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Abstrakt 
 
Efter att ha tagit examen från det fyraåriga sjökaptensprogrammet på Kalmar Sjöfartshögskola 

söker vissa studenter anställning som befälhavare på ett fartyg under 70 brt trafikerandes inre 

fart. Utbildningen är utformad till att i första hand ge studenterna de förutsättningar som krävs 

för en anställning som styrman ombord på ett större fartyg. Syftet med denna studie var att 

undersöka hur de nyutexaminerade studenterna upplevde sin kompetens inför arbetet som 

befälhavare och ifall deras avsaknad av tidigare erfarenhet från fartygstypen gav upphov till 

några risker. En kvalitativ intervjustudie genomfördes med sex utvalda befälhavare som före 

anställningen saknade tidigare erfarenhet av fartygstypen. Resultatet visade att befälhavarna 

kände en nervositet inför delar av arbetet, främst kopplad till fartygsmanövreringen och 

avsaknaden av någon ombord att fråga om hjälp. De ansåg sig under arbetets inledande skede 

sakna den erfarenhet som krävdes för att under alla omständigheter kunna garantera fartygets 

säkra framförande.  
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Abstract 

After graduating from Kalmar Maritime Academy´s four-year Nautical Science program 

some students seek employment as masters of vessels below 70 grt within Swedish sheltered 

trade. The education is mainly designed to provide the student with the qualifications needed 

for working as an officer on board a larger vessel. The purpose of this study was to examine 

how the new graduates viewed their competence as masters and whether their lack of 

previous experience from this type of vessel generated any risks. A qualitative method with 

personal interviews was performed with six chosen masters who had no previous experience 

from this type of vessel before their employment. The result of the interviews pointed at an 

experienced nervousness among the masters related to parts of their duties, mainly regarding 

ship maneuvering and the lack of anyone on board to ask for help. They felt a lack of the 

experience needed during the beginning phase of their employment to under all 

circumstances guarantee the safety of the vessel. 
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1. Inledning 

 

1. 1 Bakgrund 

Det 4-åriga sjökaptensprogrammet på Sjöfartshögskolan i Kalmar är utarbetat för att ge 

studenten de förutsättningar som krävs för att starta en karriär som befäl inom sjöfarten. Detta 

är den högsta behörighet som en student utan tidigare erfarenhet av sjöfart kan läsa sig till och 

innefattar ett års praktik ombord på olika fartygstyper. Utbildningens titel i sig vittnar om 

studenternas mål med studierna. Fram till dess att de för sitt första befäl ombord på ett av de 

fartyg som utbildningen avser måste de dock erhålla mångårig sjötid1 inom detta eller ett 

liknande fartygs lägre befattningar. Behörigheten studenten efter avslutade studier erhåller 

kallas klass V och ger dem möjlighet att anställas som styrman2 i obegränsad fart ombord på 

valfri fartygstyp, förutsatt att de innehar den specialbehörighet3 som eventuellt krävs inom 

vissa av dessa typer. Det år av sjöpraktik som studenten under utbildningen gör är enligt syftet 

med utbildningen begränsad till fartyg över 1600 brt4 (Riktlinjer för fartygsförlagd utbildning, 

Transportstyrelsen, 2015), med ett fåtal undantagna fartyg som i stort även används främst i 

undantagstillfällen. 

 

Det krävs enligt Transportstyrelsens krav omfattande studier för att erhålla klass V 

behörigheten i förhållande till vad som krävs för att erhålla lägre behörighetsgrader. De lägre 

behörigheterna ger innehavaren rätten att framföra mindre fartyg än dem som innefattas av en 

högre behörighet, som klass V. En person med klass V behörighet får dock även framföra de 

mindre fartyg som innefattas av de lägre behörigheterna, som FB VIII5 och FB VII6. För att 

erhålla behörigheterna FBVIII och FBVII krävs likväl sjöpraktik men praktikfartygets 

storlekskrav är för dessa studenter över 20 (FBVIII) respektive över 70 brt (FBVII)  (TSFS 

2011:116). Eftersom studierna som krävs för de lägre behörigheterna även är inriktad på 

fartyg av mindre storlek blir resultatet att de innehar både teoretisk och praktisk erfarenhet 

från mindre fartyg i förhållande till studenter med klass V behörighet. 

 

                                                           
1 Sjötid är det antal dagar en person arbetat ombord på olika fartyg 
2 Styrmansbefattningen innefattar vakthållning på bryggan. Kaptenen är ytterst ansvarig för fartyget. 
3 Specialbehörighet kan krävas då lasten är av en speciell art. Vanligt ombord på tankfartyg. 
4 Brt är en förkortning av bruttotonnage och anger den totala inneslutna volymen hos ett fartyg. 
5 FBVIII är en behörighet som ger rätten att i inre fart framföra ett fartyg upp till 70 brt som befälhavare och 

mellan 71-500 brt som styrman. 
6 FBVII en ”högre” behörighet än FBVII och medför i tillägg att personen får mönstra på som styrman ombord 

på ett fartyg upp till 3000 brt som styrman i inre fart. 
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Som nyutexaminerad student på det 4-åriga programmet med erhållen klass V-behörighet kan 

man få anställning som befälhavare7 ombord på ett fartyg upp till 70 brt trafikerandes inre 

fart8, erfarenhet av denna fartygstyp krävs ej. 

 

En för tillfället svår arbetsmarknad för nyutexaminerade sjöbefäl (Sjöfartstidningen 02-10-

2015)  gör att många tar det första jobb de kommer över. Eftersom de vet att de innehar 

behörighet för tjänsten finns ingen anledning för dem att anta att de inte har den kompetens 

som tjänsten kräver.  

 

Sjökaptensexamen ger studenten ett tekniskt och nautiskt kunnande för att, efter några 

års yrkesverksamhet inom området, operativt kunna ansvara för besättning, fartyg och 

last som befälhavare. Linnéuniversitetets utbildningsplan (2014) 

 

Att det i utbildningsplanen står att studenten ges förutsättningarna för att föra befäl men först 

efter några yrkesverksamma år beror enligt en handläggare på Transportstyrelsen (19-11-

2015) på att utbildningen är avsedd för de studenter som vill arbeta som befäl på fartyg av 

obegränsad storlek och ej begränsade till ett visst fartområde. De gällande reglerna enligt 

förordningen om behörighet för sjöpersonal kräver att en kapten ombord på denna typ av 

fartyg innehar en viss erfarenhet från yrket. Studenten behöver dock ej vidare utbilda sig för 

att framöver erhålla denna behörighet. För att erhålla sjökaptensexamen måste studenten 

uppvisa den kunskap som krävs för att framöver vara redo att axla rollen som befälhavare. 

 

Enligt en redare som driver ett passagerarfartyg under 70 brt trafikerandes inre fart utgörs 

bemanningen ombord  oftast av befälhavaren samt en jungman9. Redaren beskriver 

befälhavarens uppgifter enligt följande: 

 

Befälhavaren har ansvaret för att fartyget framförs enligt sjövägsreglerna och med hänsyn till vädret. Det 

viktigaste är att garantera säkerheten ombord genom att inte försätta fartyget i fara och att hålla koll på 

passagerarna. Befälhavaren bör dagligen följa väderleksrapporter och baserat på dessa och deras egen 

bedömning avgöra ifall dagens turer är genomförbara. Arbetet innefattar mycket fartygsmanövrering, i 

trånga farleder och till och från kaj. Ett gott mottagande och en fortsatt god service under turens gång 

jämtemot passagerarna är en viktig del av arbetet. 

                                                           
7 Befälhavare är en annan benämning av kapten. 
8 Inre fart innebär navigering inom ett avstånd av maximalt 1 NM (1852m) från hamn eller annan plats där 

fartyget kan finna skydd samt inom Kalmarsund. 
9 Jungman är en befattning som ofta kräver att personen har genomgått en grundläggande säkerhetsutbildning 

och liksom all övrig sjöpersonal innehar ett giltigt friskhetsintyg. 
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1.2 Problematisering 

Vissa av de fartyg under 70 brt som framförs i inre fart är engagerade i transport av 

passagerare. Ofta innefattar navigeringen många kursändringar inom områden med mycket 

fritidsbåtar och med förekomsten av grund. Väderförhållandena är av stor betydelse med 

tanke på fartygets ringa storlek och en noggrann övervakning och prognostisering utav dessa 

är en förutsättning för att befälhavaren skall kunna fatta korrekta beslut. 

