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Abstrakt 

Beslutsfattande är den viktigaste av alla ledningsaktiviteter. Syftet med denna studie är att 

undersöka hur befälhavare upplever beslutprocesserna ombord och i den omgivande 

organisationen. Undersökningen har gjorts genom intervjuer med tre befälhavare. Intervjuer 

valdes för att kunna lyssna till intervjupersonernas upplevda värld och de har varit 

semistrukturerade, som stöd har en intervjuguide använts. Det går i den här formen att följa 

trådar eller infall men också att gå tillbaka och förtydliga. Som underlag för analysen beskrivs 

teorier om beslutsprocesser, ansvar inom sjöfarten och arbete i team eller grupper. Analysen 

har sedan gjorts utifrån en modell i beslutsteorin. Resultatet har blivit en berättelse genom 

beslutsprocessen och den har givit två intressanta slutsatser nämligen: att när styrning från 

managementbolag allt mer börjar användas upplever sig befälhavarna maktlösa och långt från 

besluten fast de å andra sidan är tydliga med att de bestämmer och skaffar sig strategier för att 

behålla beslutet. 
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Abstract 

Decision making is the most important of all managerial activities. The purpose of this study 

is to examine how commanders experience decision-making processes on board and in the 

surrounding organization. The survey was conducted through interviews with three masters. 

Interviews were chosen to listen to the interviewees’ perceived world and they have been 

semi-structured, as support an interview guide has been used. In this shape it is possible to 

follow threads or whim but also to go back and clarify. As a background for analyze, theories 

of decision-making, responsibility in shipping and work in teams or groups are described. The 

analysis has been based on a model of decision theory. The result is a story by the decision 

making process and it gave two interesting conclusions: when control by management 

companies is increasing masters experience loss of power and distance to decisions but on the 

other hand they are clear that they are in charge and acquire strategies for retaining that. 
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Rollen som kapten har en särställning i yrkeslivet och i sin förmåga att väcka fantasin. 

Carsten Jensen beskriver i sin bok ” Vi, de drunknade” lite av vad kaptenens roll och 

ledarskap innebär: 

 

”Det fanns kilometervis med tågverk på ett segelskepp, tjogvis med block, hundratals kvadratmeter segelduk. 

Om inte segelföringen ständigt justerades blev skeppet ett hjälplöst offer för vinden. Samma sak var det 

också att styra ett manskap. I kaptenens händer fanns det, utöver de synliga, hundratals osynliga repändar. 

Om manskapet tog makten var det som när vinden tog makten. Då skulle skeppet gå under. Om kaptenen tog 

all makt var det som när det är vindstilla. Då kom skeppet ingenstans. Han fråntog männen all handlingskraft. 

De gjorde inte längre sitt bästa, utan utförde allt motvilligt. Det var en fråga om erfarenhet och kunskap. Till 

syvende och sist var det en fråga om auktoritet.” (Jensen, 2006, s.245). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Förkortningar 

AIS Automatic Identification System 

BRM Bridge Resource Management  

CRM Cockpit Resource Management 

DP Designated Person 

IMO International Maritime Organization 

ISM International Safety Management Code 

LRIT Long-Range Identification and Tracking 

MAIB Marine Accident Investigation Branch 

MRM Maritime Resource Management 

SMS Safety Management System 

SOLAS International convention for the Safety Of Life At Sea 

STCW International Convention on Standards of Training, Certification and Watch 

keeping for Seafarers 

UTC Universal Time Coordinated 

 

En definition 

I texten används begreppen kapten och befälhavare. Begreppen betecknar samma sak 

nämligen en person som vid ett givet tillfälle är den högsta chefen på ett fartyg. Sjökapten är 

en yrkesexamen och kapten är den populära benämningen på befälhavaren på ett fartyg. 

Kapten används också som titel. Befälhavare är en yrkesroll och en befattning som kan 

uppnås efter viss verksam tid efter en sjökaptensexamen. Huvudsakligen kommer befälhavare 

att användas, framför allt som formell benämning, kapten används vid mer historiska och 

litterära beskrivningar. 
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1.  Bakgrund 

Historiskt inom sjöfarten har man växt in i yrket som kapten och uppnått sin position genom 

erfarenhet och ökad kunskap. Kaptenen har ensam, åtminstone formellt, styrt över sitt skepp, 

besättning, säkerhet, last och ofta även handeln. Han (för traditionellt har det varit en han) har 

fostrats in i sjömansyrket och har övertagit det gängse sättet att styra när han själv har blivit 

överordnat befäl. Idag är bilden en annan med större insyn i fartygets ombordorganisation, en 

ökande andel kvinnor i befälsgrupperna och ett modernare ledarskap. 

 

Ett generellt och vedertaget antagande är att 85 % av alla olyckor inom sjöfarten beror på den 

mänskliga faktorn medan Gill (2011) understryker organisationens betydelse och att man på 

senare tid har börjat titta på dess betydelse i olyckssammanhang. Frågan är om säkerheten till 

sjöss och befälhavarens förutsättningar att verka som en god ledare påverkas positivt eller 

negativt vid inblandning av många andra aktörer, nya sätt att utöva ledarskap och hans eller 

hennes utrymme att ta beslut ombord. Det är av stor betydelse att besättningsmedlemmar och 

organisationer förstår beslutsprocesser och organisationens uppbyggnad och arbetssätt. 

 

Beslutsfattande är en grundläggande uppgift för en befälhavare och när ett felaktigt eller inget 

beslut alls tas av befälhavaren kan det leda till oerhörda konsekvenser. Två exempel på det är 

olyckorna med Titanic 1912 och Braer 1993. 

 

Uppgifterna om Titanic kommer från en artikel i Båtologen, (2012, s.83). Titanic seglade på 

ett isberg den 15 april 1912. Artikelns författare refererar en romantiserad skildring, 

”Dödsfärden” (1912) och samma uppgifter finns i många andra skrifter. I artikeln berättas att 

kapten Smith fick rapport om två telegram med isvarningar med några timmars mellanrum 

och han fick frågan om kursen skulle ändras två gånger men svarade båda gångerna att vi 

ändrar den inte. Men han tyngdes av svåra bekymmer, efter trettiotre års erfarenhet på sjön 

visste han bättre än någon annan vilken fara rapporterna innebar. Han hade varit försiktig och 

under hans långa karriär hade ingen olyckshändelse ägt rum. Men nu dessa isberg, om man 

var klok styrde man ur vägen. Om man var klok visste man också vad bolaget väntade. 

Rederiets direktör Ismay fanns ombord vid tillfället och kapten Smith sökte vägledning hos 

honom men fick inget svar. Det finns också uppgifter om att kapten Smith var lovad 20 000 

kronor om han slog förutvarande hastighetsrekord. Vid olyckan omkom 1503 personer. 
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Under natten mot den 5 januari 1993 fick tankfartyget Braer, som var lastat med tjockolja, 

motorhaveri strax söder om Shetlandsöarna i hårt väder. Klockan 04.40, UTC hade alla 

maskiner stoppat på grund av att bränslet var förorenat med saltvatten. Fram till cirka 06.10 

ägnades viktig tid från kustbevakningens sida för att få klart från fartyget att de 

(kustbevakningen) fick beställa bogsering. Kaptenen i sin tur ägnade sig åt att försöka få tag 

på ägaren då han blev förvirrad av att kustbevakningen var tvungna att få ett godkännande om 

betalning för bogsering av ägarna trots att han tyckte att han klart och tydligt hade beställt 

bogsering. Vaktofficeren vid kustbevakningen ringde strax före 06.00 till sin överordnade och 

meddelade att kaptenen lämnade över beslutet till ägarna och att han inte var beredd att ta 

beslutet själv. Lyckligtvis blev ingen skadad men klockan 11.19 gick Braer på grund med ett 

omfattande oljeutsläpp som konsekvens av olyckan. Uppgifter från Marine Accident 

Investigation Branch´s (MAIB) rapport om olyckan i deras Investigation report, Braer, Dec 

1993. 

 

I modern tid har allt fler aktörer fått mer insyn och inflytande i verksamheten på ett fartyg. 

Stater och organisationer har högre grad av inflytande genom lagar och förordningar. Till 

exempel FN´s sjöfartsorgan International Maritime Organization (IMO). Efter Titanics 

förlisning 1912 hölls en internationell konferens som kan sägas vara starten på modernt 

sjösäkerhetsarbete som ledde till att IMO bildades (Mårtensson, 2006). 

Kommunikationsteknologins utveckling har revolutionerat kommunikationen mellan fartyg 

och land och rederier kan ha ständig kontakt med sina fartyg över satellit och se deras rörelser 

med hjälp av Automatic Identification System (AIS) eller Long-Range Identification and 

Tracking (LRIT). Metoder för arbetsmiljö och management har också förändrats. 

Sammantaget syftar detta till att höja säkerheten till sjöss. 
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2.  Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka befälhavarens upplevelse av hur beslutsprocesser går 

till på ett svenskt fartyg och i den omgivande organisationen. 

 

Frågeställningen är ”Hur upplever befälhavaren att beslutsprocesserna ser ut på ett fartyg och 

i organisationen runt fartyget?” 

Avgränsning 

Fokus för undersökningen är beslutsprocesserna. Uppsatsen kommer inte att behandla 

konsekvenser av beslut, kvalitet på beslut eller i vilken omfattning befälhavaren upplever sig 

ha stöd i sin ledarroll. Den kommer inte heller att samla information från 

landorganisationerna. 
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3.  Teori 

Teoripresentationen inleds med en beskrivning av organisation och ledarskap utifrån ett 

sjöfartsperspektiv. Efter det följer en genomgång av ansvar inom sjöfart med lagtexter från 

Svenska Statens Transportstyrelsen och resolutioner från IMO för att definiera 

ansvarsområden. Vidare kommer jag att beskriva beslutsteori och dess funktioner utifrån 

några olika perspektiv samt teamarbete och Maritime Resource Management (MRM) och 

slutligen en redovisning av tidigare gjorda arbeten. 

Chefen och organisationen 

De flesta har en tydlig bild av sjökaptenen. När man säger kapten ser nog många en ensam, 

stark och auktoritär man. Befälhavaren är en yrkesroll som är unik i det sätt den har beskrivits 

historiskt och ännu i modern tid skiljer sig rollen från andra yrkesgrupper bland annat genom 

att det är ett av få yrken som har befattningsbeskrivningen inskriven i lagen (Sjölag 

(1994:1009), 6 kap. Om befälhavare). Om vi betraktar den traditionella bilden av 

befälhavaren i ett organisationsteoretiskt perspektiv kan ledarskapet beskrivas som auktoritärt 

eller uppgiftsorienterat. Schablonbilden visar en person med starkt intresse för uppgiften 

kombinerat med ringa intresse för den som utför uppgiften. Enligt Jacobsen och Thorsvik 

(2008) kan denna bild sägas spegla en omodern ledartyp. 

 

Enligt Mårtensson (2006) menar vissa författare att den snabbast växande förändringen av 

arbetsorganisation i arbetslivet i allmänhet är den till att organisera arbete i team, där man ser 

möjligheten att skapa högeffektiva arbetsgrupper. Han skriver att denna typ av grupper också 

är, eller kan utvecklas till att bli, högpresterande vad gäller möjligheten att hantera risk och 

säkerhet men att värderingar och strukturer, inte minst den hierarki som finns inom 

fartygssamhället bromsar eventuella experiment i den riktningen. Samtidigt menar han att den 

strikt funktionella hierarkin i betydande utsträckning lever kvar inom den svenskflaggade 

handelsflottan. I kapitlet ”När team är bra så är de oerhört bra” beskriver Wheelan (2005) att 

när en grupp blir ett team händer något enastående, medlemmen blir involverad, uppskattad 

och engagerad i ett högpresterande team. 

 

En annan skillnad mot tidigare är att fartyget och rederiet/ägaren kan ha daglig kontakt. I land 

finns en Designated Person (DP) utsedd av rederiet till fartygets landkontakt, som skall vara 

tillgänglig 24 timmar per dygn. Med utvecklingen av till exempel satellittelefoni kan numera 
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vem som helst i besättningen enkelt ha kontakt med bland andra DP. Medel för 

kommunikation med andra landorganisationer och spårningsutrustning har också utvecklas. 

Hur påverkas befälhavarens förutsättningar som ledare av dessa förändringar? Gör de nya 

arbetsorganisatoriska principerna och större möjlighet till stöd och inblandning från land att 

befälhavarens förmåga att ta riktiga och säkra beslut blir bättre eller sämre? Kan det göra att 

befälhavarens ledarstil blir säkrare eller osäkrare? Tenderar han eller hon att bli detaljstyrande 

eller kanske tappar kontrollen? 

 

I sin avhandling resonerar Mårtensson kring problemet. Befälhavaren har att ta ansvar för 

fartygets prestation och säkra framförande. I takt med teknisk utveckling och 

rationaliseringsåtgärder, till exempel införande av utvecklat shipboard management fjärmas 

befälhavaren från sin professionella uppgift med kontroll av navigationen och möjlighet till 

snabba, avgörande ingripanden. Oro, osäkerhet och stress kan uppstå, och det finns allt 

mindre möjlighet att uppleva den ”mästarroll” som befälhavaren av tradition haft när det 

gäller att vara den mest kvalificerade att sköta och navigera det egna fartyget. Kanske är det 

även så att en oväntad och oavsiktlig effekt av införandet av International Safety Management 

Code (ISM) är att betoningen har flyttats, från ett säkerhetsarbete som bygger på 

professionalismen och expertisen ombord till att styras av övergripande system och 

procedurer som har införts i säkerhetskulturen ombord (Gill, 2011). Mårtensson menar också 

att flera inblandade visserligen inte behöver utgöra ett problem, men att en förutsättning är att 

aktörerna delar den kulturella värdegrunden och stävar mot samma mål. 

