen, specifika övningstillfällen samtidigt som 

någon menar att BRM tränas hela tiden ombord. Ett par deltagare gör också en 

distinktion mellan BRM och BTM (Bridge Team Management), där det senare beskrivs 

behandla mer tekniskt eller praktiskt handhavande i en bryggmiljö. De resonerar kring 

kopplingen mellan dessa, hur de samverkar och att båda har behandlats under deras 

senaste BRM-kurs. 
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5.1.2 Människor och teknik 

Studiens deltagare beskriver, enligt föregående tema, sociala egenskaper och sociala 

förmågor som tydliga delar av BRM. En av dem uttrycker det med: 

…att kunna jobba i team, det är a och o. (Intervju 5). 

Den här sociala dimensionen är enligt de intervjuade en förutsättning för det mer 

praktiska arbetet ombord. En medarbetare på bryggan, däck eller i maskin bör med 

fördel kunna kommunicera med de andra i arbetsgruppen, men samtidigt måste de rent 

praktiska, yrkesmässiga sysslorna kunna utföras. BRM-verktyg som bra kommunikation 

och förmågan att jobba i team blir i den här relationen en slags förutsättning för att 

färdigheter som till exempel visuell urskiljningsförmåga, utkikens huvudfunktion, eller 

en rorgängares expertis på handstyrning kan göras tillgängliga och utnyttjas på bästa 

sätt. Inte desto mindre måste en specifik kompetens i sig finnas på plats när den väl 

behövs. 

Det går att se en skiljelinje hos deltagarna om vilken dimension som är överordnad. Vad 

är viktigast, att radaroperatören kan tillämpa utrustningens alla specialfunktioner eller 

för den som leder bryggarbetet att omdisponera en utkik till rorgängare, vid behov? I det 

sistnämnda exemplet, med utkiken, anser en av deltagarna att det är ett tecken på gott 

BRM att se till att denna omdisponering blir möjlig. Enligt denne är det bra BRM som 

möjliggör denna optimerade tillämpning av en specifik nautisk färdighet, handstyrning 

av fartyget.  

Det går samtidigt att vända på perspektivet. Inte den bästa BRM-miljön i världen blir 

särskilt behjälplig för ett bryggteam som inte kan sina ordinarie, praktiska 

kompetensområden särskilt bra. Ger ett positioneringsinstrument en felaktig signal 

förutsätter en användares förmåga att upptäcka och även åtgärda detta en konkret 

kompetens kopplad till utrustningen. Med detta resonemang som utgångspunkt menar 

ett par av de intervjuade att förmågan att reda ut en svår situation inte kommer bero på 

kunskap om varje specifik funktion hos ett visst instrument. Å andra sidan finns det 

några av deltagarna som understryker att det inte går att fly från att specifik 

instrumentkännedom kan bli extremt viktig i en stressad situation. 

5.1.3 Ledarskap och organisation 

Enligt en av studiens deltagare är det absolut viktigaste för att framföra fartyget säkert: 

…att ha ett dynamiskt tänk och att inte fastna i statisk frysning. (Intervju 3).  

Dessa förmågor kopplas till personen som är ansvarig för hur rollfördelningen ser ut i 

bryggteamet. Ibland kanske en person har en dålig dag och då gäller det att kunna 

fördela om så att någon annan i arbetsgruppen kan täcka upp för denne. Ytterligare en 

deltagare trycker på behovet av att kunna hantera sådana utmaningar, men med ett 

längre tidsperspektiv. Delar av besättningen byts ut när deras kontrakt går ut, och ibland 

kan avlösarna sakna den kompetens som fanns hos de som lämnar. Då gäller det för 
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arbetsledaren att kunna bedöma hur väl förberedda de tillträdande är. Utifrån de rådande 

omständigheterna är det möjligt att resurserna behöver omfördelas. I mer utmanande 

ekonomiska perioder kanske rederiet väljer arbetskraft som tar lägre ersättning, och då 

riskerar även kompetensnivån att sjunka. Det är en tillgång att kunna göra en 

bedömning om detta är fallet. 

Enlig en annan deltagare handlar möjligheten att träna och behovet av att utbildas i 

BRM, om ett helhetsgrepp och ett synsätt snarare än träning av specifika förmågor. 

Detta förhållningssätt är för den intervjuade starkt kopplat till den nationella kultur som 

en besättningsmedlem har sitt ursprung i. BRM handlar för den här personen om att ha 

ett öppet klimat där besättningen vågar ifrågasätta, samt att förstå vikten av att ställa sig 

frågan ”Varför?” (Intervju 5), till exempel en viss manöver utförs. Enligt den samme är 

detta ett förhållningssätt som vi svenskar har med oss från hur vårt samhälle fungerar. 

Vi lär oss tidigt att ifrågasätta myndigheter och politiker. I andra nationella kulturer som 

finns representerade i den globala sjöfarten är däremot normen att helt enkelt bara 

verkställa en anvisning från en auktoritet, även om den riskerar att leda till ett misstag. 

För sjöfarare från den sistnämnda kulturella normen anser den här deltagaren att träning 

i BRM har en mycket större betydelse, eller åtminstone kan fylla en mycket större 

funktion än för oss i den svenska kulturen. 

Däremot avslutar samma deltagare med att konstatera att om ett fartyg kontinuerligt får 

ha samma besättning, över tid, försvinner utmaningen med de nationella 

kulturskillnaderna. Då skapas ett samförstånd ombord kring ett gemensamt arbetssätt 

som tillämpas av alla i besättningen, som tar över från tillvägagångsätt som skulle 

kunna kopplas till ursprung i nationell kultur. En annan deltagare talar också om denna 

förändring som en del av utvecklingen av BRM. Denne minns kompetensområdets 

tidiga dagar och att det talades mycket om kulturskillnader, med olika nationella 

kulturer i åtanke. Idag handlar det mer om en specifik kultur ombord som eftersträvas 

oavsett vilka nationaliteter som finns i den aktuella besättningen. En tredje deltagare 

berör det här området genom att hävda att en jämförelse mellan vilken nationell kultur 

som har den bästa förutsättningen för framgångsrik BRM och vilken som inte har det, 

saknar relevans för slutresultatet. De som tycker att BRM saknas på vissa områden får 

helt enkelt föregå med gott exempel och etablera dess verktyg. Det gäller enligt den här 

deltagaren att skapa ett förtroende som kan ligga till grund för delande av kompetens 

och information. 