Navigationsutrustningen10 som studenten fått erfarenhet av från utbildningen finns ofta 

ombord på ett mindre fartyg men i en variant med lägre effektivitet och noggrannhet. 

Tilläggningarna görs ofta på trånga kajplatser och ibland i strömt vatten och utan någon 

bogpropeller11 så det krävs att befälhavaren har total kontroll över fartyget.  

 

Eftersom den nyutexaminerade studenten från utbildningen ej har haft fartygsförlagd praktik 

på små fartyg och eventuellt även saknar erfarenhet av mera storskalig passagerarsjöfart, kan 

de moment som denna förväntas att till fullo behärska kräva en högre kompetens än den 

studenten besitter.  

 

1.3 Syfte 
Syftet med denna studie är att ta reda på om utbildningen är tillräcklig, med avseende på 

risker och eventuell brist på erfarenhet, för att en nyutexaminerad sjökapten ska kunna föra 

befäl på ett mindre fartyg. Vidare är syftet att definiera vad inom utbildningen som är av störst 

praktisk relevans för en befälhavare ombord på denna fartygstyp. 

 

1.4 Frågeställningar 
Hur upplever en nyutexaminerad student sin kompetens i arbetet som befälhavare ombord på 

ett mindre fartyg? 

Vad inom utbildningen är av störst värde för studenten i rollen som befälhavare ombord på ett 

litet fartyg? 

Kan befälhavarens brist på tidigare erfarenhet av fartygstypen ge upphov till någon risk 

ombord? 

                                                           
10 Navigationsutrustning är hjälpmedel som används för bestämning av fartygets position, fart och förekomsten 

av övriga fartyg eller fasta objekt. Gps, radar och ekolod m.fl.  
11 Bogpropellern är placerad i främre delen av fartygskroppen under vattenytan och kan vid låg eller ingen fart 

skapa en sidledskraft på fartyget. 
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1.5 Avgränsning  
Studien är avgränsad till att endast innefatta studenter från Kalmar Sjöfartshögskolas 4-åriga 

sjökaptensprogram som innehar klass V behörighet men saknade tidigare erfarenhet från 

fartygstypen de efter examen anställdes som befälhavare på. Fartygstypen som gäller för 

studien är passagerarfartyg under 70 brt trafikerandes inre fart. 

 

2. Metod 

 

2.1 Val av metod 

Den valda metoden för arbetet är en kvalitativ intervjustudie utifrån en semistrukturerad 

intervjumanual. Enligt Stukát (2011) skall en metod väljas först då dess lämplighet bedömts 

och vidare nämner han att inom en semistrukturerad intervju utnyttjas samspelet mellan 

intervjuaren och respondenten för att få så fyllig information som möjligt. Metodiken ger 

möjlighet att komma längre och nå djupare än intervjustudier gjorda efter en strukturerad 

manual eller genom enkätintervjuer.  

 

Enligt Alvesson (2013) understryks vikten av att som intervjuare kunna röra sig utanför 

intervjumallen om det behövs. Att ställa följdfrågor där respondenten uppmuntras till att 

utveckla sitt svar och att generellt sträva efter att få respondenten att tala mer än intervjuaren. 

Att som intervjuare vara en aktiv lyssnare beskrivs även som viktigt. Delvis för att det är 

enklare att höra vilka spår som är intressanta att följa upp med ytterligare frågor men även för 

att intresset detta visar för vad respondenten har att säga får en uppmuntrande effekt.  

 

Intervjuguiden som användes i studien utarbetades för att inbegripa studiens 

problemformulering och delades upp i teman. Enligt Dalen (2007) användes 

”områdesprincipen” vilken går ut på att de inledande frågorna ligger i periferin i förhållande 

till de efterföljande mera centrala och känsloladdade frågorna. Syftet med detta var att få 

respondenten att må bra och känna sig avslappnad. Inom det första temat fick respondenten 

därför berätta lite om sig själv och sin bakgrund samt om  sin första tid som befälhavare. 

Nästa tema handlade om respondentens syn på sin kompetens inom olika arbetsmoment och 

vad inom utbildningen som var till störst praktisk nytta i jobbet som befälhavare. Det tredje 
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och sista temat handlade om risker inom de arbetsområden som berördes i det föregående 

temat rörande kompetens.  

 

2.2 Urval 

De respondenter som ansågs vara relevanta för undersökningen utgjordes av en grupp med 

så hög erfarenhetsmässig homogenitet som möjligt. De respondenter som med störst 

sannolikhet kunde antas ha upplevt risker till följd av en bristande erfarenhet från 

fartygstypen de fick anställning som befäl ombord på, utgjordes främst av de som ej arbetat 

inom denna typ av sjöfart tidigare. Respondenterna hade alla fått sitt första sjöfartsrelaterade 

arbete ombord på ett passagerarfartyg under 70 brt trafikerandes inre fart. 

Respondentgruppen utgjordes av sex individer som fört befäl ombord på den ovan nämnda 

fartygstypen. Då det är respondenternas upplevda erfarenheter som studien bygger på och 

dessa över tiden kan glömmas bort utgjordes de tillfrågade av studenter som tog examen -14 

och -15. För att ytterligare homogenisera respondenternas kompetensbas har de utvalda alla 

studerat på Kalmar Sjöfartshögskolas 4-åriga sjökaptensprogram.  

 

Ytterligare en intervju genomfördes med en redare för ett rederi som driver ett 

passagerarfartyg om 38 brt trafikerandes inre fart. Syftet med denna intervju var att få en 

bättre inblick i hur arbetet ser ut för en av honom anställd befälhavare och att använda som 

underlag till intervjuguiden. 

 

En pilotintervju genomfördes även för att testa intervjumallen. Resultatet medförde vissa 

strukturella förändringar men i stort var guiden tillfredsställande. 

2.3 Etiska aspekter 

Examensarbetet innehåller ej några etiskt känsliga frågor men dessa aspekter togs givetvis i 

beaktande. Vetenskapsrådets (2013) forskningsetiska principer användes som grund där de 

fyra huvudkraven har efterlevts; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. De personer som ingått i undersökningen har informerats om dess syfte 

och upplystes om vilka moment den skulle komma att innefatta. Intervjuerna utfördes med 

respondenternas samtycke och de var medvetna om att de när som helst kunde avbryta 

intervjun. Intervjuunderlaget har endast används till den egna undersökningen och ej 

publicerats för några andra personer. Enligt Stukáts (2011) rekommendation spelades 

intervjuerna in vilket respondenterna lämnade sitt samtycke till. 
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3. Teori och tidigare studier 

 

3.1 Kompetens 

Enligt rapporten från en konferens om bedömning av kunskap och kompetens (Svingeby, G. 

Svingeby, S) s.127 kan kompetensbegreppet och möjligheterna att definiera kompetens ses 

från olika perspektiv. Författarna nämner tre synsätt som dominerar bedömningen. 

 

1, Kompetens som en individuell egenskap 

Enligt detta perspektiv ser man kompetens som något av en egenskap hos den enskilde, en 

sorts mänsklig resurs. 

2, Kompetens som yrkeskrav 

Även denna kompetens kan delas upp i två delar där den ena utgörs av de officiella 

kompetenskraven för ett visst yrke och den andra de faktiska kraven på kompetens som yrket 

kräver. 

3, Ett interaktivt synsätt – kompetens i användning 

Detta synsätt framhäver att kompetens inte är enbart vare sig en personlig egenskap eller en 

egenskap hos yrket. Det är istället i relationen mellan den enskilde och yrkesuppgifterna som 

kompetensen både framträder och utvecklas. 