 

En chefsperson har stort inflytande på en verksamhet. När chefen är säker i sin roll och förstår 

sitt inflytande kan verksamheten fungera säkert och effektivt. Samtidigt är han eller hon bara 

en människa som kan vara dålig på att ge instruktioner, vara osäker i sin roll så att 

överordnade eller andra får ta svåra beslut, eller kan ha personliga problem med till exempel 

alkohol. På ett företag iland är detta förvisso ogynnsamt för produktionen men det behöver 

oftast inte innebära allvarlig fara för liv. Till sjöss, däremot innebär det en stor fara för 

människoliv, fartyg, last och den omgivande miljön om befälhavaren inte har förmågan att ta 

riktiga beslut avseende fartygets säkra framförande eller åtgärder vid nödsituationer. Det är 

alltså stor skillnad mellan land och sjöfart, till exempel om en maskin går sönder på land leder 

det oftast bara till ekonomisk skada medan ett maskinhaveri till havs kan sluta med 

omfattande skador på människor, fartyg och miljö. 
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Ansvar inom sjöfart 

I avsnittet beskrivs var ansvaret i sjöfartsorganisationen ligger och vad som krävs för att ta 

ansvaret och ledningen. Det innehåller en förklaring av begreppet ”gott sjömanskap”, 

befälhavarens ansvar, en del av IMO’s regler och slutligen kort om landorganisationen och 

tillsyn. 

 

Till att börja med nämns ofta gott sjömanskap när man pratar om att hantera och ha ansvaret 

för ett större eller mindre fartyg. Alla de otaliga beslut som måste tas medan fartyget stävar 

fram ska bygga på gott sjömanskap. Det brukar beskrivas som grunden för en säker 

verksamhet till sjöss och finns med som begrepp i sjölagen men det har en mycket otydlig 

betydelse även om de flesta sjömän vet precis vad det innebär. Försvarsmaktens Lärobok i 

sjömanskap (2007) gör ett försök att förklara betydelsen.  

 

”Det fordras goda och breda kunskaper om all den teknik och den materiel som används för fartygets 

hanterande. Vidare fordras det ingående kunskap om de yttre krafter som kan påverka fartyget, t ex väder och 

vind, strömmar, tidvatten, m m, samt en hög, väl intränad färdighet och skicklighet i det praktiska 

hanterandet av fartyget. Detta kopplat till en förmåga att kunna samordna och nyttja all den information som 

flödar in från omgivningen, från bl a lotsar och hamnmyndigheter. En god sjöman ska därutöver kunna 

bedöma sin egen förmåga och fartygets begränsningar så att han inte försöker ta ut mer av sig själv och sitt 

fartyg än vad som är möjligt under rådande omständigheter. Han ska även förstå och behärska olika 

vädersituationer. Det innebär kunskaper om förhållanden såväl i tropiska farvatten med risk för svåra orkaner 

som i nordliga vatten med bl a risk för nedisning …” (Försvarsmakten, 2007, s.4) 

 

Befälhavarens ansvar, skyldigheter och befogenheter är reglerat i sjölagens 6.e kapitel. Det 

kan ses som en del av hans eller hennes befattningsbeskrivning. Relevanta delar av det 

kapitlet finns i bilaga 1. 

 

Globalt övergripande för sjösäkerhetsarbetet är FN’s organisation IMO som arbetar genom 

resolutioner och konventioner som blir till lagar först när ett givet antal stater har ratificerat 

dem. IMO arbetar bland annat med tekniska säkerhetslösningar till exempel i det regelverk 

som kan sägas vara grunden till säkerhetsarbetet till sjöss, International convention for the 

Safety Of Life At Sea (SOLAS). Organisatoriska krav och rutiner ombord regleras i 

International Safety Management Code (ISM) och krav på träning och utbildning av sjömän i 

International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for 

Seafarers (STCW). IMO skriver även resolutioner som ska styra säkerheten avseende 
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mänskliga faktorer såsom säkerhetsbemanning (Resolution A.1047(27), en påminnelse eller 

vision om den mänskliga faktorn (Resolution A.947(23), fatigue (utmattning) (Resolution 

A.772(18) med flera. Resolution A.443(XI),” Decisions of the Shipmaster with regard to 

maritime safety and marine environment protection”, lämnar förslag till hur befälhavaren ska 

skyddas mot otillbörligt inflytande i sitt beslutsfattande: 

 

 “…maritime safety and the protection of the marine environment must be the shipmaster’s prime concern in 

all situations which arise and that economic and other pressures on the shipmaster should not at any time 

interfere with the decisions he must take in that regard.”, ”…decisions on maritime safety and marine 

environment protection by the shipmaster should not be unduly influenced by instructions given by ship-

owners, charterers or others concerned.”, ”INVITES Governments to take necessary steps to safeguard the 

shipmaster…by ensuring that: a) The shipmaster is not constrained by the ship-owner, charterer or any other 

person from taking in this respect any decision which, in the professional judgement of the shipmaster, is 

necessary. b) The shipmaster is protected by appropriate provisions, including the right of appeal, contained 

in, inter alia, national legislation, collective agreements or contracts of employment, from unjustifiable 

dismissal or other unjustifiable action by the ship-owner, charterer or any other person as a consequence of 

the proper exercise of his professional judgement.” (IMO, Resolution 443, 1979) 

 

I land finns den strategiska och ekonomiska organisationen runt fartyget eller fartygen, 

redare/ägare, chartrare och lastägare. Det är de som sätter upp ekonomiska riktlinjer och 

policys för företaget, oftast bokar laster och ställer krav på tidhållning och turlistor. Det finns 

också lagar som reglerar rederiets verksamhet och ansvarsförhållandet mellan redaren och 

befälhavaren. 

 

Klassificeringssällskap och stater eller statliga tillsynsorganisationer har ansvaret över 

tillsynen av att fartyget är sjövärdigt och följer alla regler och funktionskrav som gäller för 

det. 
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Vad är ett beslut 

Avsnittet är en beskrivning av beslutsteori och är sammanvävt av ett organisatoriskt 

perspektiv (Jacobsen & Thorsvik, 2008), gruppdynamiskt perspektiv (Forsyth, 1990) och ett 

beteendeperspektiv (Furnham, 1997). 

 

”Decision-making is arguably the most important of all managerial activities.” (Furnham, 1997, s.479) 

 

Jacobsen och Thorsvik menar att ett beslut inte enbart är valet som görs mellan olika 

alternativ. Ett beslut betraktas vanligen som ett val som förpliktigar till handling. Det innebär 

att vi får betrakta beslut som ett resultat av en process. Beslutsprocessen kan beskrivas 

schematiskt som i figur 1. 

 

 

Figur 1. Beslutsprocess 

 

Vi vill gärna betrakta människan som rationell med klara och tydliga mål men redan vid 

inhämtandet av information uppstår en del problem eller avvikelser. Beroende på vilket 

sammanhang eller i vilken roll en beslutsfattare befinner sig i, har personen olika preferenser 

och kanske inte ens några riktigt tydliga mål. Målen kanske utvecklas efterhand beroende av 

tidigare beslut. Vid nästa beslutsprocess kan han eller hon ha satt ett mål för att rättfärdiga ett 

tidigare beslut. Enligt Jacobsen och Thorsvik visar undersökningar att hjärnan har begränsad 

möjlighet att behandla och lagra information för kommande bruk. Oftast är inte problemet 

brist på information utan snarare att människan inte har förmåga att hantera all tillgänglig 

information. Hon kopplar ihop och filtrerar information utifrån tidigare erfarenhet istället för 

att förutsättningslöst analysera den. Nästa problem är att ett motstånd kan upplevas mot något 

som kan tolkas som ett nederlag eller förlust. Även om man inser att ett visst beslut inte 

kommer att innebära de förväntade positiva resultaten, läggs allt större resurser på att försvara 

eller argumentera för det om det finns risk att förlora. Ett beslut kan också påverkas av hur 

alternativen är formulerade eller om de beskrivs med positivt eller negativt laddade ord.  

 

Furnham menar att utöver de faktorerna eller problemen, kan kulturella skillnader påverka 

beslutsprocessen. Västerlänningar är problemlösnings orienterade och vill gärna jobba med 

information, faktainsamling och analys medan ett öst-perspektiv är situations accepterande 

Insamling av 

information 

Val mellan alternativ 

(beslut) 
Verkställande 



9 
 

och man arbetar mer utifrån intuition. Dessutom är ofta beslutsfattare lösningsorienterade, de 

kan tendera att hoppa över viktiga steg i beslutsprocessen för att få ett snabbt beslut, vilket 

gäller speciellt för sådana beslut som kan verka som vanliga eller vardagliga beslut. 

Människor har alltså oftast inte förmågan att handla fullt rationellt. Vi har inte förmågan att 

värdera all information och har oftast inte full information eller alla alternativ. Vi har också 

olika förutsättningar vid olika tillfällen eller olika psykologiska grunder för att hantera en 

beslutsituation. Detta kallar Jacobsen och Thorsvik för att människor handlar begränsat 

rationellt vilket de beskriver med följande uppräkning: 

 

1. Man har mål, men de är ofta rätt oklara och skiftande. 

2. Man bedömer vissa möjliga alternativa lösningar och vissa konsekvenser av dessa 

alternativ. 

3. Man bedömer alternativ sekventiellt, efterhand som man har förmåga att behandla 

dem. 

4. Man väljer det första tillfredsställande alternativ som dyker upp. 

 

En person värderar alltså olika alternativ och väljer det som säkrast leder till målet utifrån de 

förutsättningar den enskilda personen har. Som medlem av en organisation tillkommer 

förhållanden inom vilka gruppen eller personen ska ta beslut. Det kan vara företagspolicy, den 

formella strukturen, vilka mål organisationen har, regler eller kulturella principer. 

Beslutsfattare måste i och med det ta hänsyn till vad som passar sig utifrån vilka ramar som 

har satts av organisationen. Den först beskrivna enskilda beslutsprocessen kan kallas en 

konsekvenslogik, beslutsfattaren handlar utifrån de konsekvenser beslutet kan få i framtiden. I 

en organisation måste ytterligare hänsyn tas och det kan då kallas för lämplighetslogik. 

Efterhand kommer medlemmarna i en organisation att forma ett kollektivt ”vi” eller 

organisatorisk identitet som arbetar mot samma mål. Det behöver däremot inte innebära att 

beslut blir tagna på det sätt som det förväntades. Dels är personerna i en organisation 

sammansatta av olika roller i gruppen och olika roller privat, vilket påverkar hur just den 

personen argumenterar eller tar beslut utifrån vad han eller hon tror passar i just den aktuella 

situationen. Dels kan gruppen utveckla en praxis där det inte tas hänsyn till organisationens 

regler därför att dessa inte tycks lösa de problem gruppen ska lösa. Det är alltså inte säkert att 

anställda som följer en lämplighetslogik också lyder de uppsatta formella reglerna. Därför är 

det viktigt att förstå hur den organisatoriska kontexten påverkar individernas beteende om 

man vill påverka de anställdas beslutsbeteende. 
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Den organisatoriska kontexten har Jacobsen och Thorsvik delat upp i tre områden (figur 2).  

 

 

Figur 2. Organisatorisk kontext 

 

Forsyth beskriver hur gruppen fungerar i en beslutsprocess. Han delar upp beslutsprocessen i, 

orientering, diskussion, beslut och implementering. Furnham gör en liknande uppdelning men 

i åtta faser där de sista två faserna kommer till vilka är en bedömning, utvärdering och analys, 

av beslutet. Den är enligt honom normativ vilket betyder att den fokuserar på bästa sättet att 

arbeta och han rekommenderar att den används som checklista av beslutsfattare i en 

beslutsprocess. 

 

 Furnham (Forsyth) 

1. Analysera situationen Vad är nyckelelementen i situationen? (orientering)

 Vilka begränsningar påverkar situationen? 

 Vilka resurser är tillgängliga? 

   

2. Fastställa målet Är problemet tydligt definierat? (orientering)

 Förstår gruppmedlemmarna vad de ska 

 arbeta med? 

 Med vilka kriterier kommer beslutsfattandet 

 att bedömas? 

 

3. Val av beslutsmetod Hur ska alternativen tas fram? (orientering)

 Vilka är inblandade och i vilket skede? 

Organisatoriska förhållanden som påverkar 

Mål och strategier 

Formell stuktur 

Organisationskultur  

Maktförhållanden 

Beslutsbeteende 

Personliga förhållanden som påverkar 

Olika identiteter 

Personliga behov (trygghet, framgång, 

prestige etc.) 

Personlighet och beslutsstil 

Aspekter hos situationen som påverkar 

Information 

Korstryck från olika hänsyn 

Tid och resurser till förfogande 

Översiktlig eller oöversiktlig 

Stabil eller skiftande övertid 
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4. Söka alternativ Är de som är inblandade i beslutandet också (diskussion) 

 inblandade i problemet? 