De i ledande positioner måste därför etablera ett prestigelöst klimat ombord utan 

auktoritära inslag. Studiens deltagare lyfter fram att en positiv arbetsmiljö gör jobbet 

både trevligare och lättare. En av dem upplever att detta nog är det största framsteget 

under BRM:s utveckling, utfasningen av ”machokulturen” (Intervju 1) där en ensam 

sjöman reder sig själv. Där den här utvecklingen uteblivit finns risken för att arbetet 

istället leds, eller inte leds av människor med en personlighetstyp som gärna iscensätter 

en ”one man show” (Intervju 6) för att rädda världen. Rang eller position ska inte 

komma i vägen för betydelsefull information rörande fartygets verksamhet och säkerhet. 

Det blir samtidigt viktigt att kunna tillämpa ett situationsanpassat ledarskap. Det finns 
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en risk med att göra organisationen för platt. Ibland måste högsta chefen kunna ge 

tydliga direktiv. Som en av studiens intervjuade uttrycker det: 

Verksamheten ska vara en demokrati fram till beslutet fattas, då blir den en diktatur. 

(Intervju 7). 

Rederiorganisationen och företagskulturen ses som en påverkansfaktor. Studiens 

deltagare visar samtidigt förståelse för att förmågan att behålla konkurrenskraft påverkar 

tillämpningen av vissa BRM-verktyg, och därigenom dess önskade resultat i form av 

bättre säkerhet. Uteblir till exempel möjligheten att bocka av ett område i en checklista 

måste en eventuell säkerhetsbrist balanseras mot en utebliven intäkt. Kravet på att hålla 

kvar ett fartyg vid kaj måste ställas mot vad det kostar fartyget och rederiet rent 

ekonomiskt. Först när det finns resurser, sanktioner och allmänt gällande rutiner som 

möjliggör en sådan påföljd så kommer den att fungera. Den intervjuade exemplifierar 

med jämförelsen till flyg, där en felaktig detalj på en vinge utan tvekan skulle hålla kvar 

planet på marken. Det är frågan om en felaktighet av samma proportion skulle hålla 

kvar fartyget vid kaj. 

5.1.4 Rutiner och risker 

Med koppling till avvägningen rörande checklistor är rutiner ett återkommande exempel 

på BRM-verktyg, och här förekommer också jämförelsen med flyg hos flera deltagare. 

Någon av de intervjuade tycker att jämförelsen är rimlig för vissa områden, till exempel 

pilot-co pilot-metodiken för manövrering i trånga farvatten. Den bygger på att två 

personer hjälps åt att styra fartyget genom att en av dem manövrerar samtidigt som den 

andre följer upp och för en reflekterande dialog med den som styr. Likväl poängteras 

också olikheterna mellan flyg och sjöfart. Som farkost anses fartyg och flygmaskiner 

vara väldigt olika. Inget flygplan är i luften mer en kanske lite drygt ett halvt dygn, men 

ett fartyg kan vara till sjöss i veckor. Den rent fysiska storleksskillnaden mellan 

farkosterna gör att ansvaret för ett fartyg är som att ha hand om ett mindre samhälle 

snarare än ett fordon. Det konstateras vid ett tillfälle rent allmänt rörande utvecklingen 

av BRM, att ”flyget alltid ligger före” (Intervju 6). 

BRM ses, i likhet med kulturperspektivet ovan, som en stor rutin i sig självt, till viss del 

i sådan utsträckning att det känns som att det inte går att göra på något annat sätt. 

Genom att tillämpa dessa rutiner undviks riskabla situationer och studiens deltagare 

definierar bland annat BRM som att: ”köra båt på ett säkert sätt” (Intervju 3), att det 

handlar om att etablera en säkerhetskultur. Här finns samtidigt ett motsatsperspektiv 

mellan vardaglig rutin och hur en oväntad situation kan hanteras. Återigen står 

grundläggande praktisk kompetens, som att styra och använda radar i relation till 

färdigheter grundade i stor yrkesmässig erfarenhet, som att tillämpa misstänksamhet 

mot instrument och att kunna förutse riskabla situationer. Samtliga medlemmar i 

bryggteamet förutsätts att i det vardagliga arbetet direkt kunna öka medvetenheten i 

situationen när det behövs. På öppet hav finns kanske möjligheten att lyssna på radio 

eller konversera, men när situationen förändras måste också fokusnivån ändras. 

Samtidigt behövs också förmågan att tänka igenom möjliga situationer, och på det sättet 
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bredda sin helhetsbild och tänka ut en ”second plan” (ibid). En kultur där besättningen 

frågar sig ”Varför?” behöver etableras, där vaksamhet mot felkällor upprätthålls. Inte 

minst hos den tekniska utrustningen. 

På området BRM-träning dyker behovet av rutin upp när det gäller en ibland 

frånvarande uppföljning av träningen och vad den har lett till. Inte minst i förhållande 

till dess målsättning. Ibland upplevs BRM-träningen få utrymme när det är goda tider 

och det finns resurser, men att rutinen uteblir under sämre förhållanden. Samtidigt finns 

även här en motsatsrelation då BRM kan blir för rutinartat och då riskerar att mest 

representeras av en bock i ett protokoll. En annan viktig rutin är ett gemensamt 

arbetsspråk, som ibland kan vara utmanande att etablera. Kommunikation är ett centralt 

och återkommande tema i BRM. 

5.1.5 Teamwork och kommunikation 

När alla är delaktiga och deras förmågor, enligt ovan givna exempel, tränas leder det till 

att gruppen utvecklas. Information från en deltagare i bryggteamet kan vara den 

avgörande pusselbiten för det optimala beslutsunderlaget. Den mest tydliga 

komponenten för bra teamwork förefaller enligt studiens deltagare vara just god 

kommunikation. Att utbyte av relevant information äger rum och på vilket sätt det sker. 