En annan modell inför bedömning av kompetens är utformad av Dreyfus & Dreyfus (1986) 

och jämförs bäst med det interaktiva synsättet ovan. Det är där i relationen mellan den 

enskilde och yrkesuppgifterna som kompetens både framträder och utveckla. Dreyfus & 

Dreyfus (1986) modell beskriver hur individen som saknar tidigare erfarenhet av en situation 

upplever den som en mängd osammanhängande fragment som behöver sammanfogas för att 

en korrekt bedömning och hantering av situationen skall vara möjlig. Efterhand som 

individen byggt upp en fond av personlig situationserfarenhet kan hon intuitivt reagera på 

den uppfattning hon skapat av situationen. 

3.2 Tidigare studier  

Utbildningen till sjuksköterska har likheter med sjökaptensprogrammet på så vis att den även 

varvar teoretiska studier med verksamhetsförlagd utbildning. I examensarbetet 

Nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser under transition - Från student mot kompetent 

sjuksköterska (Emanuelsson & Funnemark, 2007) belyses nyutexaminerade sjuksköterskors 

upplevelser under trasitionen från student till kompetent sjuksköterska. Resultatet visar på att 

de upplevde denna tid som en uttröttande lärandeprocess med en ansvarsnivå som var 

påfrestande hög när ingen längre kontrollerade deras handlingar.  
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Likheterna mellan nyutexaminerade sjuksköterskor och sjöbefäls upplevelser av sin första tid 

i yrket kan till viss del bekräftas genom en jämförelse av resultatet från studien ovan och det 

resultat som presenterats i studien Att möta verkligheten till sjöss (Jogby & Segeblad, 2013). 

Denna studie syftade till att undersöka hur nyutexaminerade styrmän upplevde sin kompetens 

i förhållande till den kompetens som yrket krävde av dem. Till skillnad från ovanstående 

studie utförd av Emanuelsson, S & Funnemark, E kunde en bristande kompetens ej påvisas 

inför något specifikt arbetsmoment bland styrmännen. De upplevde trots detta en oro inför 

deras tillträde i yrkesrollen som liksom för sjuksköterskorna senare bäst avhjälptes genom 

stöd från övriga medlemmar ur besättningen. 

 

I studien Spindeln i klistret – Den kliniska praktikens betydelse för utveckling av 

yrkeskometens som sjuksköterska (Å, Lindberg-Sand, 1996) s.229, benämns övergångsfasen 

från elevrollen till sjuksköterskerollen som ”stålbadet”. Detta beskrivs som ett resultat av den 

kulturchock som uppstår vid bytet från skolmiljö till kraven i arbetet och som en svårighet att 

hantera krocken mellan de ideal och normativa förväntningar på rollen som byggts upp under 

utbildningen och vårdens faktiska villkor och krav på denna.  
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4. Resultat 

4.1 Ny i rollen som befälhavare 
Befälhavarens arbetsuppgifter varierade på de olika fartygen men endast marginellt. Ombord 

på ett fartyg var det viktigt att se efter att underhållet sköttes så att det var i ”shipshape”12 

medan det ombord på de två andra fartygen var viktigt att hålla koll på bunkernivån13 och 

bunkra vid behov. På ett av fartygen skötte befälhavaren räkning av passagerarna medan detta 

på de två andra fartygen gjordes av jungmannen. Två av fartygen hade fulla rättigheter för 

servering av alkohol medan det på ett fartyg var befälhavarens uppgift att se till att ingen 

förtärde alkohol ombord.  

 Dessa skillnader visade sig ej avspeglas i respondenternas uppfattning av tjänsten som helhet 

utan de mest kompetenskrävande delarna av jobbet framstås ha förekommit på alla tre 

fartygen. Respondenterna uppgav att de före tjänstens tillträde hade föreställt sig hur deras 

kommande arbete skulle se ut och samtliga hade känt nervositet inför detta. En gemensam 

nämnare för denna oro var dels vetskapen om att de ej skulle ha någon att fråga. Eftersom 

ingen av dem hade haft något arbete som befäl tidigare och endast hade sjöerfarenhet från 

praktikfartygen var detta ett moment de kände osäkerhet inför. Då utbildningen ej behandlat 

fartyg av den aktuella storleken uppgav samtliga respondenter sig vara i stort ovetande av vad 

arbetet skulle innebära. Detta kom således att ytterligare öka på den upplevda nervositeten. 

Bland de för studien utvalda studenterna hade två tidigare erfarenhet från fritidsbåtar men i 

relation till det kommande uppdraget upplevde de alla sin erfarenhet av fartygsmanövrering14 

som i stort sett obefintlig. Detta var en tredje oroskomponent. Att de även skulle bli 

arbetsledare var något som respondenterna uppgav skapade nervositet men även förväntan, då 

det var något de ansåg sig klara av i den låga omfattning som råder på ett fartyg av denna 

storleken. 

Fyra av respondenterna uppgav att de under upplärningstiden kände en ökad oro inför att så 

småningom framföra fartyget själva då de insåg att de behövde lära sig väldigt mycket. Den 

kunskap de hade med sig från utbildningen var ombord på det nya fartyget till viss del mer än 

tillräcklig men de upplevde en avsaknad av praktisk erfarenhet. De två som ej upplevde en 

ökad oro under upplärningstiden hävdar att oron fanns kvar men att den sakta blev lättare i 

takt med att de förstod vad som förväntades av dem ombord.  

                                                           
12 Shipshape betyder att fartyget är rent och städat och i gott skick.  
13 Bunkernivån anger mängden bunker, alltså bränsle, som för tillfället finns i bränsletanken. 
14 Fartygsmanövrering omfattar hur man med tillgängliga medel i form av roder, propellrar och yttre faktorer 

som ström och vind kan förflytta fartyget. 
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Samtliga respondenter kände en stark oro inför sin första tur som ytterst ansvariga ombord. 

De var oroliga för att hamna i en riskfylld situation eller att de skulle glömma något viktigt 

under turens gång. En respondent uttryckte det på följande sätt: 

När jag hälsade alla välkomna darrade jag på rösten och det kändes mer och mer som att jag försökte lura 

dem att jag faktiskt var deras kapten. 

Fem av respondenterna ansåg att de erhållit en tillräcklig upplärning före de arbetade 

ensamma första gången men samtliga var medvetna om att de ej var upplärda inför varje 

situation som kunde komma att uppstå. Tanken på att kunna hamna i en situation de ej hade 

kunnat förutse eller har någon erfarenhet ifrån var något som oroade respondenterna under 

deras första tid i arbetet. De föreställde sig dagligen scenarion som kunde inträffa och hur de 

skulle hantera dessa för att vara bättre förberedda och samtalade även med övrig besättning 

om detta.  

De mest orosskapande momenten under första tiden i yrket var kopplade till 

fartygsmanövreringen och dess potentiella inverkan på säkerheten ombord på fartyget. Fem 

av respondenterna uppger att de framförde fartyget i bojade leder15 som krävde att de 

emellanåt behövde ligga på metern rätt inför en gir16 för att undvika grundstötning eller 

kollision. Denna typ av oro minskade i olika takt hos respondenterna och var i slutet av 

säsongen ersatt med vad som skulle kunna kallas upprymdhet. De trivdes med att känna att de 

behärskade något de tidigare hade fasat över. En av respondenterna beskrev att han hanterade 

sin nervositet såhär: 

Den höll jag för mig själv. Jag sitter rätt skyddad, inte många som kan se mig. De som ser mig ser mig 

oftast från sidan. De ser inte blicken och det tror jag är ganska avgörande. Man fick hålla masken ändå 

ibland, de ser om man skakar på näven. Då håller man i ratten och jag hade en bra annan kant att hålla 

högerhanden på. Jag tänkte att om de ser mig köra med en hand så känner de sig säkrare än om jag står 

bredbent med båda händerna på ratten.  

