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ABSRAKT 

Sjöräddning innebär räddandet och tryggandet av människoliv i nödsituationer till havs och är något 

som sysselsätter sjöräddningstjänsten under årets alla dagar. En central aktör inom sjöräddningens 

operativa ledarskap är sjöräddningsledaren, som ansvarar för ledandet av sjöräddningsuppdragen på sitt 

ansvarsområde. Syftet med sjöräddning har alltid varit att rädda människor, men miljön det sker inom 

förändras konstant. Tekniken utvecklas, sjöfarten blir livligare och klimatet förändras, vilket formar 

miljön och ställer allt högre krav på aktörerna. Majoriteten av de nuvarande sjöräddningsledarna börjar 

närma sig slutet på sina karriärer och ett generationsskifte står inför dörren. Förändringarna skapar både 

nya möjligheter och utmaningar, vilka alla bör beaktas vid utvecklandet av sjöräddningsverksamheten. 

 

Syftet med den här pro gradu-avhandlingen var att undersöka hur sjöräddningens operativa ledarskap 

kunde utvecklas för att möta framtida utmaningar. Undersökningen avgränsade sig till den operativa 

delen av sjöräddningstjänsten och fokuserade på sjöräddningsledarnas erfarenheter och observationer. 

Undersökningen genomfördes med kvalitativa metoder baserat på 10 semi-strukturerade intervjuer som 

analyserades med kvalitativ temaanalys. Skribenten utgick från ett hermeneutiskt forskningsperspektiv. 

Undersökningen hade en huvudforskningsfråga som stöddes av tre underforskningsfrågor. Genom 

underforskningsfrågorna skapades ett underlag, som huvudforskningsfrågan besvarades utifrån. 

 

Undersökningens resultat visar att sjöräddningsledare arbetar inom en oförutsägbar verksamhetsmiljö 

som förändrats mycket under de senaste åren. Miljön ställer höga krav på sjöräddningsledares 

yrkeskompetens, erfarenhet, ledarskap samt samarbets- och tillämpningsförmåga. I sjöräddningens 

operativa ledarskap kan tre kategorier av utmaningar urskiljas, vilka är tekniska, resursrelaterade samt 

personliga utmaningar. Utmaningarna har tydliga kopplingar till utvecklingsbehoven som observerats, 

vilka är tekniska, arbets- och utbildningsrelaterade samt resursrelaterade utvecklingsbehov.  

 

För att sjöräddningsledarna ska klara av sitt arbete krävs det att de tekniska systemen fungerar. Ett 

centralt utvecklingsbehov är åtgärdandet och integrerande av de tekniska systemen. Möjligheten att få 

direktsänd bild till ledningscentralen underlättar ledandet av sjöräddningsuppdrag betydligt och är något 

som borde vidareutvecklas. Sjöräddningsledarnas utbildning borde utvecklas så att sjöräddningsledarna 

skulle få öva mera, speciellt på storolyckor, och i en realistisk miljö. Personalens samarbetsförmåga har 

en betydande inverkan på ledandet av uppdragen, men snabba personalbyten har dock påverkat 

samhörigheten och kompetensnivån, vilket är något som borde satsas på i framtiden. Enligt 

undersökningens resultat uppfattas personalläget i ledningscentralerna som utmanade och ett hot för 

framtiden. Detta kunde åtgärdas genom förbättrade resurser och säkerställandet av välutbildade och 

erfarna sjöräddningsledare, oberoende vilken personalgrupp de tillhör. Flera av de utmaningar som 

stiger fram i den här undersökningen kan också lösas genom öppen dialog mellan alla parter.    

NYCKELORD 

Sjöräddning, Ledarskap, Sjöräddningsledarskap, Sjöräddningsledare 
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TIIVISTELMÄ 

Meripelastus on ihmishenkien pelastamista merialueilla, joka työllistää meripelastusta suorittavia tahoja 

vuoden ympäri. Meripelastusjohtaja, joka vastaa meripelastustehtävien johtamisesta omalla 

vastuualueellaan on keskeinen tekijä meripelastuksen operatiivisessa johtamisessa. Meripelastuksen 

tavoite on aina ollut ihmishenkien pelastaminen, mutta toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti. 

Tekniikan kehittyminen, meriliikenteen vilkastuminen ja ilmastonmuutos muokkaavat 

toimintaympäristöä ja asettavat toimijoille yhä korkeampia vaatimuksia. Enemmistö 

meripelastusjohtajista alkaa lähestyä uransa loppua ja sukupolvenvaihdos häämöttää. Muutokset luovat 

sekä uusia mahdollisuuksia että haasteita, mitkä kaikki tulisi huomioida kun meripelastustoimintaa 

kehitetään.  

 

Tämän tutkielman tavoite oli selvittää, miten meripelastuksen operatiivista johtamista voitaisiin kehittää 

vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. Tutkielma rajoittui meripelastustoiminnan operatiiviselle 

puolelle ja keskittyi meripelastusjohtajien kokemuksiin ja havaintoihin. Tutkimus suoritettiin 

laadullisilla menetelmillä perustuen 10 puolistrukturoituun haastatteluun, jotka analysoitiin teema-

analyysillä. Tutkimuksen lähestymistapa oli hermeneuttinen. Tutkimuksella oli yksi pääkysymys, joka 

tuettiin kolmella alakysymyksellä. Alakysymysten avulla luotiin alusta, jonka perusteella vastattiin 

tutkimuksen pääkysymykseen.  

 

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että meripelastusjohtajat työskentelevät vaikeasti ennustettavissa ja 

muuttuvassa toimintaympäristössä. Ympäristö asettaa korkeita vaatimuksia johtajien ammattitaidolle, 

kokemukselle, johtajuudelle sekä yhteistyö- ja soveltamiskyvylle. Meripelastuksen operatiivisessa 

johtamisessa on havaittavissa kolme haastekokonaisuutta, jotka ovat teknisiä, resursseihin liittyviä sekä 

henkilöön liittyviä. Haasteilla on selkeät kytkökset havaittuihin kehitystarpeisiin, jotka ovat teknisiä, 

työ- ja koulutukseen sekä resursseihin liittyviä kehitystarpeita. 

 

Jotta meripelastusjohtajat kykenisivät suoriutumaan tehtävästään tulisi kaikkien teknisten järjestelmien 

toimia. Keskeinen kehityskohta on teknisten järjestelmien korjaaminen ja integroiminen keskenään. 

Mahdollisuus saada reaaliaikainen videokuva johtokeskukseen edesauttaa meripelastustilanteiden joh-

tamisessa paljon, ja tätä tulisi jatkokehittää. Meripelastusjohtajien koulutusta tulisi kehittää niin, että 

meripelastusjohtajat saisivat harjoitella enemmän, erityisesti suuronnettomuuksia totuudenmukaisessa 

ympäristössä. Henkilöstön yhteistyökyvyllä on merkittävä vaikutus tehtävien johtamiseen, mutta hen-

kilöstön nopea rotaatio on vaikuttanut yhteiskuuluvuuteen ja toimintakykyyn. Tämä on asia johon tule-

vaisuudessa tulisi panostaa. Tutkimuksen tuloksien mukaan johtokeskuksien henkilöstötilanne koetaan 

haasteena ja uhkana tulevaisuuden toiminnalle. Asia olisi korjattavissa parannetuilla resursseilla ja var-

mistamalla, että tulevaisuuden meripelastusjohtajilla on kattava koulutus ja kokemus riippumatta siitä, 

mihin henkilöstöryhmään he kuuluvat. Useat tässä tutkielmassa esiin nousseet haasteet ovat myös mah-

dollista ratkaista avoimella vuoropuhelulla keskeisten toimijoiden välillä.   
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UTVECKLANDET AV SJÖRÄDDNINGENS OPERATIVA LEDARSKAP 

- SJÖRÄDDNINGSLEDARENS FÖRUTSÄTTNINGAR OCH UTMA-

NINGAR I DAGENS VERKSAMHETSMILJÖ  

 

1. INLEDNING  

Sjöräddning innebär tryggandet och räddandet av människoliv i nödsituationer till sjöss och är 

något som utförts i Finland under mer eller mindre organiserade förhållanden i flera hundra år 

(Halonen 1997, 15). Idag är Gränsbevakningsväsendet (GBV) ledande sjöräddningsmyndighet 

i Finland som svarar för ordnandet av sjöräddningstjänsten (Sjöräddningslag 1145/2001:3). Ma-

ritim säkerhet hör till Gränsbevakningsväsendets kärnverksamhet och sysselsätter organisat-

ionen under årets alla dagar (Gränsbevakningsväsendet 2020a).  

 

Finland har en riklig handelssjöfart längs med hela kusten. Ca 80 procent av Finlands import 

och över 90 procent av exporten sker sjövägen (Gullman 2016). På Finlands havsområden rör 

sig också flera fritidsbåtar under de isfria månaderna. År 2020 steg antalet nyregistrerade fri-

tidsbåtar med 19 procent jämfört med 2019, vilket tyder på att mängden båtägare ökar hela 

tiden (Traficom 2021). En livlig sjöfart leder oundvikligen till maritima olyckor. Under året 

2020 utfördes 1 912 sjöräddningsprestationer på Finlands ansvarsområde, där sammanlagt 3 

723 personer räddades från en nödsituation (GBV årsberättelse 2020, 31).  