Väl fungerande kommunikation effektiviserar arbetet i en miljö där inte alltför sällan 

tidspress uppträder. I senior befattning finns ett behov av att kunna ”sålla” (Intervju 7) 

sig till den, för tillfället, mest relevanta informationen. Det kan till exempel komma 

information från maskinavdelningen om att en komponent i en av pumparna till 

styrmaskineriet inte fungerar. Det blir avgörande information om mer utmanande 

manövrering väntar, men inte under omständigheter där kursen ändras mer sällan. Att 

kunna göra avvägningar av den typen blir värdefullt för en ledare ombord. 

Fungerande kommunikation bidrar också till ökad säkerhet genom att 

teammedlemmarna vågar utmana eller ifrågasätta en seniors anvisning. Det är samtidigt 

mycket viktigt med uppmuntrande feedback på rapportering, för att välkomna och 

etablera beteendet. På det sättet är kommunikationen, enligt studiens deltagare, 

beroende av klimatet ombord. En grundförutsättning är att besättningen eller de i 

bryggteamet vågar kommunicera. Samtidigt är god kommunikation, precis som grunden 

för all kommunikation, ett tvåpartsansvar. Ett bra samtalsklimat förutsätter att 

bryggteamets deltagare vågar ifrågasätta personen med det yttersta ansvaret, men det 

gäller på samma sätt för de övriga i gruppen att ifrågasätta på ett trevligt sätt. 

Kommunikation omnämns också som en viktig komponent i samband med BRM-

träning och för upplägget av BRM-utbildningar. Det anses viktigt att deltagarna får 

utrymme att reflektera och dela med sig av upplevelser av träningen men också av 

tidigare erfarenheter, inte minst som ett resonemang kring varför ett visst beslut fattades 

under övningen. Det skulle enligt en av de intervjuade kunna: 

…få kursen från en medioker kurs till en fantastisk kurs. (Intervju 7). 
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6. Diskussion 

6.1 Resultatdiskussion 

Den här studien har till syfte att öka kunskapen om BRM och hur träning i det kan öka 

säkerheten. Forskningsfrågan utvecklades sedan till följande tre frågeställningar: 

Vilka förmågor upplevs av aktiva sjöbefäl som betydelsefulla för att öka 

säkerheten till sjöss? 

En del av teorins icke-tekniska förmågor har omnämnts med exakt samma begrepp som 

de är beskrivna i den teoretiska referensramen, en del med väldigt liknande begrepp 

med en väl överensstämmande innebörd. Även om till exempel begreppet 

beslutsfattande inte är exakt återgivet, så anses det spela en betydelsefull roll. Det som 

lyser med sin frånvaro är hantering av utmattning. Inte heller stress är en återkommande 

benämning. Det talas en hel del om omständigheter som skulle kunna skapa stress, till 

exempel krissituationer. Kanske beror det på att det går att se en riktning i samtliga av 

de intervjuades resonemang mot lösning av en situation, vad BRM ska leda till snarare 

än symptom på brist på BRM. 

Situationsmedvetenhet som begrepp återges inte på svenska, inte heller alltid på 

engelska (situation awareness). När det specifika begreppet dyker upp är det snarare i en 

minnesuppräkning av BRM-verktyg som teoretiskt område i en BRM-kurs, än i en 

beskrivande kontext. Att se och hantera den aktuella situationen beskrivs däremot som 

väldigt betydelsefullt för fartygets säkra framförande. Precis som teorin förespråkar en 

något steril arbetsmiljö utan störande moment, så tar de intervjuade upp behovet av att 

kunna anpassa sig till situationen utan störande inslag i arbetsmiljön. Om navigering på 

öppet hav medger avkopplande radiolyssnande, måste förmågan finnas att stänga av och 

sluta prata om annat om en kritisk situation uppstår. Det som i definitionen av 

situationsmedvetenhet beskrivs som förmågan att tänka: ”Händer det som bör hända? 

Om inte, varför?” återkommer också i deltagarnas redogörelser. Det beskrivs som en 

slags nyttig misstänksamhet mot utrustning för att vara beredd på att hantera utmaningar 

när de uppstår. Behovet av att tänka ett steg före och att fundera på en ”second plan” 

skulle kunna beskrivas som situationsmedvetenhet. Att se dynamiken i en situation och 

snabbt hitta en lösning på möjliga framtida scenarier återkommer i sjöbefälens 

redogörelser. Det anses alltså mycket värdefullt att kunna förhålla sig öppen inför en 

oväntad eller förändrad situation. 

De intervjuade kopplar, i likhet med teorin, samman utmaningar som rör beslutsfattande 

med situationsmedvetenhet. Den som sätter samman bryggteamet måste kunna se hur 

teamets status är för tillfället och se om någon är orimligt trött eller till och med sjuk. 

En person med en dålig dag kanske tillfälligt behöver få en annan uppgift. Sådana beslut 

behöver fattas, grundade i en bedömning av situationen, för ett så säkert arbete som 

möjligt. Framtagande av valmöjligheter som en del av beslutsfattande kan tydligt 

kopplas till de intervjuades syn på vad BRM innebär. När det öppna arbetsklimat som 
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deltagarna efterfrågar etableras är tanken att alla medarbetare ska våga kliva fram och 

dela med sig av information som kan vara mycket värdefull för ett stundande beslut. En 

viktig förmåga med koppling till detta handlar om att kunna bedöma vilken information 

som är mer betydelsefull än en annan. 

Kommunikation förefaller vara en av de viktigaste förmågorna. Den beskrivs som kittet 

som krävs för i princip alla de andra BRM-verktygen. Den återkommer som en av de 

mest centrala förmågorna i alla intervjuer, oftast representerad som benägenheten att 

utmana ett beslut eller en anvisning från en överordnad som kan leda till ett negativt 

utfall. Samtidigt är den verktyget för den ansvarige personen för att fördela roller och 

leda arbetet. Kommunikation beskrivs som bränslet för att lyckas med BRM. Är den 

inte positiv alternativt konstruktiv innebär det en stor utmaning. Det är nog ingen slump 

att det träningssinslag som beskrivs med störst entusiasm, av en av de intervjuade, är en 

konkret kommunikationsövning (se Resultat, Att träna det unika) där två fysiskt åtskilda 

personer hjälps åt att bygga lego med hjälp av kommunikationsradio. 