 Har den fullständiga informationen sökts? 

 Är de som har informationen delaktiga i beslut? 

 Används meningsskiljaktigheter för att  

 generera idéer? 

 Uppmuntras alla idéer oavsett innehållet? 

 

5. Utvärdera alternativ Är kriterier för bedömningar tydligt specifika (diskussion) 

 och har gruppmedlemmarna förstått dem? 

 Är meningsskiljaktigheter med i utvärderingen? 

 Har det gjorts pilotförsök med något alternativ? 

 

6. Ta beslutet Förstår medlemmarna att ett beslut ska ske? (beslut) 

 Finns handlingsplan som passar med beslutet? 

 Är medlemmarna engagerade i beslutet? 

  

7. Utvärdera beslutet Är ansvaret för datainsamling, analys och 

 rapportering tydligt? 

 Finns någon jämförande utvärdering? 

 Finns ett tidsschema för utvärderingen? 

   

8. Konsekvensanalys Var implementeringen tydlig och effektiv? (implementering) 

 Vilka aspekter eller funktioner fungerade bäst? 

 Hur kommer den här erfarenheten att påverka 

 gruppens sätt att ta beslut i framtiden? 

 

En faktor som har stor inverkan på om gruppen kommer att arbeta effektivt är 

orienteringsfasen. I grupper som har att fatta beslut är den dessvärre oftast väldigt kort och 

översiktlig. Om gruppen tar sig god tid att lära känna varandra, definiera problemet och 

planera beslutsprocessen har det goda effekter på gruppatmosfären, den verbala interaktionen, 

flexibilitet i genomförandet av uppgiften och tillfredsställelse med ledarskapet. Forsyth 

hänvisar till en studie där antalet kommentarer om strategier var den enda faktorn som skiljde 

mellan framgångsrika och bristfälliga grupper och studier där grupperna ägnade liten tid åt att 

organisera sig och inte ansåg att det var viktigt eller där grupperna var mer produktiva och 

tillfredställda efter en ordentlig orientering. 

 

Liksom att orienteringen är viktig för en effektiv beslutsprocess kommer mängden aktiv tid 

som ägnas åt diskussionen att vara väsentlig för kvaliteten på beslutet. En grupp som arbetar 

effektivt kommer att bedöma både positiva och negativa konsekvenser av definierade 

alternativ och den kommer också att kunna omvärdera sådana förslag som tidigare uteslutits 

eller varit oacceptabla. Under diskussionsfasen börjar gruppen samla och processa 
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information. I början får arbetet med alternativa riktningar och att utveckla dem med hjälp av 

ytterligare information pågå inom gruppen. Efterhand kommer man att utveckla en hypotes, 

generalisera eller försöka förklara situationen. När väl en eller fler hypoteser är formulerade 

testas de med personliga åsikter eller insamling av mer information eller bevis. Här pratar 

Jacobsen och Thorsvik om spårberoende. Beroende på vilket av två val som görs kommer 

arbetet att från början att ha styrt mot ett slutligt förslag av många möjligheter. Även om det 

fanns möjlighet att undersöka fler alternativ kommer gruppen i steg efter steg att fortsätta 

välja mellan förslagen inom det allt mer förfinade alternativet.  

 

Det är dock många hinder i vägen för ett målmedvetet sätt att hantera informationen och ta 

fram de bästa alternativen. Furnham tar upp en rad faktorer som är beroende av situationen. 

Det är andra som sätter ramar för problemet och då kommer de som utför beslutet att jobba 

inom de givna ramarna. Det behövs en snabb lösning och det finns inte tid att formulera 

problemet vilket kan leda till misstag. Låg kvalitet kan accepteras vilket gör att mindre tid och 

engagemang kommer att ges till att lösa problemet. Problemet verkar bekant så man kanske 

inte ens tycker att det behövs ett beslut utan man gör som vanligt utan att analysera de 

verkliga behoven. Om situationen innehåller mycket känslor eller stress kan det bli en 

förkortad process med ett tillräckligt bra beslut på bekostnad av ett noggrant bedömt beslut. 

Deltagarna har låg erfarenhet av beslutsfattande och av att utmana problemställningen. 

Problemet är komplext och innehåller många variabler som är svåra att identifiera eller mäta.  

 

I fallet med känslor, stress eller konflikter presenterar Forsyth olika strategier som gruppen 

använder sig av istället för att använda diskussionen på ett ändamålsenligt sätt. Förhalning, 

hellre än att ta diskussionen skjuts beslutet upp. Gruppen värnar om ett alternativ där det går 

att utesluta förslag som är kontroversiella i gruppen men kunde ha varit viktiga för resultatet 

och tar ett tidigt beslut. Man kan undvika ansvar genom att delegera till en undergrupp eller 

att göra ansvaret otydligt genom hela processen. Endast alternativ som ligger nära den 

erkända policyn diskuteras. Även om det finns alternativ som löser problemet på bästa sätt 

väljs de som möter minst motstånd. Större och för deltagarna mer ogripbara frågor blir 

bagatelliserade medan mindre mer närliggande frågor ägnas mycket diskussionsutrymme. 

 

Trots att många problem är redovisade här finns det fördelar med att arbeta med beslutande i 

grupper. Det kan förväntas att en grupp har bredare kunskaper, större tillgång till och 

möjlighet att bearbeta information, tar fram fler alternativ och kan få en bättre förståelse för 
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problemet. Det går till exempel att välja ut deltagare med olika specialiteter så att genom att 

analysera alternativen från rätt synvinkel höjs kvaliteten på gruppens arbete. En annan fördel 

är att det ofta är lättare att få acceptans för det tagna beslutet om fler har varit delaktiga i det. 

Det finns däremot en del allmänna problem med beslutandegrupper. I gruppen kan det finnas 

en press att vara lika, sådant som sticker ut för mycket tas bort och i och med det blir kanske 

viktiga alternativ missade. Starka individer kan dominera allt för mycket och i värsta fall med 

fler som dominerar kan det leda till starka konflikter eller att det inte är möjligt att föra en 

diskussion och komma till beslut. Detsamma kan hända vid oenighet i viktiga frågor. Ett 

annat självklart problem är att grupper slösar med tid. Det som kan vinnas i kvalitet jämfört 

med en ensam beslutsfattare kan förloras i tid. Vid oenighet eller om gruppen har fler 

dominerande personer kan ”Grupp polarisering” uppstå. Snarare än att kunna diskutera 

alternativen är medlemmarna än mer stärkta i sin åsikt efter diskussionen än de var innan. 

 

För att komma tillrätta med problemen framför allt i diskussionsfasen kan olika metoder 

användas. De enskilda medlemmarna eller subgrupper kan ta fram alternativ oberoende av 

varandra som sedan presenteras och diskuteras i gruppen. Tydliga regler för arbetet med 

beslutsprocessen kan sättas upp. Furnhams ”checklista” som beskrevs tidigare kan användas 

för att inte missa något steg i processen. Brainstorming kan användas för att ta fram många 

alternativ men det finns ett problem med just den metoden, det går inte att vara fler som pratar 

samtidigt och det går inte att prata, tänka och lyssna samtidigt. Därför kan gruppen missa 

förslag som någon har tänkt lämna och det kan också beroende på hur den är sammansatt 

hända att vissa inte lämnar alternativ om de inte verkar tillräckligt bra eller att den sociala 

situationen inte tillåter det. Speciellt effektivt i många sammanhang är att låta någon eller en 

subgrupp spela ”djävulens advokat”, de får då till uppgift att presentera en kritik och 

argumentera mot alla förslag. Syftet är inte att stoppa nya idéer utan att göra gruppen mer 

kreativ när de måste tänka igenom kritiken och argumentera för förslagen. 

 

Har nu gruppen lyckats navigera sig förbi alla hinder i beslutsprocessen kan det vara dags att 

välja mellan ett antal uppställda alternativ. Det är bara ett steg kvar först, om man vill försäkra 

sig om hög kvalitet på beslutet bör gruppens arbete och förslagen som finns analyseras och 

utvärderas. Kanske blir det efter den utvärderingen nödvändigt att gå tillbaka till 

diskussionsfasen för att ytterligare undersöka problemet och ta fram ytterligare alternativ.  

När det till slut har bestämts vilka alternativ som ska användas är det två steg kvar i 

beslutsprocessen nämligen utvärdering av kvaliteten och konsekvenser av beslutet samt 
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verkställande. Flera saker kan göra att det slutliga resultatet avviker från beslutet. Beslutet kan 

ha tagits baserat på felaktig information eller det upptäcks att de tillgängliga resurserna inte 

räcker till för genomförandet. Det kan även vara så att resurserna finns men det är fel resurser. 

Den som ska genomföra beslutet kan ha en motsatt uppfattning och ser till att beslutet inte blir 

genomfört eller förhalas. Beslutet kan också vara svårt att tolka om det är någon annan än 

beslutsfattaren som ska verkställa det och det blir inte genomfört som det var tänkt. En annan 

typ av beslut som inte blir genomförda är sådana som inte är menade att bli det. Om ett beslut 

är tänkt att vara symboliskt, att det ska uttrycka en åsikt eller visa handlingskraft måste det 

bedömas efter den avsikten. Ett beslut måste alltså bedömas eller utvärderas utifrån både en 

instrumentell och en symbolisk aspekt. 

 

I denna beskrivning av beslutsteori blir det tydligt att det är mycket som kan gå fel i en 

beslutsprocess. Hela skeendet från problem eller ide till genomförandet är beroende av 

individuella, gruppdynamiska och organisatoriska aspekter. Det som går att använda sig av i 

sina egna beslutsprocesser är kunskapen att inte slarva och försöka göra ett snabbt beslut. Vill 

man ha ett hållbart resultat bör de beskrivna tipsen i texten följas, undersöka gruppen, 

analysera problemet och målet, förhålla sig öppen till och undersöka all tillgänglig 

information, utvärdera och utvärdera igen. 

Arbete i team 

I inledningen av teorikapitlet fick Mårtensson beskriva att grupper som arbetar som team är 

eller kan utvecklas till att bli högpresterande vad gäller möjligheten att hantera risk och 

säkerhet. Även i avsnittet här ovan om beslutsteori redovisas fördelar med arbete i grupp, 

grupper kan ha bredare kunskaper, bättre information och bättre förståelse för problemet. 

Susan Wheelan har undersökt och beskrivit teamarbete i sin bok ”Att skapa effektiva team” 

(2005). 

 

Människan har alltid skapat arbetsgrupper för att utföra uppgifter och uppnå mål. Enligt 

Wheelan hävdar en del att förmågan arbeta tillsammans är nyckeln människans överlevnad 

och framsteg. I takt med att arbetsuppgifterna blir allt mer komplexa blir samarbete det enda 

sättet att utföra dem, de färdigheter och mängden kunskap som krävs för en uppgift är allt för 

stora för en enskild individ. Teamarbete blir nödvändigt för organisationers framgång. För att 

göra det tydligt vilken typ av grupp som beskrivs nedan görs en distinktion mellan 

arbetsgrupp och team. Arbetsgruppen strävar efter att skapa gemensamma mål och att 
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utveckla en struktur som är fungerande och effektiv för att uppnå dessa mål. När målen och 

strukturen eller rutinerna i gruppen har etablerats blir arbetsgruppen ett team. 

 

Många tycker inte om att jobba i grupp vilket ofta kan bero på dåliga erfarenheter från möten 

med bråk, sårade känslor och ineffektivitet vilket inte är så konstigt då många grupper lider av 

effektivitetsproblem. I en grupp som har blivit ett team är det istället roligt att arbeta och 

medlemmarna blir engagerade och uppskattade även om ett team förstås har stressiga och 

jobbiga perioder. Organisationerna vinner också på det eftersom ett effektivt team är mer 

produktivt. För att skapa effektiva team krävs kunskap om grupper och vilka strategier för 

gruppers utveckling som fungerar. Wheelan menar att många teamskapande aktiviteter oftast 

inte är genomtänkta och inte fyller sitt syfte som goda strategier för att hjälpa ett team att 

utvecklas. Numer med den starka fokuseringen på grupper finns mer vetenskaplig kunskap 

om grupper så att det finns större möjligheter att ge goda råd och utveckla strategier för att 

göra grupperna effektivare. 

 

Grupputveckling och grupprocesser är grundligt undersökta och dokumenterade i den 

vetenskapliga litteraturen. Utifrån en generell konsensus om att grupper utvecklas och 

förändras med tiden använder Wheelan en integrerad modell för att beskriva gruppers 

utveckling i fyra stadier. Dessa är tillhörighet och trygghet, opposition och konflikt, tillit och 

struktur samt arbete och produktivitet.  

 

I första stadiet arbetar gruppens medlemmar för att känna sig som en del av gruppen och är 

beroende av den utvalda ledaren. Här fogar sig medlemmarna lätt i ledarens eller en stark 

individs planer och förslag. Mer tid går åt till pseudoarbete till exempel historier om kunder 

eller familjen än åt gruppens uppgift, att bli accepterad är viktigare än att engagera sig i 

gruppens uppgift. Medlemmarna försöker ofta förmå ledaren att ta kommandot. Tecken på det 

här stadiet kan vara att kommunikationen är artig och går genom ledaren, de har ingen klar 

bild av gruppens mål, ledaren utmanas mycket sällan av medlemmarna eller att konflikter är 

sällsynta.  