 

4.2 Kompetens i yrkesutövandet 
Två av respondenterna ansåg att tjänsten medförde den ansvarsnivå de hade förväntat sig före 

dess tillträde och de övriga fyra tyckte att ansvaret var större ombord än de hade förväntat sig. 

Den största oron kom  av att ha ansvaret för så många människoliv. Vetskapen om att 

befälhavarens kunskaper och erfarenhet är avgörande för hur en riskfylld situation ska falla ut 

                                                           
15 Bojade leder är farleder utmärkta med bojar eller prickar. 
16 Gir är en manöver då man använder fartygets roder och/eller propellrar för att svänga. 
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eller om den skall uppstå över huvud taget fick en av respondenterna att känna sig obehaglig 

till mods då han i början ej ansåg sig vara kompetent  nog för tjänsten. En annan uttryckte det 

såhär: 

Ja det var nog ett av de stora orosmomenten också om det skulle hända något under tiden som 

befälhavare. Man visste om att det skulle va så men det var ändå lite av en chock när man insåg det i 

praktiken när jag faktiskt var ute och körde och tänkte, oj, nu är det allvar. 

En gemensam upplevelse för respondenterna av första tiden som befälhavare var just att det 

kändes ”overkligt” och ”chockartat” att betrakta sig själva som den som förväntades kunna 

allt ombord och kunna rädda alla vid en nödsituation. Speciellt stark blev denna känslan då 

det fanns barn ombord. På frågan om befälhavaren vid någon tilläggning känt rädsla svarade 

en: 

Ja, självklart. Framförallt manövern i uddevalla, där det är trångt och med mycket  trafik. Ofta var det 

oron över att det fanns barn ombord. Vuxna kan ta hand om sig själva men barnen ska inte behöva 

drabbas. Det var oro över att någon skulle skada sig helt enkelt.  

 

4.2.1 Fartygsmanövrering 

Alla respondenterna var överrens om att det viktigaste för säkerheten ombord på fartyget var 

att de kunde ”köra båt” felfritt. Det var frågan om flera tilläggningar dagligen och 

framförande av fartyget i trånga farleder17 med förekomst utav grund och mycket övrig trafik. 

Ingen av respondenterna hade före upplärningen kört något liknande fartyg eller hade någon 

erfarenhet av fartygsmanövrering som de ansåg var av stort värde inför denna uppgiften. 

Förutsättningarna för de olika fartygens manöverförmåga varierade mellan en propeller, två 

propellrar och två propellrar plus bogpropeller.  

Alla respondenterna uppger att de mot säsongens slut kunde manövrera fartyget med fullgod 

förmåga men att det under den första tiden i arbetet var mera osäkert. Det framkommer att två 

situationer sällan är varandra helt lika eftersom vindriktning och vindstyrka hade stor 

inverkan på fartygen. Det räckte därför inte med upplärningstiden ur detta avseende och fyra 

av respondenterna uppger att de i början var med om tilläggningar som ej gick problemfritt. 

De kände att fartyget ej betedde sig som de hade förväntat sig och fick backa ut och göra nya 

försök på manövern. 

                                                           
17 Farled är en trafikled på sjön. Dessa kan vara utmärkta med sjömärken som bojar, fyrar och prickar. 
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Jag kunde köra båt tillräckligt bra men det var inget jag lärt mig under utbildningen. Det är nog mer.. Nej, 

mycket av det dom sagt i skolan stämde inte ens. Det här att man inte kan styra när man backar osv, det 

gick visst. 

Först efter mera övning på egen hand insåg de hur de till fullo kunde kontrollera fartyget i 

förhållande till förutsättningarna. Ingen råkade ut för någon kollision med flytande eller fasta 

objekt bortsett från några mindre kajstötningar. Fyra av de sex respondenterna utförde under 

säsongen turer till destinationer där de aldrig varit tidigare. De hade fått beskrivet utav redaren 

eller andra kaptener med erfarenhet av farleden hur tilläggningarna skulle gå till men de 

uppger alla att de var oroliga inför manövern.  

Vid framförande av fartyget i hård sjö eller hård vind gällde det även för respondenterna att 

lära känna fartygets egenskaper under olika förhållanden och detta var något de ej hade 

genomgått under upplärningstiden. Samtliga hade dock fått anvisningar om vilka kurser som 

var mest gynnsamma i förhållande till vind- och vågriktning för en för fartyg och passagerare 

så skonsam överfart som möjligt. På frågan om befälhavaren hade framfört fartyget i hård sjö 

svarade en: 

Ja det råkade jag ut för, det var aldrig någon fara för fartyget eller manövreringen. Men däremot 

passagerare och liknande kastades ju runt i.o.m. att båten är så liten. Uppemot två meters vågor. Visste du 

hur du skulle lägga upp fartyget då? Jag lärde mig området och båten och då fick man börja anpassa sig 

till det. Man fick lära sig på plats. 

En annan nämnde: 

Ja, det hjälpte med tips från övriga kaptener men det märktes även tydligt. Just från skolan vet jag inte om 

jag hade kompetensen för att hantera fartyget i förhållande till rullning och så men det lärde jag mig 

ganska fort.  

 

4.2.2 Ledare och beslutsfattare 

Samtliga respondenter såg fram emot att få föra befäl på egen hand. Det påpekas att målet 

med utbildningen genom denna tjänsten på ett sätt blev förverkligat. De hade alla upplevt 

känslan av att vara kadett som något de var trötta på, att jämt behöva förhålla sig till sina befäl 

och ej känna så mycket ansvar. Respondenterna ansåg att befälhavarrollen var stimulerande 

på det sättet att de nu var fullt ansvariga för sina egna handlingar och därav gjorde sitt yttersta 

för att utföra arbetet korrekt. Tre tyckte det var en berusande känsla att få så mycket  respekt 
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av passagerarna och besättningen för att man var befälhavare och en av dessa uttryckte det 

som att man äntligen fick upprättelse från att ha blivit hunsad under tiden som kadett.  

Svårigheterna som uppstod utgjordes till stor del av ovanan inför rollen. Tre respondenter 

tyckte det kändes svårt i början att ge order till den övriga besättningen på ett självsäkert sätt. 

Så nyligen hade de själva varit den med lägst rang ombord och kände sig pressade att vara ett 

gott föredöme och goda ledare. De tyckte dock alla att det gick bra och att de fick 

besättningens förtroende. 

Äntligen fick man va högsta hönset. Man hade ju föreställt sig hur man själv skulle va som kapten och nu 

fick man chansen att vara det! Underbar känsla. 

Generellt var det inte hanteringen av rollen som arbetsledare som var svår att hantera, även 

om den skapade nervositet hos respondenterna. Det var mera konflikten i deras medvetande 

inför att acceptera sin egen position som befälhavare. Samtliga respondenter uppgav att de 

mot slutet av säsongen kände sig trygga i rollen och fullt kompetenta som befälhavare men att 

de i början hade svårt att hantera detta stora yrkeskliv. Allt ansvar som plötsligt låg på deras 

axlar trots att de saknade erfarenhet från fartygstypen och ingen att fråga. En av 

respondenterna använde uttrycket ”fake it ´til you make it” för att beskriva hur hon hanterade 

sin anpassning till rollen som befälhavare. 

På frågan angående hur befälhavaren hade upplevt passagerarnas förtroende för henne som 

befäl gavs svaret: 

Stort, större än vad jag hade kunnat förvänta mig faktiskt. Var du orolig inför detta? Ja jag trodde det 

skulle ta lite tid först men jag fick förtroende med en gång, det kändes bra. 

Det område där de samtliga upplevde en total avsaknad utav kompetens var inför hanteringen 

av passagerarna.. Alla uppgav att det gick väldigt bra och att de främst hade goda erfarenheter 

från att vara nära passagerarna. Det möjliggjorde även ett samarbete vid speciella situationer 

som t.ex. förseningar genom att passagerarna ofta tillhörde sällskap och i sin tur hade en 

ledare som kunde framföra gruppens samlade åsikter. Fem av befälhavarna medgav att de 

hade rådfrågat passagerarna på detta vis inför fattande av beslut som berörde passagerarna. 