Kommunikationens betydelse blir samtidigt tydlig då den är central i exempel på 

misslyckad BRM. En av deltagarna beskriver hur det snabbt går att förlora tron på 

BRM-verktyg för kommunikationen om dessa inte samtidigt tillämpas av en 

överordnad. 

Med anknytning till beslutsfattande är också fungerande kommunikation en 

förutsättning för förmedling av kritisk information som kan fungera som 

beslutsunderlag. Kommunikation beskrivs sammanfattningsvis som ett centralt verktyg 

för att andra arbetsuppgifter ska kunna utföras, som till exempel utkikens bidrag i 

bryggarbetet eller rorgängarens utförande av handstyrning. Däremot märks inte 

distinktionen mellan de olika kommunikationsmisstagen som teorin tar upp: systemiska 

misstag, meddelandemisstag eller tolkningsmisstag. Tvärt om så beskrivs utmaningen 

kopplad till kommunikation mer som en fråga om helheten, att skapa en atmosfär som 

inbjuder till kommunikation. Det fall där teorins meddelandemisstag blir tydligast i de 

intervjuades redogörelser handlar om behovet av ett gemensamt arbetsspråk och dess 

betydelse för säkerheten. En i och för sig allt annat än försumbar detalj. 

Precis som med kommunikation så beskrivs teamwork som mycket betydelsefullt, bland 

annat genom konstaterandet att det är ”A och O” för besättningen att kunna fungera i ett 

team för att fartygets ska kunna framföras säkert. Samtidigt som både teorin och de 

intervjuades redogörelser beskriver önskvärda egenskaper hos teamets medlemmar, så 

återkommer studiens deltagare till den som leder arbetet och dennes förmåga, att utifrån 

den aktuella situationen kunna sätta ihop rätt team. Det gäller att kunna se vad de 

potentiella deltagarna i teamet kan och inte kan, och se till att det täcks upp där det finns 

luckor. Ännu en koppling till kommunikation görs i teorin när det gäller teamets 

förmåga att utbyta information. Det här beskrivs av de intervjuade som väldigt 

värdefullt i samband med insamlandet av ett beslutsunderlag. Långt ifrån allt ansvar 

ligger dock på ledaren. Alla i teamet har ett ansvar, för bra kommunikation, att vara 

delaktiga och att tänka till. Alla behöver se till situationen och fråga sig varför den 

föreligger. 
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När det gäller ledarskap så behövs förmågan att hantera auktoritet på ett bra sätt. Det 

gäller att inte skapa en miljö där teamets medlemmar inte vågar komma med förslag och 

reflektioner, men samtidigt behövs ibland auktoriteten för att styrka ett beslut och få 

saker att hända. Den som leder arbetet måste också kunna läsa av sina medarbetares 

förmågor för att kunna fördela teamets roller så bra som möjligt, samt att vara flexibel 

och omfördela dem vid behov. Vad som skulle kunna benämnas som ett dynamiskt 

ledarskap verkar vara önskvärt, samtidigt som hur arbetsledaren kommunicerar är 

avgörande. 

Deltagarna talar inte direkt om stresshantering som en del av BRM eller som en 

förutsättning för fartygets säkra framförande. Men precis som teorin talar om förmågan 

att identifiera stressens orsaker så lyfts dessa orsaker fram som exempel på vad som bör 

undvikas eller åtminstone kunna hanteras. Det gäller att inte bli så stressad att man 

fryser i situationen. Samtidigt går det att se inslag som kan avhjälpa stress och 

utmattning i andra efterfrågade förmågor, som till exempel det situationsanpassade 

ledarskapet. Om en person i bryggteamet har en dålig dag och är extra trött, behöver den 

som fördelar arbetsuppgifterna ta hänsyn till detta. Välfungerande kommunikation anses 

kunna effektivisera arbetet i en tidspressad miljö. 

Utöver teorins icke-tekniska förmågor lyfts hos deltagarna återkommande behovet av att 

de balanseras mot de rent tekniska, praktiska förmågorna som krävs för att manövrera 

och navigera fartyget. De nautiska baskunskaperna behöver sedan i sin tur kompletteras 

med i erfarenhet grundade förmågor som att ifrågasätta information från tekniska 

instrument och möjligheten att överväga framtida scenarier och möjliga lösningar vid 

oväntade sådana. Cirkeln sluts på sätt och vis då de till erfarenhet kopplade förmågorna 

däremot går att hitta bland de icke-tekniska, här ovanför. 

Vilka eventuella brister har aktiva sjöbefäl upplevt i den BRM-träning de har 

deltagit i? 

Kurserna kan ibland upplevas som alltför omfattande och att de borde kunna 

komprimeras. Därför blir det viktigt att verkligen ta vara på den tid som ges för träning 

och utbildning, och att använda den på det mest effektiva sättet. Även om det kan 

kännas som att det inte finns tid och resurser, är det kanske avgörande att göra det där 

lilla extra för att komma fram till ett bra upplägg för BRM-träningen. Det verkar också 

som att den skulle kunna utformas mer noggrant för den aktuella kursens specifika 

deltagare och deras behov. En viss fartygstyp med en viss typ av verksamhet kanske 

kräver ett visst upplägg, kanske inte bara för att erbjuda dem som tränar den största 

nyttan men också för att överhuvudtaget fånga deras uppmärksamhet och väcka deras 

entusiasm. Tränas samma material om och om igen vid efterföljande kurstillfällen finns 

nog risken att de som utbildas börjar ignorera kompetensområdet. Det är därför viktigt 

att kursdeltagarna verkligen är delaktiga i utbildningen, att de får tillfälle att utbyta 

tankar kring det som övas. På det sättet får de som arrangerar en kurs eller ett 

utbildningstillfälle inte glömma bort det sociala perspektivet. Handlar det om ett 

utbildnings- eller träningstillfälle åtskilt från den ordinarie verksamheten finns det ett 
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värde i att låta deltagarna umgås, konversera och utbyta erfarenheter. I synnerhet om 

deltagarna har olika nationaliteter. 