 

Då en olycka sker på havet och människor behöver räddas är sjöräddningsaktörerna redo att 

agera. Sjöräddningens operativa ledarskap innebär ledandet av efterspanings- och räddnings-

uppdrag (sjöräddningsuppdrag) till havs (MoMeVa 2021, del 5, 3). Sjöräddningsuppdrag leds 

av en till uppgiften utsedd sjöräddningsledare, som ansvarar för uppdraget tills att det blivit 

utfört eller avslutas (IAMSAR vol.2, 2019, 32). I Finland arbetar sjöräddningsledarna vid nå-

gondera av sjöräddningen ledningscentraler belägna i Åbo och Helsingfors (Sjöräddningslag 

1145/2001:2). För att kunna leda uppdragen har sjöräddningsledare i Finland försetts med breda 

lagstadgade befogenheter som samtidigt är förknippade med ett stort juridiskt ansvar. Sjörädd-

ningsledarna är personligen ansvariga för besluten de fattar inom ramen för sjöräddningsupp-

draget, vilket ställer höga krav på deras utbildning, egenskaper och professionella kompetens.  

 

I Finland är Gränsbevakningsväsendet den enda organisationen som utbildar och anställer led-

ningscentralsofficerare som ges befogenhet att fungera som sjöräddningsledare (Sjöräddnings-

lag 1145/2001:3). Behörighetsvillkoren gör också att sjöräddningsledare inte kan ha någon an-

nan utbildning än officersexamen från Försvarshögskolan, sedan institutofficersexamen lades 
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ner i början av 2000-talet (Befälsförbundet 2021). Detta system skiljer sig i jämförelse med 

våra närmaste grannländer. I Sverige och Norge arbetar civila tjänstemän med maritim utbild-

ningsbakgrund som sjöräddningsledare (Sjöfartsverket 2021; Hovedredningssentralen 2018).  

 

Finlands sjöräddningstjänst står dock inför några utmaningar. Institutofficerarna, som utgör ma-

joriteten av dagens sjöräddningsledare, börjar närma sig slutet på sina karriärer och ett generat-

ionsskifte står inför dörren. Officerarnas antal sjunker med en jämn takt under de kommande 

åren och att behovet att rekrytera nya förblir stort (GBV personalplan 2014–2023. 8–9, 17). 

Från Försvarshögskolan utexamineras det dock årligen endast ca 8 sjöbevakningsofficerare, 

vilket räcker för att täcka antingen kadett- eller institutofficerarnas uppgifter, men inte båda 

(RVLDno/2020/4, 18; Kähkönen 2019). I början av 2030-talet går de sista institutofficerarna i 

pension och de annalkande pensioneringarna hotar det nuvarande systemet redan nu. Genom 

pensioneringarna försvinner tiotals år av erfarenhet och yrkeskunnande från sjöräddningens 

ledningscentraler över en natt. Duktiga sjöräddningsledare uppstår inte heller ur tomma intet, 

utan det tar flera år av utbildning och arbete innan en god förmåga och erfarenhet att leda upp-

drag uppnås (IAMSAR vol.2 2019, 32). Det betyder att nästa generations sjöräddningsledare 

måste börja skolas upp innan det är försent, men vem som ska ta över facklan och utgöra fram-

tidens sjöräddningsledare är ännu oklart (Ahola 2018, 9). 

 

Det är emellertid inte bara personalresursfrågor som påverkar sjöräddningstjänsten. Sjörädd-

ningens huvudsyfte har sedan grundandet av dagens sjöräddningssystem hållits oförändrad, me-

dan verksamhetsmiljön som sjöräddningsledare arbetar inom utvecklas konstant. En ökande 

mängd farkoster rör sig på haven, samhället och klimatet förändras och den tekniska utveckl-

ingen går hela tiden framåt, vilket formar och förändrar verksamhetsmiljön (Nationell riskbe-

dömning 2018, 62–63). Teknikens utveckling medför nya lösningar och möjligheter för ledan-

det av sjöräddningsuppdrag, men skapar också nya sorters risker och hot.  

 

Sjöräddningsledare arbetar i en miljö där en lugn situation kan på ett ögonblick förändras till 

ett mycket kritiskt läge. I sådana situationer måste snabba och korrekta beslut fattas ofta utifrån 

bristfällig information (Katajisto 2011, 50). Fel beslut kan i värsta fall leda till förlusten av 

människoliv. Verksamhetsmiljön ställer flera krav på sjöräddningsledarna, men skapar också 

nya i takt med att miljön utvecklas. För att underlätta ledandet av uppdragen har sjöräddnings-

ledarna flera resurser och tekniska system till sitt förfogande. De arbetar tillsammans med en 

personal i sjöräddningens ledningscentraler, som stöder dem i beslutsfattandet. Genom utbild-

ning kan sjöräddningsledarnas förmågor utvecklas och genom återkommande övningar kan de 
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förbereda sig inför olika scenarion. För att sjöräddningssystemet ska klara av kraven som verk-

samhetsmiljön ställer nu och i framtiden, måste det vara kapabelt att kontinuerligt utveckla sig.   

 

För tillfället befinner sig Gränsbevakningsväsendet vid ett vägskäl och måste snart avgöra hur 

sjöräddningssystemet ska utvecklas, för att möta framtida utmaningar och behov. De förebyg-

gande åtgärderna som utvecklar verksamheten måste påbörjas innan det är för sent. I egenskap 

av ledande sjöräddningsmyndighet är det på Gränsbevakningsväsendets ansvar att se till att det 

blir gjort. Hur det nuvarande systemet fungerar samt vilka krav och utmaningar som existerar 

är värt att undersöka, eftersom det ger insikt i systemets utvecklingsbehov och ett underlag för 

framtida utveckling. Det ligger i allas intresse att förmågan att leda sjöräddningsuppdrag hålls 

på en hög nivå och att Finland har en funktionskraftig sjöräddningstjänst som räddar människo-

liv också i framtiden.  
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2. AVHANDLINGENS UPPLÄGG OCH METODOLOGI 

I detta kapitel presenteras avhandlingens upplägg, problemformulering, vetenskapsfilosofiska 

grunder och val av metod. Upplägget, även kallat forskningsdesign, är ett ramverk som presen-

terar undersökningens centrala delar och är ett av de viktigaste stegen i forskningsprocessen. 

Forskningsdesignen håller reda på undersökningens delmoment, beskriver hur den genomförts 

och med vilka metoder materialet samlats in och analyserats (Mukherjee 2020, 49). Den här 

pro gradu-avhandlingen är en kvalitativ intervjuundersökning vars syfte är att undersöka hur 

sjöräddningens operativa ledarskap kunde utvecklas för att möta framtida utmaningar. 

2.1. Avhandlingens problemformulering och syfte 

Utgångspunkten för alla undersökningar är att det finns ett problem eller en fråga som forskaren 

vill lösa eller besvara. Insikten om att sjöräddningens operativa ledarskap står inför flera fram-

tida utmaningar har utvecklats under de fyra åren skribenten arbetade vid sjöräddningscentralen 

i Åbo. Tanken om att det säkerligen existerar intressanta problem värda att undersöka uppstod 

genom diskussioner med kollegor och personliga observationer. Ett återkommande tema inom 

diskussionerna med andra sjöräddningsledare var uppfattningen om en konstant personalbrist 

samt de höga kraven som verksamhetsmiljön ställer.  

 

Den första helheten som hjälpte till att formulera forskningsproblemet var det rådande perso-

nalläget och institutofficerarnas annalkande pensioneringar som beskrevs i det inledande ka-

pitlet. Enligt nuvarande lagstiftning faller det på kadettofficerarna att ta över uppgiften som 

sjöräddningsledare, efter att institutofficerarna går i pension. En allmän uppfattning i diskuss-

ionerna med andra sjöräddningsledare var att mängden officerare som årligen utexamineras är 

allt för liten, eftersom organisationen har så många uppgifter att fylla. Gränsbevakningsväsen-

det ska ta i bruk två nya bevakningsfartyg under de kommande åren, vilket kommer att uppta 

ännu fler officerare (Gränsbevakningsväsendet 2020b). Mängden utexaminerade ska också be-

akta övrigt bortfall, där officerare byter arbetsgivare p.g.a. förflyttningsskyldigheten och svå-

righeter med att kombinera arbete och privatliv (Viitala 2006; GBV bokslut 2020, 22). Nya 

sjöräddningsledare skapas inte heller över en natt, utan det räcker flera år innan de uppnår en 

hög kompetensnivå. Utbildandet tar lång tid och är inget som kan påbörjas i det skedet organi-

sationen märker att kandidaterna inte längre räcker till, utan det måste pågå konstant.  

 

Den andra helheten som väckte mycket tankar och diskussion är de höga kraven som verksam-

hetsmiljön ställer på dagens sjöräddningsledare. Trots att sjöräddningstjänstens huvuduppgift 

hållits någorlunda samma sedan början, har verksamhetsmiljön som sjöräddningsledare arbetar 
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inom förändrats. Utvecklingen förutsätter att Finland upprätthåller en fungerande och effektiv 

sjöräddningstjänst som alltid finns till hands då olyckan är framme. Detta kräver bl.a. ett fun-

gerande sjöräddningssystem med hög beredskap och tillräckliga resurser samt att sjöräddnings-

ledare är välutbildade, erfarna och kan anpassa sig till nya situationer. Men vad är situationen 

inom sjöräddningstjänsten idag? Dessa två helheter underlättade avgränsningen och fokuseran-

det av avhandlingens forskningsproblem. Det visade sig vara värt att utreda hur den sjörädd-

ningens operativa ledarskap fungerar idag, vilka krav och utmaningar som existerar och hur det 

kunde utvecklas för att möta framtida utmaningar. 

 

Syftet med den här pro gradu-avhandlingen är att undersöka hur sjöräddningens operativa le-

darskap kunde utvecklas för att möta framtida utmaningar. Syftet är praktiskt och således är det 

fråga om tillämpad forskning (Lantz 2013, 28). För att uppnå målet kommer avhandlingen att 

undersöka hur sjöräddningssystemet fungerar idag, vilka krav och utmaningar sjöräddningsle-

dare möter och vilka utvecklingsbehov som existerar. En central aktör i helheten och fokuset i 

denna avhandling är sjöräddningsledaren, som leder efterspanings- och räddningsuppdragen. 