Alla befälhavarna var överrens om att de sociala egenskaperna hos den som för befäl ombord 

på ett fartyg av denna typ är avgörande för hur passagerarnas upplevelse av turen skall bli.  
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4.2.3 Upplevd kompetensnivå 

Vad som kvarstod under säsongens gång var förekomsten av nya situationer som ständigt 

byggde på befälhavarens erfarenhet och kompetens. Det framkom en skillnad under tidens 

gång i hur befälhavaren hanterade nya situationer. Vad som i början  skapade stor oro för 

respondenterna då de både behövde fokusera på sina vanliga uppgifter men samtidigt lösa den 

uppkomna situationen kom att hanteras på ett mera avslappnat sätt. Vid den punkten då de 

betraktade sig kompetenta att kunna utföra sina ordinarie uppgifter kunde de fullständigt 

fokusera på att lösa problemet.  

När det  ställdes frågor kring respondenternas egen kompetens visade de sig vara överrens om 

att kompetens kräver erfarenhet och inte enbart kunskap. Kunskap ansåg sig tre av 

respondenterna ha i överflöd, de kände sig på så vis överkvalificerade för tjänsten. Detta 

berodde främst på att allt de lärt sig i skolan har gett dem en djup kunskap inom olika 

områden av sjöfarten som ombord på ett fartyg av denna storlek endast förekommer i mindre 

skala. Övriga tre menade att de visst hade överflödig kunskap inom vissa områden men att de 

övervägande saknade kunskap som var tillämplig för att tillfredsställande kunna föra befäl 

ombord på fartyget. Även de som ansåg sig överkvalificerade nämnde att de inför vissa 

arbetsmoment saknade den kunskap som behövdes. Av de sex respondenterna ansåg fem att 

de saknade den kompetens som behövdes för att i alla lägen säkert kunna framföra fartyget. 

En uttryckte det såhär: 

Nej. Alltså. Eller ja. Min teoretiska kompetens var väl nog. Men att gå från kadett till kapten det är ett 

jättekonstigt steg att ta. I.o.m. att du aldrig prövat ledarskap egentligen sen förväntas du kunna rädda alla 

situationer. Någon praktisk erfarenhet har man ju inte. Kunskap har man, tänket har man men erfarenheter 

har man inte så därför har man inte kompetensen. 

En respondent  uppgav tvekande att han ansåg sin kompetens ha räckt till för kraven tjänsten 

medförde. 

Den oron som respondenterna upplevt under tjänstens inledande skede följde för två av 

respondenterna med under hela tjänstens gång men blev successivt svagare. Tre av dem 

uppgav att det kändes bättre för varje dag och att de redan efter en vecka kände sig bekväma i 

arbetet. En ansåg att det tog honom fyra veckor innan han upplevde en tillfredsställande 

trygghet.  

De första tre veckorna var jag tvungen att lämna rodret till jungmannen och springa på toaletten före varje 

tilläggning. 
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Som nyanställd befälhavare ombord på ett fartyg man inte till fullo lärt känna vet man inte var 

gränsen går för var turen kan uppfattas som obehaglig av passagerarna vilket i början skapade 

oro. Att kunna bedöma vädret och göra en lokal prognos baserad på olika vädertjänsters 

information var något samtliga befälhavare sysslade med men de visste först efter att ha gett 

sig ut i för dåligt väder var gränsen gick för fartyget. 

På frågan om respondenterna trodde att deras klasskamrater från utbildningen skulle klara av 

att utföra jobbet framkom delade meningar. Fyra menade att vid perfekta förhållanden skulle 

alla klara av det, förutsatt att de har känsla för att köra båt medan de andra två trodde att det 

var flera som inte skulle klara av det. Samtliga menade att för passagerarhanteringen krävdes 

det sociala förmågor, att kunna säga ifrån men samtidigt vara vänlig. Vilken egenskap 

respondenterna ytterligare tyckte krävdes var förmågan att hantera stress. Att kunna fatta egna 

beslut under en pressad situation. Hur stor andel av klassen de ansåg skulle klara av jobbet 

under en ”dålig dag” var lägre.  

Svåraste förutsättningarna, mycket trafik, dåligt väder. En dålig dag på jobbet, tror jag 20-25% hade 

klarat det.  

Ungefär samma siffra anges av samtliga respondenter, bortsett från en som ansåg att hälften 

skulle klarat det.  

 

4.3 Utbildningens viktigaste delar 
Respondenterna var inte helt överrens när det kom till frågan vad från utbildningen som var 

till störst nytta för dem i rollen som befälhavare. Generellt var dock uppfattningen att detta 

var en del av sjöfarten som låg långt ifrån det som utbildningen fokuserat på. De var dock 

överrens om att sjöerfarenheten från tiden som kadetter var till hjälp och i ett av fallen just att 

ha arbetat med passagerare. Respondenterna var eniga om att goda resultat i skolan hade 

mindre betydelse än befälhavarens personliga egenskaper i situationer där det ställs höga krav. 

Av de sex respondenterna hade fyra tidigare varit påmönstrade passagerarfartyg men tre av 

dessa upplevde inte att det hade gett dem fördelar i sin kontakt med passagerarna på deras 

fartyg. En av respondenterna hade genomgått kursen kris- och passagerarhantering18 men han 

ansåg inte att denna heller gett honom några verktyg som skulle underlättat i en krissituation 

ombord. Ett gemensamt intryck som ges av respondenternas svar är kopplat till 

                                                           
18 Kris- och passagerarhanteringskursen är en tredagarskurs med syfte att ge deltagaren bättre förutsättningar för 

att hantera en krissituation ombord på ett passagerarfartyg. 
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ledarskapsdelen av arbetet. Detta anser samtliga var väldigt väsentligt för 

säkerhetsberedskapen ombord, både ledarskapet inom besättningen men även mellan 

besättningen och passagerarna. En respondent ansåg dock att ledarskapskursen i utbildningen 

kunde breddats eller omriktats något: 

Ledarskapet för att kunna lyfta sin besättning på ett effektivt sätt. Ofta är det en tidsbegränsad säsong. 

Även att det är riktat mot styrmansrollen och inte kaptensrollen. Det tycker jag den delen av ledarskap vi 

läste borde va riktad mera mot. Inte bara hur grupper och så fungerar utan även hur en man fungerar. 

En återkommande uppfattning bland respondenterna är att de besatt kunskaper inom vissa 

områden som var överflödiga i rollen som befälhavare ombord på denna fartygstypen. En del 

av dessa kunskaper var inte till nytta alls eftersom det rörde procedurer som ej praktiserades 

ombord på detta fartyget medan andra skapade trygghet. Bland de som skapade trygghet var 

de mest utmärkande områdena navigation och sjövägsregler.  

Tre av respondenterna nämnde BRM-kursen19 som behjälplig eftersom den gett dem övning i 

att diskutera problem i grupp, att hålla ”briefing” och att analysera situationer som fallit bra 

eller dåligt ut för att dra lärdom av dem.  

Säkerhetstänket är enligt respondenterna något de fått med sig från skolan som de värderade 

högt. De ansåg sig vara mer medvetna om säkerhetsrisker än övriga kaptener som haft lägre 

behörigheter och även jämtemot redarna. De menade att detta skapats ombord på fartyg, 

speciellt inom tankbranschen, men även i skolundervisningen och där inte enbart från kurser 

som handlar om säkerhet utan även från den generella atmosfären i undervisningen.  

Ja var inte för duktig, tvärt om jag hade mycket att lära. Men i många situationer hade jag mycket mer 

kunskap än jag behövde, som jag inte hade någon nytta av. Säkerhet, manövrering och 

passagerarhantering var det viktigaste i jobbet. Av dessa hade jag från skolan främst kunskap om 

säkerhetsaspekten. 