Uppgifter som kräver kreativitet och lösningsförmåga verkar entusiasmera och 

engagera. Att arbetet med BRM är genomtänkt och att det ses som något unikt när det 

genomförs blir därför viktigt. Det kan finnas en risk för att det hanteras alltför 

allmängiltigt och blir något som ska göras bara för sakens skull. I anslutning till den 

risken bör behovet av konkreta mål med träningen och att dessa följs upp lyftas fram. 

Fallerar den delen av BRM-arbetet finns risken att utförarna mest upplever det som 

något som finns där men inte spelar så stor roll, något som rederiet arrangerar när det är 

goda tider och det finns tid och pengar för att det ska se bra ut. På samma sätt behöver 

inte minst landsidan eller den totala organisationen överväga om de etablerar en kultur 

och en atmosfär som välkomnar BRM, allra främst ombord på de specifika fartygen. 

Annars finns risken att BRM är något som tränas, men att det inte omsätts tillvardags, 

ombord bara för att besättningen ombord på ett specifikt fartyg tycker att BRM är trams. 

Vilka inslag i den BRM-träning som dessa sjöbefäl deltagit i kan kopplas till de 

förmågor som är betydelsefulla för att öka säkerheten till sjöss? 

Studiens deltagare lyfter fram den praktiska delen av BRM träning som mest 

utvecklande och det som kan kopplas tydligast till de ovan beskrivna förmågor som 

anses öka säkerheten i fartygets framförande. I utmanande och kreativa situationer i till 

exempel simulatormiljö verkar de tydligaste aha-upplevelserna komma. Samtidigt så 

verkar det inte finnas någon quick-fix, utan det verkar i stället vara en förutsättning att 

det som övas behandlas genom reflektion och konversation mellan övningens deltagare. 

Det verkar finnas två viktiga dimensioner av BRM som behöver beaktas när det tränas. 

Dels finns det situationer där BRM-verktygen tillämpas, och de kan till exempel tränas i 

simulatorn. Samtidigt beskrivs BRM som en inställningsfråga som förankras hos 

deltagarna under övningen, men också genom efterföljande reflektioner. Det är nog 

viktigt att båda perspektiven finns med i träningen, men frågan är samtidigt hur man 

tränar en förmåga som inställning. 

Begrepp av central betydelse 

Efter att ha jämfört deltagarnas redogörelser med teorins icke-tekniska förmågor 

framträder några begrepp eller företeelser ur resultatet som är värda att lyftas fram lite 

extra. 

Unicitet – finns inte med bland de icke-tekniska förmågorna, men begreppet beskriver 

ändå ett fenomen som löper som röd tråd i studiens resultat. I de flesta av de 

resonemang som förs kring hur BRM kan göras framgångsrikt går det att se att något 

avgörande ligger i egenskaper och omständigheter som kan skilja sig betänkligt från 

kultur till kultur, flaggstat till flaggstat, fartygstyp till fartygstyp, besättning till 

besättning och person till person. Inget fall verkar vara det andra likt. 
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Kommunikation – ger intrycket av att spela en oerhört central roll inom BRM enligt 

diskussionen ovan (Icke-tekniska förmågor). 

Prestigelöshet – Den besättning eller det bryggteam som kan samarbeta utan att hindras 

av behov av att markera inflytande eller utöva makt sinsemellan verkar ha de bästa 

förutsättningarna för att dra nytta av BRM. 

Sympatiskt beteende – abstrakta men efterfrågade positiva egenskaper som att se allas 

betydelse, kunna lyssna, respektera andra och att lägga undan konfliktbenägenhet, 

avsaknad av stolthet och att berömma andra, återkommer ständigt i redogörelserna. Det 

kanske är svårt att träna eller utbilda fram sådana egenskaper, men inte desto mindre 

dyker de ofta upp bland önskemålen. 

Tidigare forskning 

Tidigare forskning lyfter fram att frågeställningar om BRM måste undersökas inom flyg 

och sjöfart, som verksamheter, var för sig. Den här studien har lagt fullt fokus på sjöfart. 

Detta konstaterande kan kompletteras med att de intervjuades redogörelser beskriver en 

tydlig skillnad mellan de två transportslagen. Ett av de intervjuade sjöbefälen lyfter 

fram ett fartyg och dess brygga som något väldigt unikt kontra standardiseringen i 

flygplans utförande och utbildningen i hur de ska framföras. Kanske finns risken att 

BRM och träning av det har hanterats som något alltför standardmässigt inom sjöfart i 

relation till hur upplägget ser ut för flyget.  

Detta knyter an till O'Connors farhågor från 2011, om att det kan ha funnits en alltför 

stark önskan om att bara överföra ett träningsprogram från flyg till sjöfart. En annan av 

de intervjuade beskriver också flygplan kontra fartyg som väldigt olika. Att vara 

arbetsledare ombord på ett fartyg är enligt den samme som att ansvara för ett mindre 

samhälle. Detta punktmarkerar Fjelds exempel rörande ett behov av fortsatt forskning 

om vad ledarskap egentligen innebär, inte minst inom sjöfart. Däremot talar inte 

deltagarna om något de upplever som en kopiering från flygindustrin, eller att det skulle 

vara något som prompt bör undvikas. Jämförelsen framstår som naturlig och flera 

gånger görs den med flyget som en positiv referens, att dess rutiner mer noggrant 

överförda till sjöfarten kanske skulle öka säkerheten. Samtidigt stämmer resultatet med 

Jörgens konstaterande från 2012, om bristen på ett gemensamt förhållningssätt till 

BRM. Det går framför allt att se i skillnaden mellan ett par av deltagarna som mer 

beskriver BRM som ett generellt sätt att arbeta och dem som snabbt exemplifierar med 

specifika förmågor. 