 

I det andra stadiet är gruppens uppgift att utveckla enhetliga mål, värderingar och 

operationella processer. Gruppen försöker frigöra sig från sitt beroende av ledaren och 

konflikter är nu en oundviklig del av arbetet vilka också är nödvändiga för att skapa tillit och 

möjlighet att uttrycka avvikande åsikter. Det krävs mycket arbete med gruppen syfte och mål 
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och med konflikthantering för att inte fastna i konflikter eller att gå tillbaka till att vara helt 

beroende av ledaren. Tecken här är till exempel att den ökande känslan av trygghet tillåter 

avvikande åsikter, medlemmarna börjar klargöra mål eller de utmanar ledaren och varandra. 

Om gruppen klarar av de oundvikliga konflikterna ökar tilliten, engagemanget i gruppen och 

viljan att samarbeta.  

 

I det tredje stadiet fokuserar gruppen på uppgiften istället för status, makt och inflytande. Här 

blir förhandlingarna om roller och organisation mognare och man anstränger sig för att stärka 

positiva arbetsrelationer med varandra. Tecken på det tredje stadiet är att konflikter fortsätter 

uppstå men de hanteras effektivare, det råder en ökad klarhet och konsensus om målen, 

ledarens roll blir mer konsultativ än styrande och att konformitetstrycket återigen ökar.  

 

På det fjärde stadiet blir gruppen ett högpresterande team. Efter att ha löst tidigare problem 

kan teamet ägna sitt arbete åt måluppfyllelsen och att genomföra uppgifterna. Kvaliteten och 

kvantiteten på teamets arbete ökar markant. Tecken på att arbetsgruppen har blivit ett team är 

till exempel att det uppstår konflikter men de är kortvariga, beslutsprocesserna gås igenom på 

ett medvetet och effektivt sätt, delegering eller platt ledarskap är den dominerande ledarstilen 

eller att konformiteten är frivillig i hög grad. 

 

För att en grupp ska kunna fungera och utvecklas genom de olika stadierna och för att ett team 

eller högpresterande grupp ska ha förutsättningar att fortsätta vara det, krävs mycket av 

gruppens deltagare och organisationen där den ingår. Organisationen måste definiera sitt 

uppdrag och sin affärsidé och se till att dess medlemmar inte bara känner till orden utan 

förstår och tror på dem. Likaså behöver gruppens uppdrag och mål formuleras, också med 

realistiska krav på prestation, arbetstakt och kvalitet. Organisationen behöver förstå att 

gruppen kommer att lämna egna förslag och lösningar och i och med det visa att gruppens 

arbete är uppskattat och att man lyssnar till förslagen. I större organisationer med många 

arbetsgrupper är det viktigt att varje grupp får arbeta självständigt men att det skapas 

förutsättningar för grupperna att arbeta med varandra och organisationen. En arbetsgrupp ska 

inte ha för mycket hjälp med sitt arbete utan det bästa är att ge relevant och frekvent feedback 

på det den gör, så att gruppen lär sig hjälpa sig själv och framförallt att ge gruppen resurser till 

att kunna utföra sina uppgifter. Allt detta gäller för organisationer som för sin verksamhet har 

behov av team som arbetar effektivt, om grupper används för att få organisationen att framstå 
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som modern eller lyssnande fast den i praktiken inte är det behövs inte riktlinjerna, förståelsen 

och faktiskt inte heller grupperna. 

 

En viktig del i gruppen är förstås dess medlemmar vilka också behöver förstå hur en grupp 

fungerar. Wheelan påpekar att mängder av böcker, tidskrifter och annat material har skrivits 

om ledarskap medan ytterst lite har skrivits om vad som krävs av medlemskap i en 

arbetsgrupp. Trots det är medlemskapet det viktigaste för gruppens utveckling, både ledare 

och samtliga medlemmar måste arbeta åt samma håll för att lyckas och för att nå gruppens 

mål och ingen får vara åskådare i den utvecklingen. En av de viktigaste punkterna är återigen 

att klargöra mål och roller, alla måste förstå vad gruppen arbetar med. För att försäkra sig om 

det måste gruppens medlemmar skapa en atmosfär där det tillåtet att fråga även sådana frågor 

som kan verka dumma. Hela gruppen behöver förstå vikten av att alla får komma till tals och 

det kan vara bra att låta gruppen diskutera vilken struktur för kommunikation som används. 

 

Medlemmarna i gruppen behöver underlätta ledarens ansträngningar att få den att klara 

uppställda mål och uppgifter. Framgång bygger på att ledaren kan få råd från gruppen när det 

krävs och att medlemmarna är villiga att ta på sig delar av ledarskapet förutsatt att ledaren kan 

delegera sådana uppgifter. Det går inte att ställa sig vid sidan av och skylla på ledaren för att 

arbetsgruppen inte fungerar utan det är alla deltagares ansvar att framdriften och samarbetet 

fungerar. Det beskrivs för övrigt av en väldokumenterad term enligt Wheelan, ”det 

fundamentala attributionsmisstaget”. Enskilda deltagare kan känna sig hjälplösa, utanför eller 

inte ha möjlighet att påverka och istället skylla misslyckanden på andra personer eller faktorer 

utanför sig själva. Lösningen kan vara så enkel som att bara visa på attributionsmisstaget för 

den enskilda så att hon eller han kan fokusera på det verkliga problemet. 

 

Ledarskapets betydelse har värderats olika över tiden och även en ledares egenskaper, ibland 

är det personens karismatiska egenskaper som gör en ledare och ibland är det möjligt för vem 

som helst att lära sig att bli ledare. Det viktiga som Wheelan tar upp om ledare i ett 

högpresterande team är att denna förstår och kan guida gruppen genom utvecklingsprocessen 

dit. I första stadiet ska ledaren kunna stå upp och styra gruppen. Ledaren måste ha kunskap 

om vad som händer i gruppen i alla faserna och här är det också viktigt att vara tydlig med 

mål, roller och uppgifter. Andra stadiet handlar mycket om konfliktlösning och att klara av att 

bli utmanad som ledare. Ledaren måste kunna stödja gruppens egna ansträngningar att 

utarbeta sina roller, normer och mål. I tredje stadiet ska ledaren kunna delegera mycket av sin 
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makt och ha en mer konsultativ roll. Det är nu viktigt att vara vaksam på att gruppen inte slår 

sig till ro eller går tillbaka i utvecklingen. Till sist i det fjärde stadiet ska saker och ting flyta 

på av sig själva. Här är ledarna mer av en expertfunktion men generellt deltar de som 

medlemmar i arbetet. Funktionen som ledare har nu en övervakande funktion och rollen 

används bara för att hålla kvar teamet på den uppnådda nivån. Det är också viktigt att både 

ledare och medlemmar är medvetna om gruppens utveckling och att saker händer när någon 

av teamets medlemmar byts ut eller någon yttre händelse påverkar gruppen. 

Maritime Resource Management 

En typ av teamarbete och system för träning som syftar till att höja säkerheten och minska 

risken för misstag vid framförandet av ett fartyg är Maritime Resource Management (MRM) 

eller Bridge Resource Management (BRM) som det kallades från början. BRM eller Cockpit 

Resource Management (CRM) som det hette då togs fram inom flygindustrin efter en olycka 

mellan två Boeing 747 vid en startsituation på Teneriffa 1977, med det största antalet (583) 

olycksoffer i flyghistorien som resultat (Swedish Club, 2011). Bidragande orsaker till olyckan 

var, dimma, stress, missförstånd i kommunikationen och felaktigt beslut som inte blev 

ifrågasatt. Ytterligare forskning på flygolyckor visade att cirka 60 % av dessa orsakades av 

brister i management i cockpit. Exempel på de bristerna är att, man är störd av små tekniska 

problem, oförmåga att delegera och designera uppgifter, oförmåga att delegera ansvar, 

ofullständig övervakning och oförmåga att ifrågasätta avvikelser från rutiner. Analyser visade 

att felen orsakades av attityder snarare än brist på kunskap. Gill (2011) berättar att studier 

inom flyget visar att piloter gör 4,9 till 7,49 fel per timma och att det krävs en kedja av i 

genomsnitt 7 samverkande fel för att en incident eller olycka ska inträffa. För sjöfarten menar 

han däremot att det krävs relativt få händelser eller handlingar, enligt en undersökning krävs 

det så få som 2 till 3 för att orsaka en olycka. En felaktig handling skapar oftast inte en olycka 

utan det krävs en felkedja för att en situation ska uppstå. 

 

Inom sjöfarten togs sedan CRM konceptet över från flyget, det döptes om till BRM och 

utvecklades till ett system för att hjälpa sjömän att upptäcka och korrigera operativa och 

mänskliga fel innan de leder till en olycka (Gill, 2011). Första utbildningen i BRM hölls 1993 

och kallas numer även MRM. Från den 1/1 2012 är utbildningskravet infört i STCW och 

träder i kraft fullt ut 1/1 2017. Enligt Gill avser BRM kort och gott att eliminera en enskild 

persons misstag. Alla resurser (personer) i teamet används för att uppnå ett säkrare resultat. 

Swedish Club (2011) beskriver att avsikten med utbildningen bland annat är att, ändra 
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attityder inte kunskap, fokusera på besättningen som ett team inte en samling kompetenta 

individer och att arbeta med besättningsmedlemmarnas attityder och uppträdande. 
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4.  Metod 

Undersökningen har genomförts med kvalitativ metod genom semistrukturerade intervjuer. 

Intervjumetoden beskrivs i detalj nedan. Kvalitativ intervju är enligt Eriksson och 

Wiedersheim-Paul, (2011) verbal och ger utrymme för nyanser men också lägre precision till 

skillnad från kvantitativ metod som hanterar numeriska uppgifter. För att besvara 

frågeställningen på bästa sätt har intervjuerna utgått från fyra givna beslutssituationer. Genom 

den halvstrukturerade formen som använts har det funnits utrymme att lyssna till berättelser 

och undersöka frågan på djupet. 

Beslutssituationer 

För att intervjupersonerna ska kunna beskriva händelser utifrån vad de har upplevt i stället för 

att försöka göra hypotetiska antaganden om vad som skulle kunna hända har fyra generella 

situationer har använts. Det har även givit utrymme för att fördjupa deras berättelser och 

utöver den enskilda intervjun ge möjlighet att tydligare jämföra de olika erfarenheterna. 

Samtalen är dock inte låsta till situationerna utan de har varit ett stöd och en inriktning under 

intervjuerna. 

 Vädret förändras dramatiskt så det innebär en uppenbar risk att fortsätta den planerade 

rutten. 

 En förfrågan om fartyget kan ta ytterligare last som påverkar tidshållningen, fartygets 

stabilitet eller fartygets konstruktion. 

 Du får order om en ny destination och en ny rutt behöver förberedas och beslutas. 

 Bemanning. 

Intervjupersonerna 

Intervjuer med befälhavare i svenska handelsflottan har varit den empiriska basen för 

uppsatsen. Ytterligare urvalskriterier intervjupersonerna skulle uppfylla var att de ska ha varit 

verksamma under de senaste tio åren och inte kortare tid än fem år i befattning, jag har alltså 

sökt erfarna sjömän och befälhavare. Deras rederier skulle ha en någorlunda stor 

landorganisation. Urvalet begränsades också av ifall den tänkta intervjupersonen inte 

accepterade att bli inspelad (se ”Intervjuerna”), endast personer som accepterade det skulle tas 

med i undersökningen. 

 

Tre personer har intervjuats, de är 45-53 år, alla är män och har verkat som befälhavare 

mellan 10 och 25 år. Deras erfarenhet är skiftande men organisationerna de har arbetat i är i 
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stort sett likvärdiga. En person har sin befälhavarerfarenhet från bulklast i kusttrafik, nästa 

från skärgårdstrafik och storfärja och slutligen en befälhavare från utsjötrafik i både svenska 

och utländska rederier på Ropaxfartyg (kombinerad last och passagerare), tunglyftsfartyg, 

offshorefartyg, tankfartyg och bulkfartyg.  

 

Antalet intervjupersoner som behövs säger Kvale och Brinkmann (2009), är så många som 

behövs för att ta reda på vad du vill veta. Antalet begränsas alltså av mättnad eller lagen om 

avtagande avkastning, efter en viss punkt tillför inte fler intervjupersoner mer kunskap. I det 

här fallet gjordes tre intervjuer. Antalet styrdes dels av att jag upplevde en viss mättnad och 

dels för att ha möjlighet att göra en djupare analys av det insamlade materialet. Fler intervjuer 

hade kunnat tillföra en rikare eller bredare bild men förmodligen inte så mycket nytt. 

Intervjuerna 

Faktainsamlingen har gjorts genom vad Kvale och Brinkmann (2009) kallar halvstrukturerade 

livsvärldsintervjuer med stöd av en intervjuguide (Bilaga 2). Då undersökningens syfte är att 

förstå befälhavarens upplevelser i sitt ledarskap är metoden lämplig. Livsvärldsintervjun söker 

beskrivningar av intervjupersonens subjektiva och individuella upplevelser. Metoden är 

halvstrukturerad genom att den genomförs med teman och de områden som har undersökts 

samlades i en intervjuguide vilken har använts för att underlätta att hålla sig till ämnet. I och 

med att intervjun inte är helt strukturerad har intervjuaren möjlighet att fördjupa 

intervjupersonens berättelse genom att vara följsam och flexibel i sina frågor. Avsikten med 

intervjuerna är att försöka förstå världen ur intervjupersonernas synvinkel, ge deras erfarenhet 

en mening i sammanhanget och lyssna på och beskriva deras levda verklighet. Valet av metod 

beror på undersökningens frågeställning, det har varit av stor vikt att förstå 

intervjupersonernas upplevelser och förståelse av beslutsprocesserna som styr deras 

verksamhet genom att höra deras berättelser. 