 

Pro gradu-avhandlingens huvudforskningsfråga är: 

• Hur kunde sjöräddningens operativa ledarskap utvecklas för att möta framtida utma-

ningar? 

 

och den stöds av följande underfrågeställningar: 

• Hur fungerar sjöräddningens operativa ledarskap och vilka krav ställs på sjöräddningsle-

dare? 

• Vilka utmaningar möter sjöräddningsledare idag och hurudana utmaningar står de poten-

tiellt inför i framtiden?  

• Vilka utvecklingsbehov existerar inom sjöräddningens operativa ledarskap? 

2.2. Teoretisk referensram, avgränsning och tidigare forskning 

Med sjöräddningens operativa ledarskap avses i den här undersökningen ledandet av sjörädd-

ningsuppdrag och kan definieras som ett effektiverat hanterande av olika störnings- och speci-

alsituationer (MoMeVa 2021, del 5, 3). Detta uppnås genom upprätthållandet av en lägesbild 

och skapandet av en lägesbedömning över sjöräddningssituationen. Ledandet av ett sjörädd-

ningsuppdrag kräver effektivt utförande av tagna beslut, nyttjandet av expertis och en funge-

rande kommunikation. Sjöräddningens operativa ledarskap utövas av sjöräddningsledare inom 

ramen för sjöräddningstjänstens operativa ledningssystem (Sjöräddningsinstruktion 2010, 11). 
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Sjöräddningens operativa ledarskap formas av tre delar som är den rättsliga grunden, sjörädd-

ningstjänsten och ledarskapet. Helheten påverkas dessutom av sjöräddningsuppdraget samt av 

olika interna och externa faktorer. En visualisering av helheten, som också utgör avhandlingens 

teorigrund, presenteras i Figur 1 med sjöräddningsledaren (Search and rescue mission coordi-

nator, SMC) i mitten. 

De interna och externa faktorerna avser händelser som påverkar sjöräddningsuppdraget och det 

operativa ledarskapet. Faktorerna kan vara olika utvecklingstrender eller förändringar i verk-

samhetsmiljön och förhållandena som på ett eller annat sätt påverkar ledandet av den operativa 

verksamheten. Exempel på tekniska utvecklingstrender är användningen av drönare inom sjö-

räddningsuppdrag (Hellekant 2020; Wang 2014) och artificiell intelligens inom beslutsfattning 

(Andersson & Liljefält 2019; Bo et.al 2019). En annan utvecklingstrend är förekomsten av 

autonoma fartyg i framtiden och deras inverkan på sjösäkerheten (Porathe 2019).  

 

Den första delen i referensramen (Figur 1) är den rättsliga grunden som huvudsakligen består 

av internationella konventioner, avtal, lagar, direktiv och handböcker. Den skapar den rättsliga 

grunden för sjöräddningstjänsten, beskriver aktörernas rättigheter och skyldigheter samt vilka 

överenskommelser som existerar. De nationella och internationella överenskommelserna och 

avtalen presenteras noggrannare i avhandlingens tredje kapitel. 

 

Den andra delen i referensramen är sjöräddningstjänsten, med vilket avses en uppgiftshelhet 

som omfattar efterspaning- och räddning av människor i fara inom Finlands sjöräddningstjänsts 

ansvarsområde, på akutvården som ges och på skötsel av radiokommunikationen som hör till 

Figur 1: Avhandlingens teoretiska referensram 
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uppdraget. Sjöräddningstjänsten är indelad i en administrativ nivå (SAR Agency) som svarar 

för planeringen och organiseringen av verksamheten och i en operativ nivå som ansvarar för 

ledandet av efterspaning- och räddningsverksamheten. Finland strukturerar sin sjöräddnings-

tjänst enligt de internationella konventionernas rekommendationer och har anpassat dem till de 

nationella förhållandena. Finland har också publicerat mera detaljerade planer och handböcker 

samt ingått avtal med sina närmaste grannländer om koordinerandet av sjöräddningstjänsten, i 

enlighet med rekommendationerna. Sjöräddningstjänsten är en mycket viktig del av det opera-

tiva ledarskapet, eftersom det skapar dess förutsättningar. Genom sjöräddningstjänsten får sjö-

räddningsledaren allt som hen behöver för att leda efterspanings- och räddningsuppdrag på 

havsområdena. Det operativa ledarskapet som sjöräddningsledaren utövar beskrivs närmare i 

kapitel fyra. (Sjöräddningsinstruktion 2010, 1–2) 

 

Den tredje delen i referensramen är ledarskapet som en sjöräddningsledare behöver för att klara 

av sitt uppdrag. Ledarskapsdelen inkluderar faktorer så som verksamhetsmiljö, ledarens utbild-

ning och erfarenhet, samarbete under pågående sjöräddningsuppdrag samt beslutsfattande. Sjö-

räddningsledare arbetar i en verksamhetsmiljö som karakteriseras av osäkerhet och oförutsäg-

barhet (Katajisto 2011, 50). Miljön kan vara mycket utmanande och ställer tidvis mycket höga 

krav på sjöräddningsledare. Stor- och flertypsolyckor kan mycket snabbt förändra förhållan-

dena till en minimalistisk verksamhetsmiljö som kännetecknas av stark fysisk och psykisk 

stress (Nissinen & Seppälä 2000). Av sjöräddningsledare krävs det ett fungerande ledarskap för 

att hen ska klara av att leda uppdragen. Sjöräddningsledarens olika ledarskapsdimensionerna 

beskrivs närmare i kapitel fyra, där krisledarskap och engagerat ledarskap är centrala.  

 

Den här pro gradu-avhandlingen avgränsar sig till att undersöka sjöräddningens operativa le-

darskap och inte hela sjöräddningstjänsten. Fokuset i avhandlingen ligger på sjöräddningsleda-

ren, hens ledarskap och verksamhetsmiljö. Det taktiska ledandet av ett uppdrag undersöks inte 

i desto djupare detalj utan undersökningen koncentrerar sig på helheten. Avhandlingen avgrän-

sar sig till det operativa systemet och kommer inte att undersöka den administrativa biten av 

sjöräddningstjänsten.  Undersökningen beaktar inte faktorer som berör politiska eller administ-

rativa beslut och inte heller budgetrelaterade frågor, eftersom detta skulle riskera att undersök-

ningens storlek skulle växa allt för mycket för vad som är skäligt för en pro gradu-avhandling.  

 

Till de operativa ledningsnivåerna hör också chefen för sjöräddningstjänsten, sjöräddningens 

lokala ledningsgrupp samt olika lägre ledningsnivåer. Skribenten valt att inte desto noggrannare 

undersöka deras inverkan på helheten för att hålla avhandlingen tillräckligt avgränsad, men 

deras uppgifter beskrivs kortfattat i avhandlingens teorikapitel. I skrivande stund håller 
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Gränsbevakningsväsendet på att utveckla ett nytt tekniskt ledningssystem och målsättningen är 

att ta i bruk systemet under våren 2022. Denna undersökning kommer inte att kunna beakta 

egenskaperna som det nya systemet medför, eftersom systemet ännu utvecklas och det inte finns 

riktiga erfarenheter att ta vara på.   

 

I Finland har det tidigare forskats en hel del kring sjöräddning med olika fokus, varav sjörädd-

ningsledarskap är ett av dem. Majoriteten av arbetena är skrivna vid Försvarshögskolan i 

Helsingfors i samband med en officersexamen. Sökordet ”Meripelastus” i FINNA-portalen gav 

sammanlagt 59st examensarbeten varav 15 är av relevans för undersökningen. I mitten av 90-

talet och början av 2000-talet publicerades Nousiainens (1995) och Lahtinens (1997) stabsoffi-

cersavhandlingar samt Halonens (1997) och Jääskeläinens (2001) diplomarbeten. Arbetena fo-

kuserar på utvecklandet av Finlands sjöräddningstjänst och har kommit att ha en viktig bidra-

gande verkan vid formandet av dagens sjöräddningssystem och utbildning. Det följande arbetet 

är Tuominens (2005) diplomarbete som undersöker vilka faktorer som bör beaktas när riskana-

lyser genomförs. Genom att identifiera och analysera sjösäkerhetsrisker, kan en rationell grund 

skapas för beslutsfattande. Tuominen (2005) konstaterar att en betydande faktor som påverkar 

det operativa ledarskapet och verksamhetsmiljön är årstidernas inverkan. Flera av Gränsbevak-

ningsväsendets handböcker och instruktioner är skriva utifrån dessa publikationers slutsatser. 

 

Efter en paus skrevs igen i början av 2010-talet några sjöräddningsrelaterade arbeten. Alapeltos 

(2010) pro gradu-avhandling är en begreppsanalys som undersöker vad sjöräddningsledarskap 

betyder och hur det förhåller sig till militärledarskapets fyrfält (Johtamisen nelikenttä). 

Leppänen (2010) undersöker i sin tur faktorer som bidrar till sjöräddningsledarskapet baserat 

på samma modell. Katajistos (2011) pro gradu-avhandling behandlar osäkerhet inom och utan-

för sjöräddningsorganisationens verksamhetsmiljö. Avhandlingen redogör för olika faktorer 

som bidrar till yttre och inre osäkerhet. Yttre osäkerhet påverkas av uppdragets oförutsägbarhet, 

dynamiskhet samt informationsbrist och inre osäkerhet av sjöräddningsledarens förmåga att 

fatta beslut. Lösningen på osäkerheten är enligt avhandlingen insamlandet av information. 