Wahl och Kongsvik (2018) talar om att forskningen mest ger en överblick av de icke-

tekniska förmågorna och att ytterligare kategorisering och kartläggning behövs. Den här 

studiens resultat kanske inte bidrar till en mer tydlig eller specifik kategorisering, men 

samtidigt så lyfts några av förmågorna fram som extra betydelsefulla: kommunikation, 

teamwork och ledarskap. Dessa förmågor kompletteras sedan med ett antal perspektiv 

som bör has i åtanke i arbetet med BRM och träning av det: unicitet, prestigelöshet och 

sympatiskt beteende. Detta bekräftar på sätt och vis studiens ambition om att vara först 
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och främst deskriptiv men samtidigt explorativ. Några av de befintliga förmågorna har 

beskrivits och några nya perspektiv har upptäckts. 

Samtidigt som nyss nämnda forskare efterfrågar en mer specifik kartläggning av de 

icke-tekniska förmågorna, talar de också om det möjliga behovet av att ta ett steg 

tillbaka, med ett mer omfattande angreppssätt. Kanske bekräftar redogörelsernas 

återkommande efterfrågan på unicitet, prestigelöshet och sympatiskt beteende att det 

inte går att tala om en specifik icke-teknisk förmåga eller ett BRM-verktyg som är mer 

värdefullt än ett annat, utan mer om ett generellt förhållningssätt. Detta knyter an till 

önskemålen om mer kulturella och sociala perspektiv i forskningen, samt övervikten för 

studier med fokus på kognitiva förmågor. Kanske efterfrågar denna studies resultat en 

riktning mot att titta mer på det mellan-mänskliga perspektivet. 

Havinga och medförfattare skrev 2017 att det behövs förståelse för vad de som tränar 

tycker att BRM innebär, för att se om träningen är framgångsrik. I kombination med 

detta kan definitionen av BRM som den ändamålsenliga användningen av alla 

tillgängliga resurser för att säkerställa det effektiva genomförandet av en uppgift anses 

stämma med deltagarnas beskrivningar. Där ibland finns konstaterandet om att det 

handlar om att köra båt på ett säkert sätt och att bjuda in alla i besättningen att bidra 

med ett värdefullt beslutsunderlag. Till detta kan läggas den mer kulturella aspekten om 

att skapa ett positivt klimat ombord, där alla vågar delta. Den dimensionen omfattas inte 

av den i inledningen givna definitionen. 

6.2 Metoddiskussion 

Efter de sju genomförda intervjuerna som utgör studiens resultat upplevdes en 

förutsättning för att se teman men också möjliga skiljelinjer i materialet. Det gick att 

börja se tendenser som återkom i intervjuerna. Det kändes rimligt att knyta an till det 

som i rapportens metoddel beskrivs som mognad. Det gick att se tydliga tecken på att 

materialet skulle hålla för analys, ge möjlighet att resonera kring med utgångspunkt i 

studiens frågeställningar och förhoppningsvis även kunna generera en slutsats. Empirin 

gav förutsättningar för en analys som ledde fram till olika teman som beskrivits ovan i 

resultatdelen. Genom dessa teman har det också gått att lyfta fram vad som kan tolkas 

som extra betydelsefulla komponenter inom BRM i form av unicitet, kommunikation, 

prestigelöshet och sympatiskt beteende. Dessa skulle kunna ses som något i stil med de 

”Thick descriptions” som omnämns i metoddelen (Patel och Davidson, 2011, s 84). 

Studiens resultat har möjliggjort en diskussion och slutsats med koppling till dess 

frågeställningar. Datainsamlingen har gett resultatet validitet genom att den möjliggjort 

tolkning av deltagarnas redogörelser, samt att det förhoppningsvis kan ses som ett 

värdefullt bidrag till ämnesområdet. Samtidigt känns det rimligt att hävda att deltagarna 

har fått chansen att ge en beskrivning av hur de upplever sin verklighet, och att dessa 

redogörelser utgjort ett kommunicerbart resultat. Två aspekter som också kan anses ge 

studien validitet. 

Inför datainsamlingen fanns farhågor om att ett bekvämlighetsurval förelåg. Det 

baserades på erfarenheten av att personer som faller inom ramen för populationen 
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tenderar att vara svåra att få tag i, i synnerhet med den förhållandevis korta 

framförhållning som de gavs i det här fallet. Med de intervjuades bakgrund i åtanke, och 

den variation som ändå åtminstone två fartygstyper (passagerarfartyg och tanker) 

erbjuder kan dock urvalet och det resultat det lett till anses utgöra en grund för god 

reliabilitet, enligt definitionen för detta inom kvalitativ forskning. Med den mognad som 

kunde börja skönjas efter sju intervjuer, återkommande synsätt och exempel på 

utmaningar på området, fanns det anledning att förutsätta att resultatet innehåller en 

godtagbar grad av generaliserbarhet. Resultatet har presenterats med en variation av 

beskrivande, analyserande text och citat från deltagarnas redogörelser för att ge läsaren 

möjlighet att själv ta ställning till resultatets trovärdighet, dess autenticitet. 

Deltagarna gavs på förhand möjlighet att via e-post ta del av bakgrundsfrågorna. 

Samtliga intervjuer inleddes med en genomgång av dem och de visade sig fungera väl 

som en slags isbrytare och ett sätt för intervjuaren och den intervjuade att lära känna 

varandra något. Hantering av följdfrågor upplevdes av intervjuaren som en utmaning. 

Utformningen av dem måste oftast vara specifik i förhållande till den utsaga som den 

intervjuade just givit. De verkliga följdfrågorna, i jämförelse med de förberedda, blev 

mycket längre men förmodligen också bättre. Ytterligare en utmaning bestod av den 

variation med vilken de olika deltagarna ville svara och utveckla sina svar. Några var 

självgående och behövde nästan hållas tillbaka, samtidigt som ett par av de intervjuade 

var mer återhållsamma. Då ställdes i stället krav på förmågan att komma på nya, 

engagerade följdfrågor för att hålla samtalet vid liv. 