 

Intervjuerna varade mellan 40 minuter och en dryg timma. Två av intervjupersonerna valde 

själva plats vilket blev den enas arbetsrum och i den andra intervjun ett sammanträdesrum 

med vacker utsikt. För den tredje intervjun valde jag ett studierum på sjöfartshögskolan, 

intervjupersonen var sen från en annan intervju och jag blev sen till en lektion men trots det 

upplevde jag att vi var koncentrerade på samtalet och avslutade när samtalet var slut och inte 

på grund av tiden. Alla intervjuerna har spelats in för att intervjuaren skulle kunna 

koncentrera sig på samtalet, vilket senare har skrivits ut ordagrant för att kunna analyseras.  
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Intervjuguide 

Som tidigare nämnts har intervjuerna utgått från en intervjuguide, det vill säga en översikt 

över områden som ingår i frågeställningen och ska täckas i intervjun, och en avgränsning mot 

områden som inte omfattas av frågeställningen. Den schematiska intervjuguiden, som visas i 

bilaga 2, är strukturerad och övertydlig. Den är utformad så för att kunna ha en bild av den i 

minnet, inte för att ha framför sig vid intervjuerna och inte att följa slaviskt, mer som ett 

sjökort över området. 

Analysmetod 

Analysen av en intervju fogas in mellan intervjupersonens berättelse vid intervjun och den 

historia som forskaren berättar för en publik Kvale och Brinkmann (2009). Att fokusera på 

berättelsen kan även göra utskriften lättare att läsa förutsatt att den ursprungliga intervjun 

givits berättelsens form. Detta förhållningssätt tillsammans med meningskodning och 

tematisering eller kategorisering är analysmetoden som har att använts. Det kan kallas för en 

teoretisk tolkning eller teoristyrd analys där det viktiga blir att tolka utifrån teorin i första 

hand och sedan använda de analysverktyg som behövs. Analysarbetet har genomförts genom 

att först leta upp meningsbärande enheter i intervjutexterna vilka har sorterats i olika teman. 

Det har varit de fyra beslutssituationerna, delar ur teorikapitlet och övriga teman som har 

kommit upp i texten. Sedan har det materialet sorterats in i ett dokument där Furnhams och 

Forsyths modeller använts som stomme och utifrån det har resultatdelen skrivits med de 

modellerna som bakgrund.  

 

 Fördelen med den teoristyrda analysmetoden är att den kan ge nya dimensioner av kända 

fenomen medan en nackdel är att läsarna och för den delen även forskaren bara lägger märke 

till aspekter utifrån teorin. Kvale och Brinkmann visar som exempel marxister som bara ser 

effekter av klasskonflikter och psykoanalytiker som bara ser tolkningar utifrån omedvetna 

sexuella drivkrafter. En fördel i arbetet med undersökningen har varit en bra förförståelse av 

ämnet och teorierna som används som förklaring. Däremot ska man försöka göra sig fri från 

förutfattade meningar och sina väntade resultat, för att komma ifrån detta kan man försöka 

argumentera mot sina påståenden för att se om de är falska. Man bör inte heller dra för snabba 

slutsatser av sitt material utan vara känslig och öppen för vad intervjupersonerna berättar 

under hela arbetet, hela vägen genom intervjuerna och utskrifterna av dem. För att ytterligare 

göra metoden tydlig är intervjuguiden utformad ur ett teoretiskt perspektiv. 
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När arbetet med att göra utskrifter av intervjuerna startar inleds också den delen av analysen 

där materialet börjar struktureras. En struktur för teman och mening börjar skapas redan då. 

Det är lämpligt att avsätta tid för utskrift mellan intervjuerna då det går att lära sig mycket om 

sin egen intervjustil genom att lyssna på samtalen och upptäcka om man till exempel missar 

sådant som går att utveckla eller om man pratar eller styr för mycket själv. Det är också ett 

sätt att upptäcka hur omfattande utskriftsarbetet är innan alltför många intervjuer har gjorts. 

Enligt Kvale och Brinkmann tar det en erfaren sekreterare cirka fem timmar att skriva ut en 

timmas intervju och den genererar tjugo till tjugofem sidor med enkelt radavstånd, för mig har 

en timmas intervju tagit cirka 15 timmar att skriva ut. Intervjuerna har skrivits ut ordagrant. 

Fördelen med att göra det själv istället för att låta någon annan göra det arbetet är att 

berättelserna har hållits levande genom hela arbetet och att analysen har pågått med kontroll 

över de olika elementen i materialet. 

 

Kvale och Brinkmann tar upp ett problem med utskrift av intervjuer, en utskrift är en 

översättning från ett upplevt samtal till text. Först översätts samtalet till en ljudinspelning där 

meningsskapande gester och hållning går förlorade. Från ljudinspelningen översätts ljud till 

text och konstpauser, tonfall och liknande kommer inte med. Det är alltså utarmade och 

avkontextualiserade återgivningar av levande intervjusamtal. Då syftet är att analysera hur 

intervjupersonerna upplever olika situationer utifrån vad de berättar, inte hur de berättar det, 

har jag valt att bortse ifrån meningsförlusten och istället varit noga med att när jag redovisar 

resultaten försöka göra det utifrån berättelsernas ursprungliga form. 

Etik 

 

”En intervjuundersökning är ett moraliskt företag”. (Kvale & Brinkmann, 2009, s.77)  

 

De moraliska frågorna gäller både under intervjun, hur upplever och hur påverkas 

intervjupersonen av situationen och efter genom att publicera resultat, hur vår förståelse av 

människans villkor påverkas. Vi forskar om privata liv och villkor och presenterar sedan 

resultatet offentligt.  

 

Särskilt eftersom en formell etisk granskning inte krävs för ett uppsatsarbete är det viktigt att 

själv tänka igenom hur intervjudata hanteras och presenteras i skrift därför har några etiska 

tumregler för arbetet ställts upp. Det ska göras en noggrann avkodning av resultaten för att 
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inte utlämna någon. Namn på personer, fartyg och rederier tas bort eller ändras om det 

behövs. För att inte kunna identifiera deltagare har situationer och platser avkodats så långt 

som möjligt utan att tappa betydelsen i berättelsen. Den enda som kommer att ha tillgång till 

inspelat material och utskrifter av intervjuer kommer att vara uppsatsförfattaren och 

handledaren. Det är viktigt att intervjupersonerna vet att de är anonyma så att viktig 

information eller intressanta berättelser inte utelämnas om de är oroliga för att det kan bli 

identifierade av rederi, arbetskamrater eller underställda. Det får alltså inte finnas någon risk 

att de hamnar i en pinsam eller svår situation på grund av intervjun. Ljudinspelningarna 

kommer att förstöras efter att arbetet är publicerat medan utskrifterna sparas för att kunna gå 

tillbaka till vid behov. 

 

Informerat samtycke. Intervjupersonen har haft allmän information om syftet med 

undersökningen och vad det innebär att delta. Det innebär också att deltagandet är frivilligt 

och personen har rätt att dra sig ur när som helst. 

Tidigare arbeten och litteratursökning 

Sökning av tidigare uppsatser och avhandlingar har gjorts i Linnéuniversitetets databas DIVA, 

den nationella databasen SwePub och Sjöfartsverkets sjöfartsforskningsdatabas. Det är 

sparsamt skrivet om sådana områden som ledarskap, organisation och i synnerhet 

beslutsfattande inom sjöfart. Inom Linnéuniversitetet och tidigare HIK har det bara gått att 

finna ett fåtal uppsatser om ledarskap inom sjöfart. Göran Jense, Växjö, och en grupp forskare 

runt honom har undersökt säkerhet, ISM-koden och säkerhetskultur. Ett av dessa arbeten, 

Magnus Mårtenssons (2006), ”Sjöfarten som ett socialt system, om handelssjöfart, risk och 

säkerhet” har använts till referenser i bakgrundsbeskrivningen. Han sammanfattar syftet med 

sin studie enligt följande: 

 

”Att utifrån ett organisationsperspektiv utveckla kunskap för att bättre förstå säkerhets- och 

olycksproblematiken inom sjöfarten.” (Mårtensson, 2006, s.4) 

 

Övrig litteratur har sökts på olika bibliotek, en genomletning i sjöhistoriska museets bibliotek, 

frågor till lärare och andra samt egna kunskaper om litteratur i ämnet. 

 

 

 



25 
 

5.  Resultat 

Analysen har givit tolv teman som har sorterats i fyra övergripande områden, nämligen 

förståelse för förutsättningarna och problemet, arbetet med alternativen, beslutet och 

utvärdera. Dessa områden motsvarar Forsyths (1990) uppdelning i orientering, diskussion, 

beslut och implementering. Det är intervjupersonernas röster som får beskriva beslutsfattandet 

och ansvaret ombord, det är deras röster som får föra berättelsen genom beslutsprocessen. 

Förståelse för förutsättningarna och problemet 

Distans 

De intervjuade har alla lång erfarenhet som befälhavare och har upplevt en övergång från att 

arbeta nära sitt rederi till en organisation som till stora delar är lokaliserad utomlands. De 

upplever att konsekvensen av det är att de har mindre inflytande i organisationen. ”Jag menar 

jag är befälhavare på ett svenskt rederi där jag kanske har något att säga till om och sen är jag 

befälhavare i ett internationellt managementbolag som har tiotusen man anställda, där har jag 

inte mycket och säga till om, jag har ingenting att säga till om”, uttrycker befälhavare C och 

det är en bild som alla intervjupersonerna bekräftar. I ett fall beskriver befälhavare A att 

organisationen har redovisningsavdelning i land 1, bemanningsmanagement i land 2 och land 

3, inköpare i land 4 och driftsmanagement i land 5. Så från att ha haft möjlighet ”att 

promenera upp till huvudkontoret” och lösa problem i beslutsfattandet ansikte mot ansikte blir 

det svårare att ha inflytande i organisationen. Man kan till exempel ha blivit införd i en större 

organisation genom att slås samman med ett annat rederi eller sålts och hamnat under 

management utomlands. Som befälhavare B säger, ”Det var totalkommunikation kan man 

säga, så var det, men det försvann ju när den andra storägaren kom in”. B berättar att 

införandet av management har blivit liksom ett mellansteg till själva rederiet men att den 

ursprungliga organisationen har haft ett visst inflytande vid övertagandet. Det var två stycken 

stora rederier som möttes där man fick ta med sig en del och acceptera annat som var nytt, 

vilket skapade en ny organisation. 

 

Ansvar 

Alla intervjupersonerna är tydliga med att de har ansvaret ombord och sätter sjösäkerheten i 

första hand, även när den inte riktigt sammanfaller med direktiven från rederiet. C säger att 

”jag förhoppningsvis är en god sjöman och jag vet vad som gäller”. Även om fartyget 

framförs med någon annans licens är befälhavaren totalansvarig. ”När det blir ett haveri eller 
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någonting så är ju befälhavaren ytterst ansvarig ombord, även om befälhavaren har legat nere 

och sovit när den här grejen händer så hittar de alltid något fel i varför jag inte var på 

bryggan” (C). B kopplar också ansvaret till sjösäkerhet, sådant som ansvar för människors liv 

och egendom och de anställda och deras anställningssituation menar han att han går i 

bräschen för. Befälhavarens beslut att kasta loss grundar sig på säkerheten, C ger sig inte ut i 

något som är ”livsfarligt, olagligt, tokigt, giftigt eller om vi inte kan klara situationen” och 

säger med eftertryck att han går inte till sjöss förrän det är surrat och klart eller om 

besättningen behöver in och äta innan de går. Om det är något tekniskt problem menar B att 

om det inte går att lösa inom rimlig tid ligger han kvar till allting är klart. C får summera vad 

som gäller ansvaret ombord, ”Jag ska ju göra detta för att det är bäst för båt, besättning, last 

och rederi, då gör jag det även om rederiet sitter och säger du ska göra si och så du ska, nej 

det gör jag inte, det kanske jag kan göra men jag gör det på mitt sätt”. 