 

I en lite färskare avhandling undersöker Nieminen (2019) användningen av simulatorer för ut-

vecklandet av personalens kunnande som arbetar vid sjöräddningens ledningscentraler. Av-

handlingen utvärderar de olika tekniska systemen som ingår i sjöräddningssimulatorn. Utifrån 

observationer och enkäter kan han dra slutsatsen att den nuvarande simulatorn inte stöder per-

sonalens utveckling på bästa möjliga sätt. Simulatorn anses inte vara tillräckligt verklighetstro-

gen och den saknar flera centrala verktyg. Enligt undersökningen borde simulatorn utvecklas 

så att den bättre skulle motsvara den verkliga miljön i sjöräddningens ledningscentraler.   
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Eftersom operativt sjöräddningsledarskap är ett rätt så nischat område har det varit svårt att hitta 

forskning gjort på annat håll än vid Försvarshögskolan som specifikt fokuserar på sjöräddning-

ens operativa ledarskap. Veneskari (2015) har skrivit en pro gradu-avhandling om räddnings-

verkets situationsledning och ledningscentralsverksamhet som också berör sjöräddningens led-

ningssystem. Avhandlingen utgår från Paul Hersey och Ken Blanchard teori om situations an-

passat ledarskap, men eftersom Jääskeläinen (2001) redan undersökt modellens lämplighet för 

sjöräddningsledarskap och konstaterat att den inte lämpar särskilt bra, har jag valt att använda 

andra teorier i denna avhandling. Jääskeläinen (2001, 37) betonar att sjöräddningsledarskap kan 

ses som ett sorts krisledarskap, vilket också utgör teorigrunden i den här undersökningen.  

 

Hyyryläinen (2006) har skrivit en licentiatavhandling för Åbo universitet där han undersöker 

sjöräddningsutbildningens kvalité med fokus på OSC-modulen och dess genomförande. Under-

sökningen konstaterar att utbildningens kvalité inte går att entydigt definiera, utan den måste 

varje gång utbildningen ordnas ställas i förhållande till utvärderarens utgångspunkter. Utbild-

ningens viktigaste moment anses vara övandet i simulatormiljö. Över lag konstateras utbild-

ningen vara på en god nivå, men att den behöver utvecklas speciellt i fråga om antalet övningar 

som ordnas och antalet gånger deltagarna får fungera i ledarroller.     

 

På internationell nivå har det också forskats en hel del om maritim efterspanings- och rädd-

ningsverksamhet. Tydliga teman och trender som går att urskilja både i avhandlingar och i ve-

tenskapliga artiklar är användningen av drönare inom efterspanings- och räddningsuppdrag 

(Hellekant 2020; Wang 2014), samt förekomsten av autonoma fartyg i framtiden och deras 

inverkan på sjösäkerheten (Porathe 2019). Andra undersökningar behandlar användningen av 

artificiell intelligens som stöd för beslutsfattandet (Andersson & Liljefält 2019; Bo et al 2019).  

2.3. Disposition 

Den här pro gradu-avhandlingen består sammanlagt av sex kapitel och följer IMRD-strukturen 

som används vid arbeten skrivna för institutionen för ledarskap och militärpedagogik vid För-

svarshögskolan (Sirén & Pekkarinen 2017, 2). Det inledande kapitlet presenterar bakgrunden 

till avhandlingen och beskriver varför det är viktigt att undersöka just detta ämne. Det andra 

kapitlet presenterar avhandlingens upplägg och metodologi. Kapitlet redogör för avhandlingens 

problemformulering, syfte och forskningsfrågor samt avgränsning och presenterar en genom-

gång av tidigare forskning. Kapitlet redogör också för skribentens vetenskapsfilosofiska ut-

gångspunkter och metodval samt hur undersökningen genomfördes. Kapitlet strävar till att så 

noggrant som möjligt redogöra för vad det empiriska materialet består av, vem som deltagit i 

undersökningen samt hur materialet är inskaffat och analyserat. 
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Kapitlen tre och fyra presenterar resultatet från dokumentstudien, vilket utgör avhandlingens 

teorigrund. Kapitlen skapar en grund som resten av undersökningen sedan kan ta avstamp ifrån. 

I det tredje kapitlet presenteras först sjöräddningstjänstens internationella grunder och därefter 

hur Finlands sjöräddningstjänst är strukturerad. Kapitlet beskriver också sjöräddningstjänstens 

verksamhetsmiljö samt hur den operativa ledningen av verksamheten är organiserad. Avslut-

ningsvis presenteras utbildningssystemet i Finland för sjöräddningsledare. Det fjärde kapitlet 

beskriver sjöräddningsledarskapets dimensioner samt sjöräddningsledarens verksamhetsmiljö. 

Kapitlet inleder med att redogöra för allmänt accepterade definitioner på ledarskap och övergår 

sedan till att presentera det nya ledarskapsparadigmet och dess koppling till ledarskapsutbild-

ningen som Försvarsmakten ger. Kapitlet avslutar med att sammanfatta hurudant ledarskap sjö-

räddningsledaren utövar, vilka faktorer som inverkar på det samt i vilken miljö ledarskapet sker. 

 

Det femte kapitlet presenterar, genom en kvalitativ temaanalys, resultaten från intervjuunder-

sökningen som baserar sig på respondenternas erfarenheter av de undersökta fenomenen. Ka-

pitlet är indelat i underrubriker som presenterar de olika teman som uppkom i analysen av det 

empiriska materialet. I det sjätte och avslutande kapitlet presenteras och diskuteras undersök-

ningens slutsatser. Kapitlet svarar på avhandlingens forskningsfrågor och diskuterar kvalitén i 

undersökningen. Avslutningsvis presenteras rekommendationer på vidare forskning. 

2.4. Vetenskapsfilosofiska utgångspunkter och metodval 

Genom att beskriva valet av metoder och skribentens vetenskapsfilosofiska utgångspunkter får 

läsaren en bild av på vilket sätt och ur vilket perspektiv forskaren undersökt det utvalda feno-

menet. Valet av metod ger undersökningen en ansats och de verktyg som behövs för att leta 

fram ny kunskap eller nya tillämpningssätt av existerande kunskap (Mukherjee 2020, 22). Den 

här undersökningen undersöker hur sjöräddningens operativa ledarskap kunde utvecklas med 

hjälp av kvalitativa metoder, där skribenten utgår från ett hermeneutiskt forskningsperspektiv.  

 

Habermas (1972) delar grovt in vetenskapen i tre discipliner som är den naturvetenskapliga, 

hermeneutiska och den kritiska disciplinen. Mera förenklat talas det traditionellt om två episte-

mologiska utgångspunkter, nämligen den empiriska och den hermeneutiska. Hermeneutik kan 

översättas som tolkningslära, med vilket avser läran om hur vi ska tolka och vad det innebär att 

tolka. Hermeneutik kan ses som en metateori om och en metod för tolkning av fenomen och är 

inom empirisk undersökning ett viktigt analysredskap (Jakobsson 2011, 62). Hermeneutiken 

strävar efter att lösgöra ett fenomen från sin helhet för att skapa djupare förståelse för det.  
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Ur ett ontologiskt perspektiv motsätter sig den existentiella hermeneutiken positivismens syn 

på att sanning är korrespondens mellan utsaga och värld (Stoehrel 2007, 46). Istället definierar 

den sanning som den betydelse och mening fenomenen får i vår användning och kontakt med 

dem (Stoehrel 2007, 46). Till skillnad från positivismen, som genom antagandet om en objektiv 

verklighet försöker fastslå hur saker faktiskt är, försöker hermeneutiken skapa en helhetsförstå-

else över hur saker och ting fungerar. Hermeneutiken står för subjektivism och relativism där 

verkligheten beror på vem som iakttar den och således är den mångtydig och relativ (Grensman 

2013). Hermeneutiken försöker nog förstå en inre verklighet, men som den hermeneutiska spi-

ralen i Figur 2 vittnar om, är sanningen konstant föränderlig (Jakobsson 2011, 62). Enligt den 

existentiella hermeneutiken är forskarens förförståelse central, eftersom sammansmältningen 

mellan subjekt och objekt är det som möjliggör uppnåendet av kunskap (Stoehrel 2007, 48). 

Resan på spiralen inleds genom att forskaren bygger upp en förförståelse kring fenomenet som 

ska undersökas. Med hjälp av förförståelsen kan forskaren tolka det empiriska materialet som 

fördjupar förståelsen för fenomenet och som i sin tur skapar en ny grund för vidare tolkning. 

Då empirin i denna undersökning består av sjöräddningsledares erfarenheter, är ett hermeneu-

tiskt perspektiv som filosofisk utgångspunkt ett lämpligt val. Forskaren har en förförståelse för 

fenomenen som undersöks tack vare sin egen erfarenhet från att ha arbetat vid en av sjörädd-

ningens ledningscentraler. Denna förförståelse hjälper att skapa grunden för fenomenet som 

undersöks och tolkas. Genom att tolka sjöräddningsledarnas erfarenheter uppnås ny förståelse 

som utgör grunden för vidare tolkning i takt med att resan på spiralen går vidare.  