Kunskaper i metreologi var användbara enligt alla respondenterna och de uppger att de lärde 

sig mycket i ämnet under sitt arbete. De hade stor nytta av metreologikursen även om de 

glömt bort delar av den. Det handlade både om att läsa av prognoser och om att göra visuella 

observationer att bygga egna prognoser på. På frågan om en respondent känt sig kompetent 

nog att bedöma vädret: 

Nja, lurigt där. Det var inte alltid lätt. Man behövde göra väldigt lokala väderprognoser. 

                                                           
19 BRM står för Bridge Resources Management och syftar till att ge studenten bättre möjligheter att tillämpa alla 

tillgängliga resurser inför fattande utav beslut.  
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En respondent svarar på frågan om vad i arbetet hade hade nytta av från utbildningen: 

Viktigaste tror jag är: Jag vet inte. Det är lite skilda världar. Tror att man hela tiden ska va på sin vakt. 

Det är det viktigaste jag fått med sig. Att human error kan inträffa när som helst och att man alltid är på 

det säkra före det osäkra. Känner att jag fick det främst från praktiken. Nej från utbildningen hade jag inte 

med mig mycket som jag hade praktisk nytta av. Mycket pappersarbete kan va bra. Lagar och regler, 

juridiken. Den var bra att ha med sig. Simulatorkörningar? Ja, teoretiskt hur det funkar. Vad som bör 

hända när du gör en sak och vindarea och så. Inget större. Det är fartygsspecifikt tycker jag. 

Fyra av respondenterna ansåg att simulatorkörningarna var till hjälp, både i 

fartygsmanövrering och genom att ge bryggvana. De två som inte höll med motiverade det 

med att fartygen vi kört i simulatorerna varit av så olika beskaffenhet att det ej varit 

applicerbart på ett fartyg av den förhållandevis ringa storlek som de var kaptener ombord på. 

Principerna för skovelhjulseffekt20 och kunskapen om vilka krafter som verkar på fartyget i 

olika väderförhållanden och vattendjup har varit till hjälp för fartygets säkra framförande. 

En aspekt av arbetet som befälhavare ombord på ett fartyg av denna storlek är att man måste 

ha en viss vana av maskiner. Ifall något fel inträffar är det befälhavarens uppgift att försöka 

lokalisera felet och om möjligt åtgärda det. Samtliga respondenter uppger att de hade 

arbetsrutiner som skulle utföras i maskinrummet. Fyra av dem utförde endast kontroller och 

påfyllning av olja och kylarvatten men två stycken utförde mera kompetenskrävande uppgifter 

som att provisoriskt laga avslitna vajrar, koppla startbatterier och rengöra eller byta filter. Alla 

var nöjda med den maskinutbildning de fått på Sjöfartshögskolan.  

 

4.4 Risker 

Två av respondenterna hade tänkt ”vad gör jag här” under svåra arbetssituationer. De syftade 

då på sin upplevda bristande kompetens inför situationen de befann sig i. Samtliga 

respondenter upplevde med  tiden en ökad förmåga att effektivt kunna fatta beslut i takt med 

att deras erfarenhet ökade. De kunde fortfarande fatta fel beslut och således förvärra 

situationen. Samtliga respondenter uppger att de vid något tillfälle fattat fel beslut gällande 

om turen var möjlig att genomföra eller inte. Detta hade i tre av fallen resulterat i att turen 

behövde avbrytas eller förändras så att de extra väderutsatta farvattnen kunde undvikas. I tre 

av fallen hade turen genomförts men till passagerarnas och befälhavarens missnöje.  

                                                           
20 Skovelhjulseffekt uppstår genom att propellern genom att rotera åt ett visst håll inte enbart skapar en kraft för- 

eller akterut utan även i fartygets sidled. 
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Ja det fanns tillfällen då jag kände så. Främst vid ett tillfälle. Det var transportsegling, ganska långt, på 

natten. Ja, det hade varnats för en del vind lite fram och tillbaka. Redaren tyckte att vi skulle åka, jag var 

osäker men bestämde mig för att ge mig av ändå. Vi hade vart ute tidigare och då var det väldigt lugnt på 

havet. Sen när vi väl var ute upptäckte vi att det var väldigt mycket mer vind än jag hade hoppats på. Det 

gick ju bra men om jag hade vetat hur det såg ut hade jag inte åkt. Vi hade även jobbat väldigt många 

timmar. 

De situationer som var och en uppfattade som de mest kritiska under tjänstens gång skiljer sig 

åt men har gemensamt att de innefattar hård vind eller sjö. Beroende på fartygens dimensioner 

och djupgående var de olika vind- eller vågkänsliga. Vad som gjorde att de hamnade i dessa 

situationer var felbedömningar av vädret snarare än en förvärring av detta under turens gång. 

Felbedömningen bottnade i bristande erfarenhet och att de gjorde en chansning. Varför de 

chansade kan i fyra av fallen även kopplas till den ekonomiska förlust en inställd tur innebär 

för redaren. De rederier som drivit fartygen som behandlats i studien har alla varit av en 

förhållandevis liten storlek och fartygets förtjänster har haft stor inverkan på rederiets totala 

omsättning. På frågan om den ekonomiska förlust en inställd tur hade för rederiet inverkade 

på deras beslutsfattande anger dessa fyra att den gjorde det. De ansåg sig fortfarande ha fullt 

stöd från redaren att ställa in turen och att de även fick beröm då så gjordes men fortfarande 

tycks det ha inverkat.  

Men visst, det gör man nog lite undermedvetet ändå. Blir att man kanske chansar om det lutar. Man säger 

men vi testar. Man vill ju gärna att det ska gå att köra. Det inverkar på beslutet. 

Ja, iom att det är ett litet rederi och man pratar varje dag med redaren så har man väldigt mycket ansvar 

för att det går bra för rederiet ekonomiskt. Det gör ju att man vill. Precis som redaren, segla så ofta som 

möjligt, så att säga. 

En av respondenterna som kände att han kunde fatta beslutet utan hänsyn till ekonomin sa: 

Ja, det kände jag. Inget snack, när jag kände stopp då var det stopp. 

Alla respondenterna berättade att de vid minst ett tillfälle varit under gång med fartyget i 

svåra väderförhållanden. Chansen finns alltid att vädret förvärras trots att prognosen är ställd 

på förbättring men att befälhavaren hamnar i dåligt väder på grund av en felbedömning kan få 

allvarliga konsekvenser. Den risk som samtliga respondenter upplevde var mest förhöjd vid 

framförande av fartyget i hård sjö var att en man överbordsituation skulle uppstå. Fem av 

respondenterna uppfattade detta som den nödsituation som hade stört sannolikhet att inträffa 

och som skulle kunna få katastrofala konsekvenser. En av befälhavarna höll med om den 

förhöjda risken för detta under kraftig sjögång men var självsäker i att ifall händelsen endast 
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rapporterades till honom i tid så skulle personen kunna plockas upp. En av respondenterna 

hade spelat upp scenariot vid flera tillfällen i huvudet och kommit fram till att det skulle räcka 

med en låg våghöjd för att det skulle bli väldigt komplicerat att åter få personen ombord. 

Denna befälhavare hade därför isåfall utlöst ena livflotten och tagit personen ombord via den, 

eller bogserat flotten till kaj. 

En annan respondent var mycket orolig för vågornas inverkan på stabiliteten och berättade hur 

hon gjort en felbedömning som resulterade i att hon fick kryssa21 kraftigt för att undvika att få 

vågorna i sidan. Krängningarna blev djupare och passagerarnas rädsla tilltog i takt med 

våghöjden. Hon beskrev rädslan hon kände varje gång hon såg sig över axeln för att läsa av 

hur nästa våg såg ut. Hon tänkte på att hon sett att tre personer haft spädbarn med sig på turen 

och fokuserade på att inte se rädd ut. 

Varje gång rädslan kom fick jag tränga bort den. Visste att det skulle göra passagerarna rädda om de såg 

att jag var det, de satt alla och såg in på mig. Sen vet jag att jag behövde all min fokus på situationen och 

hade inte råd att vara rädd. Det fungerade. 