 

Begränsning 

Utrymmet att utföra sin uppgift som beslutsfattare begränsas alltid av resurser, regler och 

rutiner. Ett rutinsystem intervjupersonerna tar upp som begränsning av beslutssituationen i två 

fall, nämligen storlek på fartyget och bemanning, är ISM eller Safety Management System 

(SMS, den operativa delen för rederiet i ISM). Bemanningen är i grunden fastställd i 

regelsystem. A berättar att i ett stort rederi med blandat tonnage och många stora fartyg så får 

han lite problem och tvister som befälhavare på ett mindre fartyg, ”De här SMS-systemen är 

ju inte gjorda bara för ett fartyg utan oftast för flera och då blir det ju lite konflikter när man 

tar ett beslut, systemet är kanske gjort för ett stort oceangående fartyg och om man går här på 

kusten då måste man ju ta egna beslut utanför de där ramarna”. B upplever också att det blir 

problem när det ska vara likvärdigt på alla 25 fartygen trots olika förutsättningar, speciellt då 

vissa ligger still under dagar och har tid att göra underhåll medan andra inte har den 

möjligheten. Angående bemanningen hade B velat ha mer att säga till om ”men de har man ju 

inte det finns ju ett minimibemanningsbeslut” och C förtydligar att 

”Minimibemanningsbeslutet det är vad som står i certifikatet, då måste du ha x antal gubbar 

med den och den behörigheten på just den båten du är nu … i många fall är det helt okej med 

den minimibemanningen medan i andra så är det alldeles för mycket arbetsbörda på dem som 

är ombord och vissa saker blir därmed eftersatta”. 
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Resurser 

Intervjupersonerna beskriver de tillgängliga resurserna vilka ger möjlighet att bedriva 

verksamheten och sätter ramarna för besluten. Dessa är ekonomi, charteravtalen och fartygets 

certifikat eller funktion. Befälhavare A resonerar om ekonomi där han menar att ”vi är tillbaka 

i verkligheten som alla andra, uppstyrda ekonomiskt och väldigt kontrollerat” och 

konsekvenserna av det, ”nu börjar man märka att vi börjar tulla på gränserna ibland och då 

känner man att man är frustrerad … man blir lite shaky när man märker att folk inte kan 

rutinerna som man är van vid”. ”Som befälhavare har man ju ändå sista ordet i många grejer 

men just med inköp så har man ju inte det utan vi har ekonomiska ramar.”  

 

Det som fartyget tjänar pengar på är någon form av last och där är befälhavaren styrd av ett 

charteravtal och B förklarar vad det innebär ”Du har inskrivet vad du ska uppfylla under ditt 

charteravtal för dem vi hyr ut båten till, chartraren, då måste vi uppfylla vissa saker för att vi 

ska få en charter, vi ska uppfylla fart, oljeförbrukning och allting sådant och chartraren han 

tänker inte på allt annat, han tänker bara på att vi ska uppfylla dom här sakerna”. C beskriver 

konsekvenserna om man inte uppfyller avtalet, ”Båten är ju uthyrd till en som har chartrat 

den, i vårt fall är det ett annat rederi och vi har ett kontrakt, flerårskontrakt, så att är det något 

fel orsakat av oss ombord att vi inte lastar eller lossar eller kör, då är vi off hire och då får vår 

redare betala straffavgift … så det är väldigt viktigt att vi är effektiva och ser till att den som 

chartrar oss är nöjd med oss, att kunderna är nöjda, den vi levererar till, så att hela kedjan i 

logistiken fungerar, då får ju redaren betalt och det är ju han som betalar våra löner så att det 

gäller att tänka hela kedjan, att alla ska vara nöjda annars blir ju redaren grinig”. Sedan 

förhåller man sig till avtalet i sina bedömningar och beslut, det måste ändå tas hänsyn till 

vädret, ”Är båten chartrad då har du ett certerparti (form av avtal, förf. anm.) det är bindande, 

det är vad du ska göra, men sedan händer något, det kan bli dåligt väder, fartyg går sönder och 

du får göra en deviering och du kan missa någonting om det sen är mitt fel eller om det är 

naturens fel … men samtidigt ska du ju försöka, har man ingen charter så har man ingen 

sysselsättning, du ska ju försöka pleasa dem, ni ska ha ett gott samarbete” (C). Det kan också 

vara så att man gör olika tolkningar, ” Det här säger inte charteravtalet och nu är ni ute i en 

gråzon, nu får vi bestämma oss och har man en bra dialog med honom så får man ju oftast sin 

vilja fram”.  
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B´s fartyg fick ta farligt gods enligt deras farligtgodscertifikat och var byggt för att ta tung 

last. Alla fartyg är förstås byggda för viss last till en viss gräns även om inte de andra 

personerna nämnde det under intervjuerna. 

 

Målet 

För att förberedelserna för ett beslut ska vara de rätta behöver målet göras tydligt tidigt i 

beslutsprocessen. Att ta fram målet innehåller många övergripande aktiviteter och många 

detaljer, här har frågan och berättelserna handlat om några specifika uppgifter. Dessa är last, 

bemanning, reseplanering och nödsituation. Angående ansvar för lasting säger A, ”det har 

man ju, vi ska vara effektiva så det är mig dom skäller på om vi inte är det, så får jag gå 

vidare på överstyrman, det är ju det att vi är utchartrade så att vi har statement of facts med 

tider att hålla reda på”. C förklarar hur han förbereder beslut om last ”okej det låter lite skumt 

det här men jag ska titta på det, skicka vad du har så ska jag titta på det och räkna igenom och 

så återkommer jag så fort som möjligt … så när man har undersökt det, ja det kan gå det här 

så rätar man ut ytterligare frågetecken, sedan pratar man med chartern och säger att okej det 

kan gå”.  

 

Intervjupersonerna uttrycker att de vill ha inflytande i bemanningen för att ha bättre kontroll 

på antalet och kompetensen. Några uttalanden om bemanning, ”Idag är det så att man tränger 

behov av en den tidsperioden och då kommer det en, i stort sett har man inte mycket att säga 

till om, självklart behörighet och sådant, man gör en dubbelcheck på att de uppfyller kraven 

men personen ifråga det vet man inte vad det är för någon” (A), ”Oftast har du en 

rederiorganisation som bara öppnar blocket och så ringer dom ner en besättning som kommer 

men många gånger är det inte så utan då får du ragga ihop en besättning själv och då tar jag 

dom gubbarna som som jag vet är nånting och ha” (B), ”Det sitter en crewmanager också som 

dubbelkollar så det blir lite trögt ibland” (A) och ”Om det var någon på däck, styrman eller 

matros som skulle anställas, framför allt om det var en ny styrman eller seniorbefäl så 

snackade vi igenom mellan båtarna , först och främst tog man folk från dom egna fartygen 

och mönstrade upp om det var något sådant att man blev rekommenderad och att man vänder 

å vrider för och nackdelar” (A).  

 

Vad gäller reseplanering och väder har finns det tydliga rutiner. Om vädret gör det omöjligt 

att gå ut berättar alla att de inte tvekar att ta beslutet att vänta och att ”Då lyssnar dom på ens 

erfarenhet” (B). När man får ett nytt resmål går det snabbt att göra planeringen då man har 
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färdiga arbetssätt. A beskriver det, ”Vi har ju i stort sett samma hamnar så reseplaneringarna 

finns ju där … så befälhavaren jobbar med den styrman som är vaken kan man säga, man 

backar upp varandra … även när vi får någon resa där vi aldrig har varit så tar vi med oss våra 

rutiner till den hamnen, om man ska gå in i en hamn på kusten och aldrig har varit på den 

platsen så är man ju väldigt snabb att göra en reseplanering, man kopierar upp sjökort där man 

gör en plan och då blir ju lotsarna imponerade också dom ser att vi har ju förberett att vi vet 

hur vi kör båt”.  

 

I en nödsituation är intervjupersonerna ännu tydligare med rutiner, erfarenhet och 

förberedelser. ”I en nödsituation så har man ju SMS systemet, man ska informera DP´n om 

det är några större avvikelser eller att man behöver hjälp utifrån men man har ju checklistor 

och där tar befälhavaren besluten och oftast är det liknande situationer, man försöker 

förbereda sig för vad som kan hända och snackar igenom vad gör vi om det här händer” (A), 

”Egentligen är det rekommendationer e från alla handböcker man kan ha, förbered dig så 

mycket du kan plus erfarenhet” (A). Befälhavare A får förklara vad man har för skyldighet, 

”Då är det ju befälhavaren som bestämmer enligt sjölagen att vi avbryter resan för att assistera 

ett annat fartyg, det är vi skyldiga att göra” och C, vad man kan uppleva i situationen, ”Det 

ramlade inte ner här inne, det tog, inte vet jag, det tog en sekund eller tio sekunder också 

boom igen och maskinen var igång … jag tog ju beslut då att vi måste rädda båten, vi slås 

sönder mot klipporna här, måste rädda båten”. 

 

Beslutsmetod 

Liksom att vara medveten om målet är det viktigt att vara klar över på vilket sätt beslutet tas, 

till exempel om det är ett val mellan flera alternativ eller om det är ett uppdrag där en person 

skall besluta. Beslutsmetoden kan påverka hur informationen och alternativen hanteras. Hur 

alternativen förbereds är beroende av hur informationen hanteras i rederiet och sedan hur 

alternativen bearbetas ombord. Det finns givetvis fartyg där befälhavaren håller på all 

information och bearbetar den själv men intervjupersonerna har beskrivit att de arbetar mer i 

team, med alternativen tillsammans med dem det berör. A har tidigare beskrivit att det var lätt 

att gå upp till kontoret för att lösa saker ”och att man jobbar bra ihop det var absolut inte 

toppstyrt”. Men det har förändrats som han beskriver, ”Vi hade ett SMS system från början 

där vi medverkade själva … och det var rutiner, hur vi jobbade, det hade vi skrivit ner så som 

vi gjorde och sedan kunde man enkelt rätta till det … men sedan har vi bytt ägare, då kan man 

inte ha ett eget system, då ska man smälta in i det andra”.  
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Hur informationen hanteras är enligt A, ”Det är mig dom kontaktar ombord, befälhavaren får 

reda på det via telefon och mail oftast” men i B´s fartyg ser det lite annorlunda ut, ”Oftast 

kanske någon avdelningschef också, som nu hade ju vi intendentur och en stor 

däcksavdelning och riktigt stor maskinavdelning … så att allting kunde ju inte befälhavaren 

sköta egentligen, de hade ju sina egna kommunikationsvägar men oftast så löste vi det mesta 

med kommunikation, med action loggar, egentligen så att vi dokumenterade alla dom beslut 

som vi hade tagit”. C berättar om fördelarna med att jobba tillsammans med besluten ombord, 

”Sen involverar jag ju andra gubbar i besättningen som har med det här att göra, det är ju inte 

bara skepparn som gör det utan det är ju för att det ska fungera, det är ju en organisation” och 

”Det spelar ingen roll vad det är för ras, rang och religion, vi sitter i samma båt och alla är lika 

viktiga för att det här ska gå bra, vi som är ombord måste göra ett bra jobb för att det ska 

fungera, det är en speciell miljö och får du ett happy ship får du med dig besättningen, om du 

visar respekt och är schyst på alla sätt och vis”. A får fortsätta, ”Det är roligare att vara i 

mindre besättningar där man får en helhet, man jobbar mer i team och det är inte uppdelat att 

befälhavaren är för sig själv utan man är en teamleader, alla jobbar ihop liksom … allting blir 

väldigt improviserat och då jobbar man i team men jag menar, det är kanske eleven som 

kommer med den bästa iden just då och det blir väldigt bra teamkänsla ombord”. B har 

erfarenhet från när arbetsgruppen inte fungerar bra eller som ett team, ”Minsta lilla sak 

egentligen kunde göra att deras team bildning hamnade fel och jag vet folk som var där som 

tyckte att å vad kul det ska bli att få jobba där, sen så kom de efter ett tag och berättade 

hiskeliga historier om vad de hade blivit utsatta för … det var liksom en sådan här krets, 

mycket elittänkande, inte att man ville ta in nya människor och bygga en framtid och utbyta 

erfarenheter och förnya sig, det var alltså en stängd grupp, det var ju bara det som den här inre 

kretsen tyckte var utveckling allt annat var inte godtagbart” 

Arbetet med alternativen 

Inflytande 

I ”Förståelsen för förutsättningarna …” beskrev jag en känsla av att inte ha mycket att säga 

till om och eftersom det har betydelse för arbetet med förslag till beslut kommer några 

brottstycken ur de citaten igen, ”Man har inte mycket att säga till om” (A), ”Inflytande det 

skulle man ju ha velat ha mer av egentligen såklart men de har man ju inte” (B), ”Där har jag 

inte mycket att säga till om, jag har ingenting att säga till om” (C), ”Och den högste chefen 
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som sitter i land 1 som äger rederiet, där har man ingenting att säga till om, man kan styra 

dem lite som sitter i operation i land 2, de som sköter chartern med rederi 2” (A). 

 

Policy 

I beslutssituationer styrs arbetet av organisationens ramar vilket beskrevs i beslutsteorin. Det 

är till exempel företagspolicy, formell struktur, mål, regler eller kulturella principer. Sättet att 

arbeta med förslagen i rederiet grundar sig i många fall på ISM koden, ”Man har ju byggt upp 

sin verksamhet runt ISM koden och ibland skulle man ju känna att man kanske vill arbeta 

vidare på det där både mot rederi och kanske mot myndigheten” (B). Intervjupersonerna är 

alltså, vilket jag också har visat tidigare, inte alltid helt nöjd med sättet att arbeta på. 

Befälhavare A nämner hur det kunde se ut tidigare, ”Vi har ju egentligen en landpolicy från 

början där det kanske var konflikter i början och lite att det skulle vara demokratiskt, men 

man fasade ut den här äldre modellen av skeppare, ändå har de haft dem kvar ganska länge 

men det är ju i alla fall en 15 år sen dom försvann i vårt rederi” och idag ”är det mer styrt i ett 

kvalitetssystem eller hur rederiet vill ha det”. A har även en strategi att hantera motstridiga 

förslag, ”Jag har full beslutsrätt i framförandet av fartyget, ibland kanske man får förslag ifrån 

de som hyr eller han som planerar logistiken, han sitter uppe i land 2 och säger till var vi ska 

gå och vi får ett veckoprogram eller fjortondagarsprogram och ibland är det plötsliga 

ändringar och ibland kanske han ändrar sig tre fyra gånger på en dag och då får man ju gå in 

och markera att det här säger inte charteravtalet”. Ombord kan förslagen hanteras som 

befälhavare C gör, ”Man hjälps åt, jag vet inte allting, det kan vara en filippinare som har 

varit med om någon liknande situation och då visste han hur de gjorde för att klara av 

problemet och då tar ju jag in hans åsikter så provar jag ju så att det blir bra, så enkelt är det”. 