 

I kvalitativa undersökningar med hermeneutiskt perspektiv står forskaren nära forskningsob-

jekteten som undersöks. Hen utgår från att verkligheten kan uppfattas på många olika sätt och 

att det således inte finns en enda objektiv sanning. Forskaren söker förståelse för fenomen som 

skapas genom att induktivt göra tolkningar av empirin som genererats (Tjora 2010, 19). Olsson 

och Sörensen (2011, 23) beskriver det här som att forskaren ska ha ett ”inifrånperspektiv” och 

Figur 2: Den hermeneutiska spiralen 
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låta sina egna värderingar och erfarenheter hjälpa till att tolka den information hen får. Den här 

undersökningen strävar till att undersöka hur sjöräddningens operativa ledarskap kunde utveck-

las för att möta framtida utmaningar. En central aktör i undersökningen är sjöräddningsledaren 

och således lämpar sig kvalitativa metoder väl, eftersom det möjliggör att komma in på djupet 

och nära det fenomen som undersöks. Genom kvantitativa metoder skulle det inte vara möjligt 

att komma lika nära det undersökta fenomenet och få ta del av erfarenheterna på samma sätt. 

2.4.1. Forskningsmetod 

Undersökningens forskningsmetod är kvalitativ och empirin baserar sig på och material gene-

rerat från dokumentstudier och intervjuer. Materialet analyseras med hjälp av en kvalitativ te-

maanalys. Undersökningen har en abduktiv ansats, som är en kombination av ett induktivt och 

deduktivt tillvägagångssätt. Skribenten utgår från empirin på samma sätt som i induktion, men 

accepterar betydelsen av teorier både innan och under forskningsprocessen (Tjora 2010, 173).  

 

Den kvalitativa temaanalysens process baserar sig på Lantz (2013) modell för kvalitativ data-

bearbetning och presenteras noggrannare i stycke 2.4.3. Målet i en temaanalys är att upptäcka 

teman i materialet och undersöka ifall olika teman går att koppla till varandra och på så sätt 

skapa en mer förståelig bild av upplevelserna. Genom att söka och hitta mönster sammanställs 

data på ett sätt som gör det möjligt att reflektera och abstrahera kring dimensionerna. Under-

sökningens forskningsfrågor inverkar på hur empirin bäst ställs upp, men det ska göras så att 

det är möjligt att besvara frågeställningarna och fördjupa förståelsen för det fenomen som un-

dersöks. (Lantz 2013, 134–136, 157) 

 

I kvalitativa undersökningar kan det empiriska materialet genereras t.ex. genom intervjuer. In-

tervjuer skiljer sig främst från varandra utifrån hur strukturerade de är (Bryman 2011, 301). I 

den här undersökningen används semi-strukturerade intervjuer för att samla in material. I semi-

strukturerade intervjuer är frågorna noggrannare formulerade för att fånga informantens upp-

fattning eller upplevelse av i förväg bestämda fenomen eller begrepp (Lantz 2013, 44). Om 

undersökningen har ett tydligt fokus är det vanligt att forskaren väljer den metoden, eftersom 

det möjliggör att undersöka specifika frågeställningar (Bryman 2011, 304).  

 

I den här undersökningen passar semi-strukturerade intervjuer bra in som metod, eftersom det 

möjliggör att ställa preciserade frågor från utvalda temaområden. Metoden möjliggör också att 

utforska nya områden som forskaren inledningsvis inte själv tänkt på, ifall intervjupersonen går 

in på ett nytt område. I semi-strukturerade intervjuer har forskaren en lista över olika teman 

som är av intresse för undersökningen, vilket enligt Bryman (2011, 301) kan kallas för en 
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intervjuguide. Forskaren behöver dock inte hålla sig till ordningen i listan, utan kan vara flexi-

bel och ställa dem i olika ordning, beroende på hur intervjun framlöper. Den här undersökning-

ens intervjuguide presenteras noggrannare i kapitel 2.4.2 och i sin helhet som bilaga 2. 

 

Undersökningar kräver vanligtvis skapandet och analyserandet av ny empiri för att besvara 

forskningsfrågorna. Det är emellertid också möjligt att använda existerande material för att be-

svara en del av forskningsfrågorna eller skapa underlag för intervjuer (Hirsjärvi et.al. 2010, 

186–189). Dokumentstudier är ett sätt att samla in material, där dokument som produceras för 

andra syften än forskning huvudsakligen används (Tjora 2010, 127). De flesta forskningspro-

jekt använder sig av dokument som bakgrundsdata eller tilläggsdata för den egentliga under-

sökningen. Med hjälp av olika sorters dokument, som är av betydelse för fenomenet som un-

dersöks, kan forskaren skapa ett ramverk för undersökningen som inte sedan behöver genereras 

genom t.ex. intervjuer. Dokumenten kan bestå av bl.a. tidigare undersökningars resultat, orga-

nisationers dokument, statistik, information från nätsidor, artiklar samt lagstiftning.  

 

Sjöräddningens operativa ledarskap ingår i sjöräddningstjänsten och således finns det mycket 

material som beskriver hur systemet är strukturerat och hur verksamheten fungerar. Undersök-

ningen använder sig av detta material för att skapa intervjuguiden och för att besvara delar av 

den första underforskningsfrågan. Dokumenten är kopplade till sjöräddningstjänsten och består 

av nationella och internationella dokument. För att få mer specifik empiri om fenomenet som 

undersöks genereras sedan mera material genom intervjuer med utvalda informanter. 

2.4.2. Empiriskt material, val av informanter och intervjuguide 

Vem som är mest lämpad att svara på frågan hur något system borde utvecklas kan anses vara 

de som faktiskt är verksamma inom det och har arbetat med uppgifter relaterade till området. 

Enligt Denscombe (2010, 181) blir vanligtvis personer som har insikt i ämnet eller något unikt 

att tillföra valda. Vid Gränsbevakningsväsendet är det institutofficerare och några kadettoffice-

rare som idag innehar den längsta erfarenheten av sjöräddningens operativa ledarskap. Det är 

således ingen överraskning att dessa är de mest lämpade att delta i undersökningen.  

 

En annan målgrupp som kunde ha något att tillföra till undersökningen är officerare som arbetar 

med sjöräddningsrelaterade uppgifter på administrativ nivå. De har dock inte arbetat med ope-

rativt sjöräddningsledarskap över huvudtaget eller åtminstone inte på flera år. De saknar således 

den djupa erfarenheten och praktiska kunnandet undersökningen söker efter. Risken finns också 

att de p.g.a. sin position i organisationen skulle begränsa sina svar till organisationens officiella 

linje, men också beakta andra sorters faktorer som inte är i fokus i just denna undersökning. En 
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del av faktorerna som påverkar utvecklandet av sjöräddningens operativa ledarskap handlar 

säkerligen budgetfrågor samt om administrativa och politiska beslut. För att undersökningens 

storlek inte ska svälla för mycket, har dessa områden lämnats utanför avgränsningen. 

 

I den här undersökningen erbjöds både aktiva och före detta sjöräddningsledare från båda sjö-

bevakningssektionerna möjligheten att delta. Deltagandet var frivilligt och alla intervjuade god-

kände att intervjuas. Deltagarna garanterades också anonymitet för att få dem att svara så ärligt 

som möjligt. I undersökningen intervjuades totalt 10 personer, vilket kan anses vara en lagom 

mängd, med tanke på att det totala antalet aktiva sjöräddningsledare i Finland är vid skrivande 

stund ca 20 (RVLDno-2021-3229; RVLDno-2019-1011). Antalet intervjuade utgjorde således 

ca 50 procent av det totala antalet aktiva sjöräddningsledare. Intervjuerna ordnades på båda 

inhemska språken och genomfördes under hösten 2021 vid sjöräddningens ledningscentraler. 

 

Institutofficerare är en tacksam målgrupp i den bemärkelsen att de arbetar som ledare på en 

mellanchefsnivå och håller sig inte från att berätta hur saker och ting verkligen är. De har upp-

nått höjdpunkten av sina karriärer och är inte belastade med tanken om att deras svar eventuellt 

skulle kunna påverka karriärutvecklingen. Det finns dock inga bevis för att ”fel” svar skulle 

hämma karriärutvecklingen, men en sådan ”rädsla” är dock inte ovanlig. Erfarenheten som in-

stitutofficerare har betyder också att de sett det mesta som har att göra med operativt sjörädd-

ningsledarskap. De har gått alla sjöräddningsrelaterade kurser som positionen kräver och 

Gränsbevakningsväsendet erbjuder. De har under sin karriär sett hur systemet utvecklats, men 

också vilka utmaningar och utvecklingsbehov som fortfarande återstår. Dessa faktorer kvalifi-

cerade institutofficerarna som en lämplig målgrupp för undersökningen. 

 

De flesta av intervjupersonerna var kollegor till intervjuaren, vilket kan medföra både fördelar 

och nackdelar. Till fördelarna hörde att det inte var något problem att få tillgång till intervju-

personerna, eftersom skribenten själv arbetat i båda centralerna. Intervjuerna hölls i de sociala 

utrymmena där personalen var vana att hålla avslappade diskussioner över en kopp kaffe. En 

annan fördel för intervjun var att parterna i flera av fallen kände varandra, vilket gjorde att en 

ömsesidig tillit existerade redan från början. Intervjuaren behövde inte använda tid för att skapa 

ett förtroende till intervjupersonen, vilket kan mera tidskrävande i situationer där parterna inte 

känner varandra från förr. På grund av detta var intervjupersonerna inte heller rädda för att säga 

sin uppriktiga åsikt, vilket kan vara en utmaning vid intervjuer med främlingar. 

 

Att parterna i en intervju känner varandra från tidigare kan också medföra en del nackdelar. En 

av dem är att intervjun kan bli mera som ett samtal mellan kollegor än en ren intervjusituation, 
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som ska bibehålla en viss grad av formalitet. Risken finns också att forskaren kommer in på 

sidospår som inte är viktiga för undersökningen eller att hen börjar sympatisera med intervju-

personen och vågar inte ställa svåra frågor. I denna undersökning ställdes dock inte frågor som 

berörde emotionella och privata ämnen och således realiserades inte sympatirisken. Risken att 

respondenten går in på sidospår kan hanteras genom att intervjuaren håller sig till intervjugui-

den och styr intervjun tillbaka på rätt spår, ifall diskussionen kommer in på fel områden. 