En markant risk som förstärks ytterligare vid dåligt väder är svårigheten att vid behov 

evakuera passagerarna till livflottarna. Alla respondenterna uppger att de dagligen 

transporterade passagerare med nedsatt rörelseförmåga, både handikapps- och åldersrelaterad.  

Handikappade får man ju lyfta ombord för hand och de får vi ju inte av ifall vi skulle behöva det i 

nödsituation. Det var jag nervös över. Kan du inte gå själv är det svårt att flytta dig över en reling22. 

Förmågan att rättvist bedöma dagens väder var enligt respondenterna något som växte sig 

starkare desto mera de övade på det. I början av säsongen var det större risk för att en 

felbedömning skulle inträffa. Enligt respondenterna var det ofta en viss del av turen som 

kunde vara kritisk men endast vid vissa vindriktningar. Dessa lokala företeelser faller sig 

naturligt att ha i beaktande mot slutet av säsongen men i början kan det tyckas svårt att hålla 

koll på allt. En respondent medgav att den situationen han bedömt som mest riskfylld 

inträffade under en av hans sista arbetsdagar och var kopplad till en övertro på sin egen och 

fartygets förmåga att parera vågorna. Den turen fick han avbryta efter tio minuter.  

Fem av respondenterna uppger att de var väl införstådda med fartygets säkerhetsutrustning 

från upplärningstiden medan en ansåg att han endast fick en överskådlig introduktion och 

sedan på egen hand fick lista ut hur allt var tänkt att användas i praktiken. Gemensamt anser 

                                                           
21 Kryssa betyder att navigera i ett sick-sackmönster. 
22 Reling är fartygets räckverk. 
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dock befälhavarna att utrustningen ombord var undermålig, framförallt när det kom till 

brandbekämpning. Fyra stycken upplevde att brandpumpen ombord ej hade gjort någon nytta 

i nödsituationer, då den var krånglig att starta. Respondenterna delade även åsikten att 

säkerheten i många fall kunde avgöras av jungmannens förmåga och erfarenhet. Det 

upplevdes som ett orosmoment för befälhavaren ifall han eller hon ej hade förtroende för 

jungmannens förmåga att i en nödsituation kunna sköta rodret. 

De befälhavare som ej kände full tillit till sin jungmans förmåga var noga med att tala igenom 

scenarion med denne och förklara hur all utrustningen fungerade. Att ha briefing23 före 

situationer befälhavaren misstänkt skulle kunna medföra risker samt att efteråt genomföra 

debriefing24 vare sig risken uppstått eller inte.  

Att kunna lämna över rodret till min jungman hade varit en förutsättning. Jag tränade upp mina jungmän 

sakta men säkert genom att lämna över rodret till dem sedan ställa mig på fördäck där de inte kunde se 

mig. För att se ifall jag kunde lita på dem när jag ska på toa osv. 

En respondent uppger att han arbetade växlande med två jungmän, en erfaren och en helt 

oerfaren. Han påpekar en markant skillnad i sin upplevda trygghet i rollen som befälhavare 

beroende på vem av jungmännen som var ombord. Detta gällde i situationer som var speciellt 

krävande och inte under normala förhållanden.  

 

 
                                                                                                                                           

                                                                                                                                           

 

 
                                                                                                                                           

                                                           
23 Briefing betyder en snabb genomgång med syfte att upplysa deltagarna om vad som kan förväntas inträffa. 
24 Debriefing är en snabb genomgång utav ett inträffat händelseförlopp.  
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5. Avslutande diskussion  
Syftet med denna studie var att ta reda på hur nyutexaminerade studenter från 

sjökaptensprogrammet upplevde sin kompetens inför yrket som befälhavare ombord på ett 

passagerarfartyg under 70 brt trafikerandes inre fart. Det undersöktes även ifall studenternas 

avsaknad av erfarenhet från denna fartygstypen gav upphov till några risker ombord samt vad 

inom utbildningen som var mest användbart i tjänsten som befälhavare. Frågeställningarna 

var följande: 

 

Hur upplever en nyutexaminerad student sin kompetens i arbetet som befälhavare ombord på 

ett mindre fartyg? 

Vad inom utbildningen är av störst värde för studenten i rollen som befälhavare ombord på ett 

litet fartyg? 

Kan befälhavarens brist på tidigare erfarenhet av fartygstypen ge upphov till någon risk 

ombord? 

Resultatet pekade tydligt på att en oro beträffande deras kompetens inför vissa arbetsområden 

existerade hos alla respondenterna. Den första tiden i yrket kan liksom för 

sjuksköterskestudenterna i studien Spindeln i klistret – Den kliniska praktikens betydelse för 

utveckling av yrkeskometens som sjuksköterska (Lindberg-Sand. 1996) beskrivas som 

chockartad. Hur stark oron var och hur många delar av arbetet den omfattade varierade mellan 

individerna liksom orons varaktighet. Vilka moment respondenterna kände en otillräcklig 

kompetens inför kan härledas dels till de olika fartygens specifikationer och hur avancerad 

manövrering turerna krävde. Även de situationer som uppkom under respondenternas 

tjänstgöring som befälhavare tycks ha haft inverkan på orons omfattning. Den rutinmässiga 

driften enligt fartygets turschema uppfattades under säsongens inledning som skrämmande 

men säkerheten inför detta infann sig efter 1-4 veckor i takt med att respondenterna ”lärde 

känna” fartygets manöverförmåga. Oron för vad konsekvenserna skulle bli ifall något 

oförutsett hade inträffat var som starkast under denna fas av tjänsten då befälhavaren 

fortfarande kände en otillräcklig kompetens inför framförandet av fartyget.  

 

Resultatet visade på att respondenterna spontant ansåg att deras arbetsuppgifter som 

befälhavare var så vitt skiljda från det utbildningen fokuserat på att det var svårt att jämföra. 

Vid närmare eftertanke visade det sig att vissa kunskaper varit till faktisk nytta och att även 
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om man konkret ej lärt sig vad man i detta yrket behövde kunna under perioderna som elev 

ombord så var sjövanan i sig en viktig komponent. Specifika delar av utbildningen som 

respondenterna lyfte fram var: BRM, ledarskap, sjukvård, metreologi, navigation, 

sjövägsregler, juridik, fartygsmanövrering och simulatorkörningar, maskinkursen samt alla 

moment och kurser rörande säkerhetstänk. 

 

Hälften av respondenterna arbetade ombord på fartyg som framfördes i för dem tidigare kända 

farvatten. Ett samband mellan hur länge oron inför fartygsmanövreringen höll i sig tycks gå 

att koppla till detta då de med lokalkännedom snabbare kände en tillräcklig kompetens och 

trygghet. Gemensamt för dessa tre är även att de hade tidigare erfarenhet av fritidsbåtar och 

segling. Den trafik som befälhavarna behövt förhålla sig till har i första hand utgjorts av 

mindre motor- och segelbåtar. En förståelse för deras egenskaper och förmågan att genom 

inlevelse anta deras rörelsemönster, kombinerat med kännedomen om farleder och grund,  ger 

troligtvis befälhavaren godare förutsättningar att effektivt lära sig att manövrera fartyget 

genom att han eller hon kan avsätta större uppmärksamhet till just detta. 

 

Resultatet från denna studien visar på en stor osäkerhet bland  respondenterna inför 

fartygsmanövreringen och att det totala ansvaret tjänsten medförde upplevdes som 

påfrestande. Till skillnad från styrmännen i studien Att möta verkligheten till sjöss (Sebastian 

Jogby, Emma Segeblad, 2013)  hade de ju ingen ombord att rådfråga då det uppstod 

ansvarskrävande situationer. Resultatet visar på att respondenterna före tjänstens tillträde hade 

varit medvetna om ansvarsnivån den skulle medföra men att de likväl kände sig överväldigade 

under sina första turer som ytterst ansvariga ombord. Enligt resultatet delade respondenterna 

uppfattningen att det viktigaste för ett korrekt utförande av jobbet var ens personliga 

egenskaper, främst förmågan att fatta beslut under press och ens sociala färdigheter inför 

passagerarhantering. 