Det är en hel organisation som är berörda inte bara befälhavaren. 

 

Beslutsprocessen 

Utöver policys och regelverk är många beslut ombord är förberedda med inarbetade rutiner 

som grundar sig på erfarenhet och arbetssätt som har visat sig fungera. Intervjupersonerna ger 

sådana exempel som nattorderboken på bryggan där befälhavaren skriver in vad styrmännen 

ska tänka på under natten och hur planen ser ut, det är alltså ramar för vilka beslut som kan tas 

och där står det oftast att, purra upp kapten vid tveksamheter eller att det vid nödsituationer 

finns färdiga handlingsplaner för hur olika situationer ska hanteras, bland annat ett internt 

nödmeddelande om det är en passagerarbåt vilket betyder att alla ska släppa det man har för 

händer, att nu är det en annan prioritet. När situationen sedan går utanför policys, rutiner eller 



32 
 

handlingsplaner betonar intervjupersonerna hur viktigt det är att ha stor erfarenhet som stöd 

för att ta fram nya förslag till lösningar, som A säger, ”Beslut det är lätt att ta med erfarenhet 

och det är väldigt krävande när man är ny i någon befattning att ta alla dessa beslut, man får 

lägga mycket energi om för och nackdelar”. Den erfarenheten och det goda sjömanskapet 

befälhavarna upplever sig ha leder lätt till konflikt med landorganisationen. C uttrycker det 

kraftfullt, ”Sen så kan man sitta och deala med folk iland som inte fattar någonting, det är 

skrivbordsnissar, de förstår inte det här att det kan vara storm, de förstår inte att man behöver 

gå in och hämta reservdelar, de förstår inte”. Men man försöker ändå lösa oklarheter enligt A, 

”Har du tänkt på det här, vi har väldigt stor erfarenhet ombord och har hållit på med det här i 

många år, så att vi kan påpeka att det kan bli problem om han planerar så … så ibland 

kommer vi med förslag och ibland lyssnar han på det”. Att vara i den typen av konflikt eller 

att få förslag som man anser inte är genomförbara gör att man kanske tar fram egna förslag 

och beslut utanför ramarna eller att man för uppenbara brister tar hjälp av någon inspektör 

från rederi eller myndighet. Ett alternativ som A tar upp är att, ”Ibland vill man bara köra 

förbi den posten i Manilla direkt för att det ska gå fort men då blir det livat i land 2 då sitter vi 

på någon som har det som uppgift, men det får man lära sig att göra på ett fint sätt, i sådana 

fall så informerar man och låter dom få ta beslutet men man får sin önskan fram”. 

 

Beslutet 

Beslutsfattaren  

Intervjupersonerna är helt tydliga med att det är de som befälhavare som har den slutgiltiga 

beslutsrätten vad gäller framförandet av fartyget. Det uttrycks bland annat som C säger att 

”Master han har alltid the overriding athority” eller ”Jag är ju gubben det är ju jag som ska 

fram med båten”. Men finns också en tydlighet med att förtroendet hos besättningen eller 

rederiet inte ska missbrukas. Man ska inte säga nej av princip utan försöka vara följsam och 

lösa uppgiften på bästa sätt. Beslutsrätten över fartyget har stöd i dels i sjölagen och dels 

mindre formellt i sjömanskap och erfarenhet. Erfarenhet och förberedelser används när det 

behöver tas snabba beslut, ”Först händer det ju någonting sedan måste man göra en snabb 

inventering, vad har vi som funkar, är det nånting som är borta, sedan kan man ju köpa sig tid, 

snacka igenom vad vi ska göra, snabbt ta ett beslut, samla information” (A) eller ”Du kommer 

från en djup sömn, du vet inte vad som hänt och du springer upp där och du vet ingenting” 

(C). Han konstaterar att ”Vissa beslut måste man ta blixtsnabbt utan att konsultera någon, 
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nödsituationer eller vad det nu månde vara, medan andra beslut, ska jag gå däråt eller där eller 

där då snackar du med killarna och tar beslut gemensamt”.  

 

En metod för beslutsfattande som har redovisats tidigare i uppsatsen är BRM vilken syftar till 

att alla tillgängliga resurser används för att man inte ska förbise viktiga delar i underlagen 

eller beslutet. A berättar att de använde det sättet att jobba på, ”Vi jobbade ganska tidigt med 

co-pilot – pilot system även om kanske inte alla bryggor var utformade för det men det var så 

att styrman ofta körde och befälhavaren var uppe och övervakade och justerade så den 

traditionen har vi haft hela tiden och det är ju ett klockrent system”. A beskriver att man gärna 

håller fast vid ett sätt att besluta som man tycker fungerar, ”Hur ska vi göra? Då tänker man, 

hur gjorde vi innan, är det här bra eller dåligt, kanske det är något nytt sätt vi kan gå vidare på 

men oftast så faller man tillbaks till en trygghet som vi alltid gjort tidigare och jämför med 

och kanske kör vidare på det. Så man är bra på att ifrågasätta nya grejer” 

 

Handlingsutrymme 

I en normal situation ska befälhavaren följa rederiets policy, berättar B, men i en situation där 

beslutet har fastnat någonstans och det är en åtgärd som är viktig för fartyget upplever han sig 

ha ekonomiskt utrymme att lösa situationen själv. Detsamma gäller i en nödsituation, då har 

ingen av de intervjuade någon tveksamhet i att de har befogenhet att ta nödvändiga beslut. I 

frågan om beslut som grundar sig på fartygets sjövärdighet råder inte heller någon tveksamhet 

och B säger också att varken han själv eller någon kollega som han har hört talas om har blivit 

tvingade att genomföra något mot sin egen bedömning eller omdöme. Däremot är det ett svårt 

beslut med många konsekvenser att inte påbörja resan, ”Ja det är tuffa beslut men det är ju 

inte bara rederiet som förlorar pengar utan det är ju folk som inte kan resa eller last som blir 

kvar på kajen och anställda som inte får komma hem på avmönstringsdagen och sådana saker, 

det är ju massor med beslut som måste tas som en följd av ett sådant beslut”  

 

I handlingsutrymmet ingår också känslan att ha råd att ta ett felaktigt beslut vilket alla har 

uttryckt att de har men som C säger, ”Om man ser att det blir fel och fel och fel hela tiden då 

får man ju gå till botten med det och se vad är felet egentligen”. Ett sätt att skaffa sig 

handlingsutrymme är att, ”Något man har fått lära sig på den här tiden är att man inte behöver 

ta alla beslut med en gång man kan sova på saken och ta ett delbeslut men ha några vägar 

öppna, det är bra” (A). 
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Utvärdera 

Lösningar 

I beslutssituationerna kan saker hänga upp sig eller de inblandade kan komma i konflikt med 

varandra. Som sagts tidigare försöker man lösa uppgiften på bästa sätt och inte låta 

processerna köra fast. B ger ett exempel på att använda ISM koden för att lösa sitt problem, 

”Sen visar man på en avvikelserapport helt enkelt där det står vissa saker i ISM koden och när 

man upptäcker att det där inte är på det sättet eller man från rederiet inte bryr sig om det på 

något sätt utan man låter det ligga i långbänk eller någonting och kanske till och med byter ut 

befattningshavare iland för att det liksom ska försvinna på det sättet, men nej så blir det inte, 

då använder man ju de verktyg som finns och till slut är det ju så att myndigheterna ser 

verktygen så att säga och då måste ju rederiet agera till slut men det är en lång väg att gå”. I 

det fallet handlade det om en större investering och B konstaterar att ” I det fallet blev det ju 

så att min sak fick rätt till slut i alla fall på grund av ISM koden”. Att man fastnar i konflikter 

löser man enligt B genom att, ”Till slut så är det någon part som kommer till insikt om att 

man kanske har gjort fel och då lägger man det åt sidan och så går man vidare från det”, A 

menar att man, ”lär sig anpassa sig till det här, man blir inte så frustrerad trots att dom gör 

tokiga grejer ibland,det viktigaste för oss är egentligen att redaren är nöjd och får sina pengar 

och att vi är rädda om båten” Ett rederi som B arbetade i tidigare arbetade med actionloggar, 

kommunikationen runt beslut sköttes i protokollform där alla beslut som behövde tas eller 

hade tagits fördes in. Sedan skickades protokollen med vissa intervall så att alla visste vad 

som var på gång i rederiet. Han upplevde det som ett system där det var bra flöde i besluten 

och bra dokumentation på hur det såg ut förut.  

 

A får avsluta resultatredovisningen med en tanke, ” Vickar man en månad då vet man 

överstyrman och skepparens roll, man är kanske inte alltid grinig bara för att man är det som 

person utan ibland måste man ta tråkiga beslut då vi har en budget att följa. Det är alltid bra 

att få vara chef någon gång och känna på det där trycket så man inte sitter i det där rummet 

och bara snackar skit utan att man har lite medlidande om den som får ta det tråkiga beslutet 

eller stå för konsekvenserna, det är väldigt lätt att sitta i ett eller annat land och ta ett 

obekvämt beslut” 
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6.  Diskussion 

Påverkas säkerheten till sjöss och befälhavarens förutsättningar att verka som en god ledare 

positivt eller negativt av organisationens metoder att besluta och förståelse av 

beslutsprocesser? Syftet i uppsatsen är att besvara det genom att belysa befälhavarens 

upplevelse av en aspekt av sina förutsättningar för att verka som ledare, nämligen genom att 

undersöka hur beslutsprocesser går till på ett svenskt fartyg 

 

Frågeställningen för uppsatsen är: ”Hur upplever befälhavaren att beslutsprocesserna ser ut på 

ett fartyg och i organisationen runt fartyget?” Eftersom jag ville undersöka upplevelser har 

arbetet genomförts som en kvalitativ intervjustudie. Utifrån frågeställningen har jag fått höra 

berättelser om hur beslutsprocesser kan gå till och hur organisationer kan se ut. I berättelserna 

var det tydligt att befälhavarna upplever sig ha full beslutsrätt vad gäller fartygets framförande 

och att de förbereder beslutet tillsammans med sina besättningar. Däremot när det gäller 

inflytande i organisationen utanför fartyget säger alla att de har liten möjlighet att påverka 

besluten inom landorganisationen. 

 

Ett område där de aktuella befälhavarna är väldigt tydliga när de berättar är deras roll som 

beslutsfattare. Det råder ingen som helst tvekan hos någon av dem vem som har det 

avgörande beslutet i framförandet av fartyget. De har mandat att utöva den rollen genom som 

de beskriver, en hög ansvarskänsla, stor erfarenhet och gott sjömanskap. Deras viktigaste 

uppgift är att försäkra sig om att fartyget framförs på ett sätt som är säkert för människor, last 

och fartyg vilket görs genom den erfarenhet man har och väl inarbetade rutiner för de beslut 

som behöver tas. Ett beslut är enkelt att ta när man har erfarenhet men det kräver mycket 

energi om man är oerfaren berättar en av de intervjuade. Andra saker som gör det enkelt att ta 

beslut är rutiner i form av checklistor eller SMS-system och att vara väl förberedd. Gill (2011) 

problematiserar den bilden och menar att i en okänd situation kan erfarenheten å ena sidan 

göra att beslutet är relevant och i rätt tid men å andra sidan kan ett erfaret befäl tendera att 

använda en lösning som har fungerat tidigare men inte passar till det aktuella problemet. 

Bedömning av en situation behöver utvecklas i takt med att situationen utvecklas och 

information som är både känd och obekant måste samlas in löpande. Som jag har beskrivit 

tidigare har individer en begränsad rationalitet och har kanske inte möjlighet att hantera all 

nödvändig information. Det kan leda till att man tar automatiserade beslut som baserar sig på 

något som var framgångsrikt i en tidigare situation. Gill säger också att undersökningar har 
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visat att sjömän tror att deras beslutsfattande fungerar lika bra under stress som i en normal 

situation. Det kan enligt honom leda till en farlig tro på sin förmåga i en utmanande situation. 

 

Hur organisationen runt fartyget ser ut har alla intervjupersonerna beskrivit som problematiskt 

med berättelser som liknar varandra. De berättar om en utveckling där rederierna använder sig 

av management och operation i andra bolag som i stor utsträckning finns i andra länder. Det 

gör att man upplever ett mellansteg från sig själv till den som bestämmer vilket leder till en 

känsla av att inte ha någonting att säga till om. Det beskrivs också tydligt i ett fall att de som 

arbetar i land ”inte förstår”. Under vissa delar av intervjuerna har den maktlösheten beskrivits 

medan man i andra utsagor har betonat att det är befälhavaren som bestämmer eller att man 

skaffar sig strategier att få sin vilja igenom. I och med att de har det slutgiltiga ansvaret över 

fartyget kan inte orimliga beslut tas i land och valet att låta de andra bestämma finns inte. 