 

För intervjuerna skapades en intervjuguide som baserade sig på Brymans (2011) modell för 

utformandet av en intervjuguide (Figur 3). Grundläggande för skapandet av en intervjuguide är 

att forskaren ska ha en viss ordning på de teman hen tänker ställa. De ska följa på varandra på 

ett bra sätt och möjliggöra att ordningsföljden ändras beroende på hur intervjun framskrider.  

Intervjuguiden för de semi-strukturerade intervjuerna bestod av 6 temaområden vilka var: Ut-

bildningssystem, arbetsmiljö, ledarskap, tekniska system, verksamhetsmiljö och kommunikat-

ion. Målet var att ta vara på erfarenheter och åsikter kring temana och intervjun strävade till att 

bibehålla en ledarskapssynvinkel under hela intervjuns gång. Varje temaområde innehöll frågor 

relaterade till ämnet och undersökningens frågeställning. 

 

Temaområdet utbildningssystem fungerade som de inledande frågorna, vars syfte var att 

komma i gång med samtalet. Temat undersökte respondenternas erfarenheter och åsikter om 

utbildningssystemet som sjöräddningsledarna genomgår. Temaområdet behandlade också frå-

gor anknutna till organisationens personalresurser och vem som potentiellt skulle kunna tänkas 

ersätta institutofficerare i framtiden. I temaområdet arbetsmiljö var syftet att undersöka sjörädd-

ningsledarens arbete och den miljö där hen jobbar. Frågorna behandlade arbetets uppgifter, be-

fogenheter, ansvar, välmående, arbetsmiljön samt växelverkan mellan olika ledningsnivåer. Det 

tredje temaområdet behandlade ledarskap och fokuserade på sjöräddningsledarens erfarenheter 

av och synpunkter på ledarskapet som sjöräddningsledaren utövar. Syftet var att ta reda på 

Figur 3: Utformning av intervjuguide. (Bryman 2011) 
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sjöräddningsledarnas syn på betydelsen och behovet av ledarskap och vilken sorts ledningsstil 

de ansåg att fungerade bäst. Frågorna berörde också växelverkan och samarbetet mellan sjö-

räddningsledaren, personalen och räddningsenheterna ute till havs. 

 

Det fjärde området behandlade tekniska ledningssystem som sjöräddningsledaren använder i 

sitt arbete under pågående sjöräddningsuppdrag. Frågorna utredde erfarenheter av olika tek-

niska system och vilka för- och nackdelar som existerade bland de nuvarande systemen samt 

vilka utvecklingsbehov som sjöräddningsledarna ansåg att existerade. En nackdel med tidpunk-

ten för den här undersökningen var att sjöräddningstjänstens nya tekniska ledningssystem inte 

kunde beaktas i undersökningen, då det inte ännu tagits i bruk. Sjöräddningsledarna hade dock 

en hel del andra tekniska system till sitt förfogande, så frågorna kunde fokusera på dem i stället. 

 

Det femte området berörde miljön där sjöräddningsledarna är verksamma. Frågorna strävade 

till att utreda hur verksamhetsmiljön ser ut, vilka faktorer som inverkar samt vilka utmaningar 

och utvecklingsbehov som existerar. Frågorna berörde även framtidsutsikter samt vilka krav 

miljön ställer på dagens sjöräddningsledare. Det sjätte och sista temaområdet behandlade den 

externa kommunikationen. Frågorna berörde sjöräddningsledarnas syn på informationssprid-

ning och kommunikation samt erfarenheter av massmedier och användningen av olika sociala 

medier. Frågorna behandlade också det nuvarande systemets utvecklingsbehov och sjörädd-

ningsledarnas syn på framtiden relaterat till den externa kommunikationen. 

2.4.3. Analyserandet av det insamlade materialet med kvalitativ analys 

Den här undersökningens kvalitativa temaanalys (Figur 4) följde en modifierad version av 

Lantz (2013) modell för kvalitativ databearbetning. En princip bearbetningen är den kontinuer-

liga och iterativa växlingen mellan delar och helhet. Intervjuerna läses först igenom i sin helhet 

för att få en global förståelse för att sedan noggrannare ta fasta på enskilda teman och betrakta 

det i relation till hela intervjun. Denna process fortgår tills ett inre mönster hittas och gestalten 

blir tydlig. Analysen avslutas när en tydlig gestalt fångats. (Lantz 2013, 138)  

Figur 4: Allmän modell för kvalitativ databearbetning. (Modifierad efter Lantz 2013). 
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Efter att undersökningens intervjuer genomförts, påbörjades transkriberingen av materialet. 

Transkriberingen skedde manuellt genom att skribenten lyssnade på ljudinspelningen samtidigt 

som innehållet skrevs till ren text i ett textbehandlingsprogram. Ljudinspelningarna spelades 

upp med långsammare hastighet (x0.7) för att garanterat att allt som sades fånga upp. Pauser, 

tystnader och olika uttryck, så som skratt, markerades med parenteser. För undersökningens 

syfte var det främst de verbala utsagorna som var av intresse, men under intervjuerna noterades 

också den icke-verbala kommunikationen. Efter varje intervju skrev skribenten ner egna obser-

vationer och tankar kring intervjusvaren, vilka kunde ha ett analytiskt värde senare i processen. 

 

Då alla intervjuer transkriberats påbörjades datareduceringsprocessen, där icke relevant inform-

ation togs bort samt skriv- och språkfel korrigerades. Exempel på detta var t.ex. fyllnadsord, 

kraftuttryck, namngivna personer och allmänt prat mellan frågorna. Efter avslutad datareduce-

ring översattes slutligen de finskspråkiga intervjutexterna till svenska. För översättningen an-

vändes skribentens egen språkförmåga och finsk-svenska ordböcker. För att kontrollera att 

översättningen blivit korrekt gjord, ombads en forskarkollega granska översättningarna. Då 

materialet var översatt och korrigerat sparades de färdiga dokumenten i en skild mapp på datorn 

och de ursprungliga dokumenten sparades i en annan. De färdiga texterna printades ut på papper 

för att underlätta genomläsningen och varje fråga och svar hade en skild rad på pappret. 

 

Efter den inledande datareduceringen påbörjades steg 2 i processen, där materialet kodades i 

nyckelord som beskrev det centrala innehållet i sammanhanget. För att hitta nyckelord i texterna 

lästes intervjuerna flera gånger igenom och materialet kodades så att meningen i texten bibe-

hölls (Lantz 2013, 148). Nyckelord som beskrev vad den intervjuade talade om skrevs in i do-

kumentets marginal. Kodningen skedde abduktivt och textnära så att koderna uppstod ur empi-

rin, men också genom de i förväg bestämda temana (Tjora 2010, 142).  

 

De följande stegen i processen var att finna teman i nyckelorden och citaten och avgöra vilka 

nyckelord som hörde eller passade ihop under ett och samma tema. Med tema avses den under-

liggande meningen i det informanten berättar. Enligt Hedin (1996, 8–9) är det viktigt att samma 

teman används på alla informanter och att de är relevanta för frågeställningen. I den här ana-

lysen behandlades varje intervjufråga skilt för sig samtidigt som skribenten utgick ifrån under-

sökningens frågeställningar. Intervjuerna lästes också som en helhet, eftersom respondenterna 

ibland svarade på frågan som ställts i andra sammanhang. Hedin (1996, 9) rekommenderar att 

någon annan läser igenom texterna och nyckelorden för att se om samma teman upptäcks. Hittas 

likadana teman kan processen fortsätta till följande steg. Den här analysens nyckelord och te-

man granskades av en forskarkollega och det visade sig att flera likadana teman upptäcktes. För 
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att strukturera materialet skapades en Excel-fil, där varje citat gavs en identitet med responden-

tens nummer, temats nummer, citatets löpnummer och tillhörande nyckelord. Detta gjordes för 

att underlätta återfinnandet av dem i de ursprungliga texterna och för analysens följande steg. 

 

Det fjärde steget i processen innebar att teman kodades i underkategorier. Det behövde göras, 

eftersom olika svar som hör till samma tema kunde avse olika aspekter av en dimension (Hedin 

1996, 10). Samtliga teman med tillhörande citat färgkodades för att skilja dem åt och bredvid 

varje tema skrevs en definition in. Därefter kontrollerades varje citat i ett tema för att undersöka 

om de kunde höra till en dimension eller ifall de beskrev olika aspekter på samma dimension. 

Då två citat upptäcktes som beskrev olika aspekter av samma dimension, skildes de åt i egna 

underkategorier. För att hålla koll på citaten och kategorierna skapades ett facit med temats 

namn och definition, underkategorins namn och definition samt vilka citat som räknades dit.  

 

Enligt Hedin (1996, 10) lönar det sig efter det fjärde steget att göra en tillförlitlighetskontroll 

innan man går vidare till det följande steget. I den här undersökningen gjordes en interbedöm-

ningsverifiering, trots att också forskartriangulering varit närvarande under hela analysproces-

sen. En interbedömarverifiering innebär att en annan forskare göra samma analys som en själv 

och därefter räknas en procentuell överensstämmelse (Hedin 1996, 10). Första genomgången 

uppnådde en överensstämmelse på ca 50 procent, genom att dela antalet överensstämmande 

citat med det totala antalet citat och sedan multiplicera det med 100. Efter en ny genomgång 

och sortering av citaten uppnåddes en överensstämmelse på 80 procent och då kunde processen 

gå vidare till analysens följande steg. 