6.3 Framtida forskning 

Den här studiens begränsade omfattning öppnar för några nya frågeställningar kopplade 

till ämnesområdet. Undersökningen har uteslutande involverat svenska sjöbefäl. 

Eftersom redogörelserna till viss del berör frågor om ursprung i olika kulturer och dess 

påverkan på tillämpning av BRM-verktygen, ligger det nära till hands att föreslå en 

framtida studie som söker efter hur sjöbefäl från olika länder upplever BRM, i 

tillämpning såväl som under träning. En annan förutsättning att lyfta är den här studiens 

avgränsning vid bryggpersonal, åtminstone när det gäller urval. Kanske kunde fler 

verksamhetsgrenar och avdelningar ombord involveras i en framtida, större studie. 

Eftersom ett av studiens genomgående teman är det unika för varje fartyg skulle det 

kunna vara intressant om framtida forskning inriktade sig mot hur BRM-träning kan 

utformas med noggrann hänsyn till fartygstyp och verksamhet. Går det att studera hur 

kursdeltagarnas specifika egenskaper, verksamhet och fartygstyp tas med i planeringen 

när en BRM-kurs utformas? En utgångspunkt för en framtida studie kunde vara att göra 

observationer av olika kurser när de genomförs. 

Det skulle givetvis vara bra med mer noggrann och djupgående forskning kring det som 

beskrivits som en eventuell skiljelinje mellan konkreta tekniska förmågor kontra mer 

inställningsorienterade förmågor, samt hur träning av de båda kan optimeras och 

kombineras. Det är givetvis också otroligt intressant att ställa sig frågan hur man tränar 

mer abstrakta förmågor som prestigelöshet och sympatiskt beteende. 
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Den som är ytterst ansvarig, leder arbetet och fattar beslut har störst påverkan på vilken 

atmosfär som skapas ombord. Ett perspektiv att undersöka kunde vara hur olika 

seniorbefäl arbetar med att ta reda på hur medarbetarna upplever ledarskapet ombord. 

Går det att mäta till exempel i hur stor utsträckning besättningen vågar ställa frågor och 

hur delaktiga de känner sig? 

Rederi och landorganisation omnämns i sammanhanget kring att det är lätt att trötta sin 

personal med tomma moment, som mest ser bra ut på papper men som inte upplevs 

tillföra så mycket. Framtida studier skulle kunna observera hur rederiet arbetar med 

BRM. Mot den här studiens resultat kunde det vara intressant med ett kompletterande 

material om hur landorganisationen ser på BRM. Hur upplever de eventuella 

utmaningar med att skapa en kultur och en atmosfär som välkomnar och etablerar en 

positiv inställning till både träning och tillämpning av BRM? Hur jobbar rederier med 

att hitta personer som ser behovet av och värdet i BRM-relaterade förmågor när de 

mönstrar ansvarspositioner ombord? 
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7. Slutsats 

Hur väl arbetet med BRM fungerar verkar vara nära kopplat till ett specifikt fartyg. 

Ombord på ett systerfartyg i samma rederi kan helt andra förutsättningar gälla. De som 

ansvarar för arbetet ombord bör försöka etablera ett öppet och prestigelöst klimat. På det 

sättet främjas kommunikation som kan ge den ansvarige rätt informationen för rätt 

beslut. Möjligheten att lyckas med detta kan alltså variera beroende på inställningen hos 

fartygets besättning, inte minst hos dem med det yttersta ansvaret. Rederier och fartyg 

som vill kunna dra nytta av de fördelar som anses följa med framgångsrik BRM, i 

slutänden ett säkert framförande av fartyget, behöver arbeta med att påverka 

besättningen i sin inställning. Deras inställning som uttryck för benägenheten att kunna 

kommunicera med alla, att se alla i besättningen som en värdefull resurs och att försöka 

koppla bort en destruktiv stolthet kopplad till den egna positionen eller rollen. Samtidigt 

lyfts nautisk kompetens och erfarenhet, som bidrar till möjligheten att kunna överväga 

framtida situationer och hur de ska lösas som en oumbärlig del av ekvationen. Dessa 

färdigheter i kombination med nyss nämnd inställning ger förutsättning för den dynamik 

som krävs för att dra optimal nytta av besättningen som resurs.  

Den här studiens deltagare ger uttryck för att när en utbildning eller kurs, likaså träning i 

BRM utformas måste den hanteras som något unikt utifrån dem som deltar. Hålls kurser 

eller utbildningar ska de helst inte dra ut för långt i tid. Deltagarna efterfrågar praktisk 

övning som utmanar, men som också ger möjlighet till verbal reflektion. Det blir med 

detta i åtanke värdefullt om både de som arrangerar utbildningar och den egna 

organisationen i land verkligen engagerar sig i hur BRM-arbetet ska utformas. De 

behöver precisera vad som ska uppnås med träningen och hur resultatet av den ska 

mätas. 
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Bilagor 

Bilaga I Samtyckesblankett 

 

Samtycke till deltagande i forskningsstudie 

Nedan ger du ditt samtycke till att delta i den studie där en student vid 

Sjöfartshögskolan i Kalmar, Linnéuniversitetet undersöker svenska sjöbefäls 

upplevelser från utbildning och träning i BRM (Bridge Resource Management). Du 

ombeds läsa igenom detta noggrant. Samtycker du till det som står i listan här nedan, 

följer en rad för namnteckning (samt plats och datum då denna ges), där du kan signera 

detta samtycke. 

 

Medgivande 

 

• Jag har tagit del av informationen kring studien och är medveten om hur den 

kommer att gå till och den tid den tar i anspråk. 

• Jag har fått tillfälle att få mina frågor angående studien besvarade innan den 

påbörjas och vet vem jag ska vända mig till med frågor. 

• Jag deltar i denna studie helt frivilligt och har blivit informerad om varför jag 

har blivit tillfrågad och vad syftet med deltagandet är. 

 

• Jag är medveten om att jag när som helst under studiens gång kan avbryta mitt 

deltagande utan att behöva förklara varför. 