 

Respondenterna uttryckte enligt resultatet alla en upplevt förhöjd risk direkt kopplad till deras 

bristande erfarenhet utav fartygstypen före tjänstens tillträde. Samtligarespondenter ansåg att 

säsongens inledande fas, då de ännu ej fullt bemästrade manövreringen av fartyget, var den 

mest riskfyllda. Att kunna hantera fartyget skulle kraftigt reducera de eventuella 

konsekvenserna vid uppkomsten av en oväntad situation. När tryggheten infunnit sig inför 

fartygsmanövreringen sjönk orosnivån hos samtliga men en oro för att specifika situationer 

skulle uppkomma kvarstod. Den mest skrämmande scenariot var brand ombord, där ett 
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övergivande av fartyget kunde tyckas oundvikligt. Det var då främst hanteringen av 

passagerare med begränsad rörlighet som sågs som det största problemet. Erfarenhet från 

hantering av fartyget under svåra väderförhållanden var även något respondenterna ådrog sig 

under arbetets gång. Till följd av detta var sannolikheten för att en riskfylld situation som 

resultat av en felbedömning av vädret skulle inträffa störst under säsongens inledande fas.  

 

Det synsätt som bäst representerar respondenternas kompetens är den interaktiva modellen 

Svingeby, G. & Svingeby, S (2001) som även går att lika vid den modell Dreyfus & Dreyfus 

(1989) ligger bakom. Modellen beskriver kompetens som något som framträder och utvecklas 

i relationen mellan den enskilde och arbetsuppgifterna.  

 

 

5.2 Slutsats  
Studiens resultat ger en slutsats som tyder på att de nyutexaminerade studenter som får sitt 

första sjöfartsrelaterade arbete som befälhavare på ett mindre fartyg känner en oro kopplad till 

sin kompetensnivå. De upplevde det som att deras kunskaper från skolan endast ur vissa 

avseenden var väsentliga inom befälhavarbefattningen ombord på denna fartygstyp. Främsta 

orosmomentet var fartygsmanövreringen, vilken de endast fått erfara under upplärningstiden 

före tjänstens tillträde. Med tiden blev de bekvämare inför detta moment men fram tills de var 

helt trygga upplevdes ansvaret tjänsten medförde som oproportionerligt stort. Riskerna som 

deras bristande kompetens ansågs kunna ge upphov till innefattade alla oväntade situationer 

där en fullständig kontroll av fartygets manövrering vore avgörande. Trots att respondenterna 

tyckte sig ha ett underskott av praktisk kunskap inom vissa områden delade de uppfattningen 

att befälhavarens personliga egenskaper var av större vikt för att han eller hon skulle kunna 

framföra fartyget säkert i alla lägen.  

 

5.3 Metoddiskussion 
Den valda metoden med semistrukturerade intervjuer gav ett djup i svaren som var av stort 

värde för studiens resultat. Redan då den förberedande intervjustudien genomfördes framkom 

vikten av att kunna anpassa följdfrågor baserade på respondentens svar. En 

enkätundersökning utförd med samma intervjumall skulle i bästa fall ge svar på 

grundfrågorna och de följdfrågor som ansågs mest relevanta. De följdfrågor som 
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specialiserades under intervjuernas gång kunde istället baseras på det angivna svaret och 

därmed få en ökad relevans. En enkätstudie hade ifall den besvarats av ett stort antal 

respondenter kunnat ge ett mera allmängiltigt resultat och således belyst problematiken ur ett 

mera generellt perspektiv. De semistrukturerade intervjuerna gav istället en djupare bild av de 

sex respondenternas upplevelser och kan ej anses utgöra en statistiskt tillförlitlig grund att 

bedöma problematikens relevans utifrån.  

6. Vidare forskning 
Stress var något alla respondenterna i denna studien hade upplevt. En litteraturstudie av 

fenomenet stress och dess inverkan på förmågan att agera rationellt skulle kunna kombineras 

med en intervjustudie utförd på samma urvalsgrupp fast med just stress som 

problemformulering. 

Under sökandet efter respondenter uppfyllande urvalets kriterier samtalade jag med ett antal 

redare inom den aktuella branschen. En majoritet av dessa tycktes anse att en nyutexaminerad 

student med klass V behörighet men utan tidigare erfarenhet av fartygstypen ej ansågs lämpad 

för anställning som befälhavare. En studie med syfte att ta reda på redares syn på 

behörighetskraven för befälhavare ombord på fartyg under 70 brt trafikerandes inre fart skulle 

eventuellt vara en intressant synvinkel.  

Den faktor som enligt respondenterna hade störst förebyggande inverkan på eventuellt 

uppkommande risker ombord var deras förmåga att manövrera fartyget. En studie som syftar 

till att undersöka nyutexaminerade studenters erfarenheter och kunskaper inom detta området 

vore därför av intresse.  
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Bilaga 1, Intervjuguide 

Ny i rollen som befälhavare 

Vad gick dina arbetsuppgifter ut på? 

 

Hur hade du före tjänstens tillträde föreställt dig hur ditt arbete skulle se ut? 

 Om du var nervös: För vad och var oron befogad? 

 

 

Fick du en tillräcklig upplärning före du arbetade ditt första pass som ytterst ansvarig 

ombord? 

 

Hade du någon tidigare erfarenhet av passagerare? 

 Om ja: Var detta till hjälp i ditt arbete som befälhavare? 

 

Fanns det något arbetsmoment under din första tid i tjänsten som du upplevde som extra 

utmanande? 

 

 

Kompetens i yrkesutövandet 

Medförde tjänsten en ansvarsnivå som stämde överrens med vad du väntat dig? 

 

Hur kändes det att vara ensam med ansvaret? 

 

Hur kändes det att vara befälhavare efter att tidigare endast varit påmönstrad som elev? 

 

Hur upplevde du din kompetens inför följande arbetsmoment? 

 

 

Navigation 
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Passagerarhantering 

Fartygsmanövrering 

Beslutsfattande, ledarskap och ansvar 

Bedömning utav vädret 

Procedurer i nödsituationer 

 

Förändrades din syn på din egen kompetens under tjänstens gång? 

 

Anser du att du att din kompetens stod i proportion till det ansvar tjänsten medförde? 

Om ja: Tror du att alla nyutexaminerade studenter från programmet besitter den 

kompetens som krävs för att de på ett säkert sätt skulle kunna utföra jobbet? 

   

  Om nej: Varför? 

 

Vilka delar utav din utbildning till sjökapten anser du var utav störst värde för att din 

kompetens skulle motsvara den som krävdes av dig som befälhavare? 

 

Risker 

 

Gav din kompetensnivå inom något av följande arbetsmoment upphov till några risker 

ombord? 

 

Navigation 

Passagerarhantering 

Fartygsmanövrering 

Beslutsfattande och ledarskap 
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Bedömning utav vädret 

Procedurer i nödsituationer 

 

Framförde du vid något tillfälle fartyget i väderförhållanden som kunde upplevas som 

riskabla? 

 Om ja:  

Upplevde du att passagerarna vid något tillfälle var oroliga för sin 

säkerhet? 

  Om ja:  Vad berodde detta på? 

Om nej:  Berodde det på deras förtroende för din förmåga? 

 

Var du vid något tillfälle orolig över din och/eller passagerarnas 

säkerhet? 

Om ja:  Hur såg situationen ut? 

 

Var det för att du upplevde en otillräcklig kompetens 

inför situationen eller för att omständigheterna var 

för svåra för fartygets storlek och typ? 

 

 Försökte du dölja oron för passagerarna? 

 

Om nej: Var tryggheten ett resultat av din utbildning, av 

praktisk erfarenhet från fartyget i sig eller av en dina 

personliga egenskaper? 

 

 

 Om nej: 

Var detta för att fartyget endast framfördes i vindskyddade 

farvatten eller för att du alltid fattat rätt beslut gällande turens 

genomförande baserat på väderbedömningar? 

 

Vad gjorde du för att förebygga riskerna? 
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