 

Kvalitativa undersökningar är enligt Hedin (1996, 11) ute efter att beskriva hur människor upp-

fattar ett fenomen. För att kunna göra detta behöver analysen söka mönster och samband i det 

empiriska materialet, vilket utgör det femte steget i processen. Genom att hitta mönster mellan 

teman sammanställs data på ett sätt som möjliggör reflekterandet och abstraherandet kring di-

mensionerna som uppstår (Lantz 2013, 157). Det analyserade materialet utgör undersökningens 

resultat och presenterar de mönster och teman som upptäcktes i analysen. I den här undersök-

ningen strukturerades analysens data i en Excel-matris, vars resultat presenteras i undersök-

ningens femte kapitel. En mera detaljerad matris presenteras undersökningens tredje bilaga.  

2.5. Centrala begrepp och definitioner 

I avhandlingen förekommer det flera begrepp och förkortningar som det är skäl att presentera 

så att innebörden av dem förstås. De begreppen som inte presenteras i denna lista förklaras 

istället i samband med att de förekommer i texten.  
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Assistansläge avser en situation som inte är ett kritiskt läge, men där en människa på havet 

eller på en ö är i behov av utomstående hjälp för att lösa situationen. Ett assistansuppdrag har 

ingen ansvarig instans, men kan lösas med hjälp av en ändamålsenlig resurs på sidan om dess 

egentliga verksamhet. (MoMeVa 2021, del 23, 1) 

 

Chef för sjöräddningstjänsten (Search and rescue co-ordinator, SC) är sjöbevakningssekt-

ionens kommendör som ansvarar för sjöräddningstjänsten inom sitt sjöräddningsdistrikt. Hen 

ansvarar för att sektionen har ett fungerande sjöräddningssystem och en ledningscentral samt 

utser sjöräddningsledarna. Chefen för sjöräddningstjänsten är sjöräddningsledarnas direkta ope-

rativa förman. (Sjöräddningsinstruktion 2010, 8) 

 

Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) är en internationell mellanstatlig rådgivande 

sjöfartsmyndighet som lyder under Förenta nationerna. Till organisationens ansvarsområde hör 

att skapa internationella standarder för den marina säkerheten, miljön och sjöfartsindustrin. 

(IMO – What it is 2013) 

 

Internationella konventionen om efterspaning- och räddningstjänst till havs (FördrS 

89/1986) samt förändringar i den (FördrS 5/2002, FördrS 89/2009), även känd som Hamburg-

konventionen, är det viktigaste internationella avtalet som reglerar sjöräddningstjänsten. (Sjö-

räddningsinstruktion 2010, 2) 

 

Internationella konventionen om trygghet för människoliv till havs 1979 (SOLAS) inne-

håller en generell förpliktelse att ordna sjöräddningstjänst. Enligt konventionen förbinder sig 

avtalsstaten att övervaka kusten och rädda människor i sjönöd på det egna ansvarsområdet (Sjö-

räddningsinstruktion 2010, 2). 

 

IAMSAR-handboken är den internationella sjöfartsorganisationens (IMO) och internationella 

civilluftfartsorganisationens (ICAO) gemensamma flyg- och sjöräddningshandbok som baserar 

sig i fråga om sjöräddningen på Hamburgkonventionen. Handboken är indelad i tre volymer 

och innehåller praktiska anvisningar för ordnandet av sjö- och flygräddningstjänsten och Fin-

lands sjöräddningstjänst bygger mycket långt på de rekommendationer instruktionen ger. (Sjö-

räddningsinstruktion 2010, 2) 

 

Koordinator för flygverksamheten (Aircraft co-ordinator, ACO) är en person vars 

uppgift är att underställd sjöräddningsledaren leda och samordna flygverksamheten under ett 

pågående sjöräddningsuppdrag. (Sjöräddningsinstruktion 2010, 12) 
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Kritiskt läge avser en sjöräddningssituation, där en människa är eller kan befaras vara i fara 

till havs. De kritiska lägena indelas i ovisshets-, beredskap-, och nödläge. Sjöräddningsledaren 

fastställer sjöräddningsuppdragets kritiska läge. (Sjöräddningslag 1145/2001:2) 

 

Ledare på olycksplatsen (On-scene co-ordinator, OSC) är en person vars uppgift är att un-

derställd sjöräddningsledaren leda och samordna efterspanings- och räddningsverksamheten på 

olycksområdet. (Sjöräddningsinstruktion 2010, 11) 

 

Sjöräddningstjänst avser en uppgiftshelhet som omfattar efterspaning- och räddning av män-

niskor i fara inom Finlands sjöräddningstjänsts ansvarsregion, på den akutvård som ges dem 

och på skötsel av den radiokommunikation som hänför sig till kritiska lägen (Sjöräddningslag 

1145/2001:1).  

 

Sjöräddningssystemet avser hur sjöräddningstjänsten i Finland är organiserad och fungerar i 

praktiken för ledandet och utförandet av sjöräddningsverksamhet. Sjöräddningssystemet grun-

dar sig på GBV:s organisation och delas in i en administrativ ledningsnivå och i en operativ 

ledningsnivå. (Gränsbevakningsväsendet 2020a) 

 

Sjöräddningstjänstens operativa ledningsnivåer avser de operativa nivåerna inom sjörädd-

ningstjänstens ledningssystem som deltar i ledandet av efterspanings- och räddningsverksam-

heten. Till de operativa ledningsnivåerna räknas sjöbevakningssektionens kommendör, sjörädd-

ningsledaren, ledningscentralen, ledaren på olycksplatsen, koordinator för flygverksamheten 

samt fartygets befälhavare och övriga aktörer. (Sjöräddningsinstruktion 2010, 8–12) 

 

Sjöräddningens operativa ledarskap avser ledandet av ett sjöräddningsuppdrag och kan de-

finieras som ett effektiverat hanterande av olika störnings- och specialsituationer. Det opera-

tiva ledarskapet strävar efter att systematiskt upptäcka och förebygga sjöräddningssituationer i 

ett så tidigt skede som möjligt. Detta uppnås genom skapandet och upprätthållandet av läges-

bilden, korrekt lägesbedömning, tillräcklig expertis samt genom snabbt och effektivt utfö-

rande av tagna beslut och kommunikation till allmänheten. (MoMeVa 2021, del 5, 3) 

 

Sjöräddningstjänstens ansvarsregion (Search and rescue region, SRR) avser havsområdet 

som omfattar Finlands territorialvatten, skärgården inom detta område samt den del av det in-

ternationella havsområdet som är i anslutning till territorialvattnet. (MoMeVa 2021, del 23, 6) 
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Sjöräddningsdistrikt (Search and rescue sub-region, SRS) avser ett delområde av sjörädd-

ningstjänstens ansvarsregion. Inom GBV omfattar det sektionens bevakningsområde och delar 

av ansvarsregionen i dess närhet där sektionen svarar för sjöräddningstjänsten. (MoMeVa 2021, 

del 23, 6) 

 

Sjöräddningscentral (Maritime rescue co-ordination centre, MRCC) avser ledningscen-

tralen vid en sjöbevakningssektion som är riksomfattande ledningscentral för Finlands sjörädd-

ningstjänst och internationell förbindelselänk för sjöräddningstjänsten i Finland. Vid Gränsbe-

vakningsväsendet är det Västra Finlands sjöbevakningssektions ledningscentral som fungerar 

som sjöräddningscentral. (MoMeVa 2021, del 23, 4) 

 

Sjöräddningsundercentral (Maritime rescue sub-centre, MRSC) avser en sådan särskilt fö-

reskriven ledningscentral vid en sjöbevakningssektion som sköter det fortgående upprätthållan-

det av lednings- och kommunikationsberedskapen och ledningen av efterspanings- och rädd-

ningsverksamheten inom sitt sjöräddningsdistrikt. (MoMeVa 2021, del 23, 4) 

 

Sjöräddningens ledningscentral är ett begrepp som omfattar både sjöräddningscentralen 

och sjöräddningsundercentralerna. (Sjöräddningsinstruktion 2010, 3) 

 

Sjöräddningsledare (Search and rescue mission coordinator, SMC) är en gränsbevaknings-

man som arbetar vid en sjöräddningscentral och som har fått speciell utbildning för uppgiften. 

Hens uppgift är att leda efterspanings- och räddningsverksamheten. (Sjöräddningslag 

1145/2001:2) 

 

Sjöräddningsledarens verksamhetsmiljö avser den miljö där sjöräddningsledaren är verksam 

och där hen utövar sitt ledarskap. Miljön omfattar såväl den fysiska miljön i centralen som ute 

på havet, samt alla de interna och externa faktorerna som inverkar på den. Verksamhetsmiljön 

kan delas in i tre nivåer vilka är öppen, begränsad och minimalistisk verksamhetsmiljö. (Johta-

jan käsikirja 2012, 32–34)  

 

Sjöräddningsmyndighet avser en finsk myndighetsorganisationen som enligt sjöräddningsla-

gen är skyldig att delta i sjöräddningstjänsten. (Sjöräddningslag 1145/2001:4) 

 

Sjöräddningsaktör avser aktörer, både myndigheter, frivilliga och civila, som på något sätt 

deltar i eller bidrar till planerandet eller utförande av efterspaning- och räddningsverksamhet. 

(Sjöräddningsinstruktion 2010, 12) 
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3. ORGANISERANDET AV SJÖRÄDDNINGSTJÄNSTEN 

I det här första teorikapitlet presenteras organiserandet av sjöräddningstjänsten sett ur både ett 

internationellt och ett nationellt perspektiv. Kapitlet inleder med att presentera sjöräddnings-

tjänstens grunder sett ur ett internationellt perspektiv och därefter redogörs för organiserandet 

av sjöräddningstjänsten i Finland. Delen innehåller också en kort redogörelse över de närmaste 

grannländernas sjöräddningssystem. Kapitlets andra del presenterar sjöräddningstjänstens verk-

samhetsmiljö samt operativ ledning av efterspanings- och räddningsverksamhet. Kapitlet av-

slutar med att presentera sjöräddningsledarnas utbildningsystem. 