 

• Jag ger mitt medgivande till Sjöfartshögskolan i Kalmar och Linnéuniversitetet 

att lagra och bearbeta den information som insamlas från intervjun där jag deltar. 

 

• Jag ger detta medgivande förutsatt att inga andra än de forskare som är knutna 

till studien kommer att ta del av det insamlade materialet. 

 

_____________________ den _____________________ 

 

______________________________      ______________________________ 

Namnteckning                     Namnförtydligande 

 

Kontakt: Henrik Oddgeirsson Edmark      

Sjökaptensprogrammet, åk 4 – Sjöfartshögskolan i Kalmar, Linnéuniversitet 

  

info@henrikedmark.com  

+46 (0)708 87 06 44 
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Bilaga II Bakgrundsblankett 

 

Henrik Oddgeirsson Edmark, K4 

Sjöfartshögskolan i Kalmar, Linnéuniversitetet 

 

Bakgrundsblankett 

Det är av stort värde för undersökningen om du har möjlighet att ge svar på följande 

bakgrundsfrågor. 

 

 

1. Befattning: 

_________________________________________________________________ 

2. Tid i befattningen: __________________ 

3. Tid till sjöss: _______________________ 

4. Ålder: _____________ 

5. Kön: __________ 

 

6. Antal genomförda BRM-kurser: ___________ 

7. Tidpunkt för senaste genomgången BRM-kurs: _________________ 

 

8. Fartygstyp: 

_________________________________________________________________ 

9. Fartygets flaggstat: _____________________ 

10. Antal i besättningen: ________________ 
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Bilaga III Intervjuguide 

 

 

Intervjuguide 

 

Datum:____________________ 

Tid för intervjustart: _________ 

Tid för avslut: ______________ 

 

Intervjuguide 

Eventuella följdfrågor i kursiv stil. I den mån en konkretisering av samtalet behövs, kan 

exemplifiering med de sju icke-tekniska förmågorna användas: SA, beslutsfattande, 

kommunikation, teamwork, ledarskap, stress och fatigue. 

 

Allmänna frågor 

 

1. När tränade du BRM senast? 

 

2. Hur tränades du och vilken typ av träning var detta?  

 

3. Utifrån kursen som du gått, hur skulle du definiera BRM? 

- Om någon bad dig beskriva BRM. Vad skulle DU då, med DIN träning i åtanke, säga att BRM 

är? 

 

4. Vad har du upplevt som mest användbart med träningen, och varför? 

- Vad av det som tränades, kan du tänka dig, som mest tydligt påverkar fartygets säkra 

framförande positivt?  

 

5. Vad har du upplevt som minst användbart med träningen, och varför? 

- Om vi även här tänker på fartygets säkra framförande. Vad kan du minnas som du eventuellt 

upplevde som lite överflödigt? 

 

6. Vad av det som tränades använder du i ditt dagliga arbete ombord? 

- Vilka moment i, delar av det som tränades kan du tydligt peka ut, eller se ett samband med när 

du arbetar ombord? 

 

Studiens huvudfrågor 

 

7. Vilka förmågor upplever du som extra betydelsefulla för fartygets säkra framförande? 

 

8. Hur skulle den BRM-träning du deltagit i kunna förbättras? 

Upplevde du att någon träningsmodul kunde utformats på ett annat sätt? 

 

 

Avslutande reflektioner 

 

9. Finns det något kring de områden vi pratat om som du vill tillägga? 
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Bilaga IV Informationsbrev 

 

 

Informationsbrev 

Förfrågan om medverkan i ett exjobb och dess forskningsstudie om BRM. 

 

Jag heter Henrik Edmark och håller på att utbilda mig till styrman vid Sjöfartshögskolan 

i Kalmar. Jag har nu kommit till år fyra och det har blivit dags att göra exjobb. Under 

utbildningens gång har mitt intresse för BRM (Bridge Resource Management) ökat med 

tiden och det känns därför riktigt intressant att nu få möjligheten att göra exjobbet om 

det området. Min förhoppning är att nyttan kan bli stor, eftersom en väl genomförd 

studie skulle kunna bidra med värdefull och användbar kunskap för mig i min framtida 

yrkesutövning, men samtidigt även för branschen likväl som forskningen om 

sjöfartsrelaterade frågor. 

 

Studiens syfte blir att försöka bidra med kunskap om BRM och hur träning i det kan öka 

säkerheten. Målet är att försöka uppnå detta med hjälp av att fråga er aktiva sjöbefäl om 

hur ni upplever utbildning och träning i BRM. Undersökningen är helt förutsättningslös 

och ställer inga krav på någon speciell färdighet hos dem som skulle kunna tänka sig att 

delta. Det finns heller ingen uppfattning som söks på förhand, som skulle kunna vara 

mer rätt än en annan. Alla utsagor är välkomna, och mycket värdefulla. 

  

Deltagandet i studien innebär att en intervju som om det är praktiskt möjligt gärna 

skulle göras på plats hos er, men är det absolut inte möjligt får vi hitta ett upplägg och ta 

hjälp av tekniken. Intervjun beräknas ta omkring 20-30 minuter, och ljudet behöver 

spelas in på band. Materialet kommer att behandlas konfidentiellt vilket betyder att 

intervjuerna kommer att avidentifieras och behandlas i enlighet med bestämmelser i 

Sekretesslagen.  

 

Din medverkan är frivillig och kan när som helst avbrytas. Om du ser en möjlighet till 

att medverka så är du välkommen att kontakta mig på nedanstående e-post eller telefon, 

så planerar vi vidare. Din eventuella medverkan är en enorm hjälp för mig i min 

utbildning, men även ett bidrag till sjöfartsforskningen. 

 

Stort tack på förhand! 

 

 

Hälsningar, 

Henrik Oddgeirsson Edmark   Handledare: Gesa Praetorius  

Sjökaptensprogrammet, åk 4  Sjöfartshögskolan i Kalmar,  

Sjöfartshögskolan i Kalmar,   Linnéuniversitet  
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