Mårtensson (2006) säger i sin avhandling att man kan anta att det finns uppenbara svårigheter 

att kommunicera mellan land och fartyg och att det inte i första hand beror på 

kunskapsmässiga skillnader utan skillnader i verklighetsuppfattning. Jag har i teoridelen 

redovisat vikten av att den omgivande organisationen både förstår teorier och stöder utföraren 

på olika sätt vad gäller arbetsgrupper och beslutsfattande. Mårtensson frågar sig om det finns 

en tendens, i orsaksförklaringar vid olyckor och tillbud, att förenkla sjöfartens organisatoriska 

och tekniska komplexitet. Gill (2011) tar också upp den tanken, ett vedertaget antagande är att 

den mänskliga faktorn är orsak till 85 % av olyckor inom sjöfarten men han menar att man på 

senare tid har börjat titta på organisationens betydelse i samband med dessa. Det är av vikt 

eftersom organisationen skapar den miljö i vilken operatören verkar. 

 

Det faktum att intervjupersonerna tydligt upplever sitt ansvar och sin formella makt utesluter 

inte ett nära samarbete med deras besättningar. De är snarare tydliga med att det är en 

förutsättning för att i vissa fall ta riktiga beslut. En av dem betonar att det är mycket roligare 

att arbeta med en helhet, att arbeta i team. En annan befälhavare säger vid ett tillfälle att han 

inte kan allt och att han lär sig varje dag av medlemmarna i besättningen. Andras åsikter tas 

alltså in för att förbättra beslutet och åtminstone i ett fall genom att använda metoder från 

BRM. Däremot är ett rimligt antagande att befälhavarna och landorganisationen tar 

beslutsfattandet som något så självklart i sina respektive roller att de glömmer bort att i varje 

beslutsprocess behövs orientering, en genomgripande analys och en lämplig beslutsmetod för 

att genomförandet ska ha kvalitet och vara säkert. Man kan också komma ihåg att trots alla 
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teorier och metoder är ett felaktigt beslut ibland bara ett felaktigt beslut, som Freud sa, ”ibland 

är en cigarr bara en cigarr”. 

Slutsats 

Undersökningen visar tydligt att befälhavarna i undersökningen upplever att de har full 

beslutsrätt i framförandet av fartyget och att ett beslut är enkelt att ta. Samtidigt kan 

kunskaperna om beslutsprocesser höjas för att inte göra det för enkelt och därigenom riskera 

att ta ett felaktigt eller farligt beslut. Befälhavarna har å andra sidan uttryckt en känsla av 

maktlöshet i förhållande till den omgivande organisationen. Arbetet med policys, rutiner och 

ledning av organisationen pågår långt från befälhavarnas vardag vilket komplicerar deras 

deltagande i beslutsprocesserna. Normer och kulturer som styr beslutsfattande kan justeras 

med syftet att göra delaktigheten större. Att befälhavarna har sin beslutanderätt och att 

besluten samtidigt tas där de inte har inflytande är två faktorer som tillsammans har stor 

inverkan på hur kommunikation och lösningar i både akuta och normala situationer 

genomförs. Därför är det viktigt att både rederiet och befälhavarna undersöker 

beslutsprocesser och organisation. Det är viktigt att alla deltagare skaffar sig hög medvetenhet 

och säkra rutiner inom dessa områden. 

Förslag till anslutande undersökningar 

Ett anslutande område som kan vara intressant för att fördjupa kunskapen ytterligare utifrån 

denna studie är att undersöka hur befälhavare som inte har sett en förändring i organisationen 

och har relativt kort erfarenhet, upplever sin situation som beslutsfattare. Andra faktorer som 

påverkar hur beslut tas och som skulle vara intressant att undersöka är till exempel, storlek på 

rederi, nationalitet ombord och kön, ålder eller etnicitet på befälhavaren och även sådant som 

beslutens kvalitet och konsekvenser. 
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7.  Källkritik 

Kvale S, Brinkmann S, ”Den kvalitativa forskningsintervjun” och Eriksson L T, 

Wiedersheim-Paul, ”Att utreda forska och rapportera” vilka har använts som referens till 

metodvalet ingår i kurslitteraturen på Linneúniversitet och får därför anses vara trovärdiga 

källor. De är läroböcker och som är teoretiskt och vetenskapligt skrivna. 

 

Det samma gäller för Jacobsen och Thorsvik, ”Hur moderna organisationer fungerar” och 

Wheelan S, ”Att skapa effektiva team” vilka används på samhällsvetenskapliga institutionen. 

Adrian Furnham, ”The psychology of behaviour at work” och Forsyth D R, ” Group 

Dynamics” är standardverk inom psykologi. Gill Geoffrey W, ”Maritime error management” 

beskriver BRM eller MRM i ett större sammanhang nämligen olyckor och organisation inom 

sjöfart, han är etablerad inom branschen och sjöfartsutbildning i USA. 

 

Litterära referenser såsom Båtologen och Jensens ”Vi, de drunknade” användes för att belysa 

ämnet och göra läsningen lite intressantare. Därför behöver dessa inte uppfylla teoretiska eller 

vetenskapliga kriterier. 

 

I undersökningen används myndigheter som trovärdiga källor. Lagar, resolutioner och 

rapporter har därför använts som källor. En sak att vara uppmärksam på är att vissa 

undersökande organisationer eller företag kan få sitt uppdrag från olika särintressen. Vad det 

gäller Svenska lagen, Försvarsmakten, MAIB och IMO vågar jag anse dem som politiskt 

neutrala. 

 

Mårtensson M, ”Sjöfarten som ett socialt system” är en doktorsavhandling som har fått stöd 

från dåvarande Rådet för arbetslivsforskning.   
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BILAGA 1. 

Valda delar ur Sjölagens 6.e kapitel (Sjölag, 1994:1009) 

 

1 § Befälhavaren skall innan en resa påbörjas se till att fartyget är sjövärdigt enligt 1 kap. 9 §. Under 

resan skall befälhavaren vaka över att fartyget hålls i sjövärdigt skick efter vad som nu sagts. Om fel 

eller brist i sjövärdigheten inte kan avhjälpas genast, skall befälhavaren omedelbart underrätta redaren 

eller den som i redarens ställe har befattning med fartyget. 

2 § Befälhavaren skall se till att fartyget framförs och handhas på ett sätt som är förenligt med gott 

sjömanskap. Han skall känna till de påbud och föreskrifter om sjöfarten som gäller för de farvatten 

som fartyget skall trafikera och på de orter som det skall anlöpa. 

4 § Befälhavaren är ansvarig för att föreskrivna dagböcker förs på fartyget. Bestämmelser om 

dagböcker finns i 18 kap. Befälhavaren är skyldig att på fartyget medföra andra skeppshandlingar och 

ett exemplar av denna lag enligt föreskrifter som meddelas av regeringen eller, efter regeringens 

bemyndigande, Transportstyrelsen. Lag (2008:1311). 

5 § Befälhavaren skall se till att lastning och lossning sker och att resan utförs med tillbörlig 

skyndsamhet. Innan befälhavaren påbörjar bärgning av ett fartyg eller av gods, skall han noga 

överväga om detta är förenligt med hans skyldigheter mot dem vilkas intressen han skall bevaka. 

6 § Om fartyget råkar i sjönöd, är befälhavaren skyldig att göra allt som står i hans makt för att rädda 

de ombordvarande och bevara fartyget och lasten. Han skall, om det är möjligt, se till att dagböcker 

och andra skeppshandlingar förs i säkerhet samt vidta åtgärder för bärgning av fartyg och gods. Så 

länge som det finns rimlig utsikt att fartyget kan räddas får befälhavaren inte överge det utan att hans 

liv är i allvarlig fara. 

Anträffar befälhavaren någon i sjönöd är han skyldig att lämna all hjälp som är möjlig och behövlig 

för att rädda den nödställde, om det kan ske utan allvarlig fara för det egna fartyget eller de 

ombordvarande. Om befälhavaren i annat fall får kännedom om att någon är i sjönöd eller om han får 

kännedom om någon fara som hotar sjötrafiken, är han under de förutsättningar som nyss angetts 

skyldig att vidta åtgärder för att rädda den nödställde eller avvärja faran i enlighet med de föreskrifter 

som regeringen meddelat för sådana fall. 

8 § Befälhavaren är behörig att på redarens vägnar 

1. företa rättshandlingar som avser bevarandet av fartyget eller utförandet av resan, 

2. träffa avtal om att på resan ta med gods och, på ett fartyg som är avsett för det, passagerare, samt 

3. väcka talan i mål som rör fartyget och utföra denna talan. 

Medel för sådana ändamål som avses i första stycket får befälhavaren vid behov skaffa genom lån eller 

genom att pantsätta eller sälja gods som tillhör redaren eller, i nödfall, gods som ingår i lasten. Om 

rättshandlingen inte var nödvändig är den ändå bindande om tredje man var i god tro. 

Befälhavaren skall underrätta redaren om åtgärder av vikt som han ansett nödvändiga för fartygets 

eller de ombordvarandes säkerhet, om resans förlopp, om de rättshandlingar som företagits under 

resan och om allt annat som kan vara till nytta för redaren att känna till. Innan en åtgärd av vikt vidtas 

bör befälhavaren inhämta föreskrifter av redaren eller det ombud som denne har anvisat. Om medel 

behövs för fartyget och redarens föreskrifter inte kan avvaktas, skall befälhavaren skaffa medlen på det 

sätt som är billigast för redaren. 

9 § Befälhavaren skall under resan noggrant vårda lasten och i övrigt bevaka lastägarens intressen. 

Befälhavaren är behörig att, i enlighet med vad som gäller för en transportör eller bortfraktare, företa 

rättshandlingar på lastägarens vägnar samt väcka talan i mål som rör lasten och utföra denna talan. 

10 § Befälhavaren svarar inte för de förbindelser som han har ingått på redarens eller lastägarens 

vägnar. 
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11 § Befälhavaren skall ersätta den skada som han genom fel eller försummelse i tjänsten orsakar 

redaren, lastägaren eller någon annan vars intressen han skall bevaka. 

… 

12 § När redaren begär det skall befälhavaren avge redovisning. … 

14 § Befälhavaren på ett svenskt handelsfartyg, fiskefartyg eller statsfartyg och befälhavaren på ett 

utländskt handelsfartyg eller fiskefartyg på svenskt territorium ska genast rapportera till den 

myndighet regeringen föreskriver 

1. när någon i samband med fartygets drift har eller kan antas ha avlidit eller har fått svår kroppsskada, 

2. när någon ombordanställd i annat fall har eller kan antas ha avlidit eller har fått svår kroppsskada, 

3. när någon i annat fall än som avses i 1 och 2 har eller kan antas ha drunknat från fartyget eller 

avlidit ombord och begravts i sjön, 

4. när allvarlig förgiftning har eller kan antas ha inträffat ombord, 

5. när fartyget har sammanstött med ett annat fartyg eller stött på grund, 

6. när fartyget har övergetts i sjön, 

7. när i samband med fartygets drift skada av någon betydelse har eller kan antas ha uppkommit på 

fartyget eller lasten eller på egendom utanför fartyget, eller 

8. när förskjutning av någon betydelse har inträffat i lasten. 

… 

Bestämmelser om befälhavarens skyldigheter vid sjöförklaring finns i 18 kap.  

15 § Bestämmelser om befälhavarens skyldigheter vid sammanstötning mellan fartyg finns i 8 kap.4 §. 
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BILAGA 2. 

Intervjuguide 

  

 

Vem förbereder 

beslutet? 

Bakgrundsfrågor 

Hur länge har personen varit befälhavare, i befattning? 

På vilka fartyg, gärna namn och i vilket rederi? 

Aktiv nu eller till och med när? 

Fördjupa. Arbetar 

besättningen hierarkiskt 

eller mer som ett team. 

Varför har personen 

slutat till sjöss? 

Beskriv vad som händer i följande situationer. Helst från 

en självupplevd händelse, annars hur intervjupersonen 

tror att det skulle gå till. 

Vem tar beslutet? 

Diskutera inte kvalitet 

eller resultat av ett 

beslut. 

Undersökningen gäller 

beslutsprocessen 

Förklara vilka som tar 

initiativ och ger förslag 

till en åtgärd. Land, 

besättning, avlösare? 

 

Beslutssituationerna 

Ny rutt på grund av dåligt 

väder. 

Ytterligare eller annan typ 

av last. 

Ny destination. 

Fartygets bemanning. 

 

Ingen värdering eller 

undersökning av 

situationerna, ex. antal i 

besättningen. 

NO GO AREA 

Beskriv regelverket och 

rederiets policy i frågan. 

Förstår och tycker 

intervjupersonen att det är 

möjligt och nödvändigt att 

följa. 

Fördjupa. Arbetar 

fartyget och rederiet 

aktivt med BRM/MRM 

Erfarenhet från en egen 

nödsituation, gärna lik 

någon av situationerna. 

På vilket sätt skiljer sig en 

normal och en 

nödsituation. 

Berätta om skillnaden i att 

förbereda och ta beslut 

mellan att befinna sig nära 

land i kusttrafik och att 

vara ute på oceanen. 

Eget förslag från intervjupersonen på en händelse som 

belyser beslutsprocesserna. 

Inte ledarskap, auktoritet 

eller delegering av beslut 

som objekt. Det är OK 

som förklarande faktor 

för beslutsprocesser. 