3.1. Sjöräddningstjänstens grunder 

Sjöräddningsverksamheten har långa anor som sträcker sig flera hundra år tillbaka i tiden. I 

Finland och på Östersjön har sjöräddning utförts under mer eller mindre organiserade förhål-

landen sedan 1667 (Tikka 2014; Halonen 1997). I modernare tid har det på internationell nivå 

kommit överens om grunderna för sjöräddning genom den internationella konventionen om 

efterspaning- och räddningstjänst till havs. Konventionen ingicks i Hamburg år 1979 inom ra-

men för den internationella sjöfartsorganisationen (IMO) FördrS 89/1986, även känd som Ham-

burgkonventionen (Sjöräddningsinstruktion 2010, 1). Också den internationella konventionen 

om trygghet för människoliv till havs 1979 (SOLAS) innehåller en generell förpliktelse att 

ordna sjöräddningstjänst. Syftet med Hamburgkonventionen är att fastställa den internationella 

grunden för sjöräddningen och fastslå prestationskraven för kuststaternas sjöräddningstjänst. I 

Hamburgkonventionen uppmanas också avtalsparterna att ingå avtal med sina grannländer om 

fastställandet av sjöräddningstjänstens ansvarsområde samt för att ordna samarbetet inom rädd-

ningsverksamheten vid olyckor till havs, vilket bl.a. Finland har gjort. Dessa avtal presenteras 

närmare i kapitel 3.2 som handlar om Finlands sjöräddningstjänst.  

 

Konventionen om efterspanings- och räddningstjänst till havs förpliktar avtalsparterna att ga-

rantera i sina kustvatten en nödvändig och ändamålsenlig efterspanings- och räddningstjänst 

som räddar människor i nöd. I Hamburgkonventionen ingår också bestämmelser om bl.a. led-

ning av sjöräddningsuppdrag, klassificering av kritiska lägen enligt allvarlighetsgrad, åtgärder 

som krävs i kritiska lägen samt om verksamhetsplaner och verksamhetssystem (FördrS 

89/1986). Den första versionen av Hamburgkonventionen från 1979 stötte i början på en hel del 

motstånd och ratificerades inte heller av alltför många länder. Huvudorsaken till detta var att 

konventionen ställde mycket hårda krav på parterna om bl.a. organiserandet av sjöräddnings-

tjänsten och upprättandet av nya strandinstallationer för räddningsverksamheten. Flera av värl-

dens stora kuststater hade inte godkänt konventionens innehåll men var överens om att 
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problemenen med konventionen kunde överkommas genom att uppdatera innehållet. De vik-

tigaste ändringarna i konventionen trädde i kraft 1.1.2000 och som ett resultat av dem uppstod 

grunderna för den internationella flyg- och sjöräddningshandboken dvs. IAMSAR-handboken 

(International Aeronautical and Maritime Search and Rescue). I tillämpningsområdet för kon-

ventionen togs i samband med uppdateringen in medicinsk rådgivning, medicinsk första hjälp 

samt transport av de räddade till en säker plats. (IMO 2019) 

 

IAMSAR-handboken består av tre volymer som behandlar olika områden inom sjöräddnings-

tjänsten. Den första volymen handlar om sjöräddningstjänstens organisering och management 

(IAMSAR vol.1 2019), den andra delen om ledandet av efterspanings- och räddningsuppdrag 

(IAMSAR vol.2 2019) och den tredje volymen om räddningsenheternas verksamhet. Syftet med 

handböckerna är att stöda staterna i sin strävan att uppnå de behov och förpliktelser som kon-

ventionen ställer på dem. Handböckerna ger generella riktlinjer för hur sjöräddningsverksamhet 

kan organiseras och utövas, men staterna uppmuntras också att utveckla sina egna verksam-

hetsmodeller och tillvägagångssätt som passar för den egna miljön (IAMSAR vol.2 2019, 31).  

 

En mycket viktig del av sjöräddningstjänsten är det operativa ledandet av efterspanings- och 

räddningsuppdrag där sjöräddningsledaren har en central roll. Den administrativa delen av ett 

sjöräddningssystem skapar strukturen och förutsättningarna för den operativa verksamheten, 

medan det är på den operativa sidan som efterspanings- och räddningsuppdragen blir utförda 

(IAMSAR 2019 vol.2, 31). IAMSAR-handboken rekommenderar att sjöräddningsuppdrag pla-

neras och koordineras från en räddningscentral (Rescue co-ordination center, RCC) av en till 

uppdraget utsedd räddningsledare. Till följande I underkapitlen 3.2 presenteras Finlands och de 

nordiska grannländernas lösningar på organiserandet av sjöräddningstjänsten. 

3.2. Finlands sjöräddningstjänst 

Gränsbevakningsväsendet är enligt lagen om gränsbevakningsväsendets förvaltning (577/2005) 

en till statens centralförvaltning hörande myndighet som står under inrikesministeriet ledning 

och tillsyn. Gränsbevakningsväsendet är ledande sjöräddningsmyndighet i Finland och svarar 

för organiseringen av sjöräddningstjänsten (Sjöräddningslag 1145/2001:3). Detta innebär att 

organisationen sköter planeringen, utvecklingen och övervakningen av sjöräddningstjänsten 

samt samordningen av verksamhet som bedrivs av myndigheter och frivilliga som deltar i sjö-

räddningstjänsten (Sjöräddningsinstruktion 2010, 5). Gränsbevakningsväsendet bistås i plane-

ringen, utvecklandet och uppföljningen av sjöräddningstjänsten av den nationella delegationen 

för sjöräddningstjänsten (Sjöräddningslag 1145/2001:5). Gränsbevakningsväsendets uppgifter 

inom sjöräddningstjänsten föreskrivs i sjöräddningslagen (1145/2001) och i statsrådets 
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förordning om sjöräddning (SRf 37/2002). Både sjöräddningslagen och således Finlands sjö-

räddningstjänst grundar sig de på internationella konventionerna och direktiven berörande sjö-

räddningstjänsten (Sjöräddningsinstruktion 2010, 1). Gränsbevakningsväsendet har dessutom 

publicerat flera dokument som noggrannare beskriver Finlands sjöräddningstjänst, i enlighet 

med Hamburgkonventionens rekommendationer. De viktigaste publikationerna är Sjörädd-

ningshandboken (2006), Sjöräddningsinstruktion (2010), Samarbetsplanen för beredskap inför 

marina flertypsolyckor (MoMeVa) (2021) samt GBV:s interna bestående dokument.  

 

Finlands sjöräddningssystem baserar sig på Gränsbevakningsväsendets organisation och reg-

ionala indelning och delas in i en administrativ ledningsnivå och en operativ ledningsnivå (Sjö-

räddningsinstruktion 2010, 7). Staben för Gränsbevakningsväsendet ansvarar för den administ-

rativa delen, vilket omfattar planerandet, organiserandet och utvecklandet av sjöräddningstjäns-

ten men deltar inte i den operativa verksamheten, medan sjöbevakningssektionerna svarar för 

den operativa ledningen av verksamheten. Detta innebär bl.a. att sjöbevakningssektionerna upp-

rätthåller ett funktionsdugligt sjöräddningssystem samt leder maritima efterspanings- och rädd-

ningsuppdrag och ansvarar för radiokommunikationen som hänför sig till sjöräddningsuppdra-

gen på sitt ansvarsområde (Sjöräddningslag 1145/2001:3). Sjöräddningstjänstens prestations-

förmåga i Finland säkerställs bl.a. genom ett fungerande och aktivt samarbete mellan alla in-

volverade aktörer (Säkerhetsstrategi för samhället 2017, 45). Samarbete görs på såväl administ-

rativ nivå som på operativ nivå samt både nationellt och internationellt.  

 

Finland har enligt internationella konventionen om efterspanings- och räddningstjänst till havs 

rekommendationer ingått bilaterala avtal om samarbete inom sjöräddningsverksamheten med 

Ryssland (FördrS 28/1994), Sverige (FördrS 27/1994) och Estland (FördrS 53/1999). I alla bi-

laterala avtal betraktas flyginformationsregionernas gräns (FIR-gränsen) som gränsen mellan 

efterspanings- och räddningsregionerna till havs och i luften (Sjöräddningsinstruktion 2010, 

36–38). Finland har också ingått ett avtal med Danmark, Norge och Sverige år 1989 berörande 

samarbete över gränserna. Syftet med avtalet var att vid olyckshändelser hindra eller begränsa 

skador på människor eller egendom eller i miljön (FördrS 21/1992). Avtalet fungerar som ett 

ramavtal för andra nordiska multilaterala eller bilaterala överenskommelser och är en av grund-

pelarna för det nordiska säkerhets- och räddningssamarbetet. Det gemensamma målet för avta-

len är länderna stöder och samarbetar med varandra ifall en storolycka eller flertypsolycka 

skulle ske på Östersjön, oberoende på vems ansvarsområde det händer. Ett enskilt land kan inte 

förväntas ha resurser och alltid vara förberedd inför en större räddningsinsats, eftersom det inte 

är ekonomiskt hållbart i längden. Därför är internationellt samarbete vid storolyckor av största 

vikt och nödvändigt för att klara av en sådan incident (Andersson & Arvidsson 2019, 15). 
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Sjöräddningstjänstens ansvarsregion (Search and rescue region, SRR) i Finland är indelat i två 

delar: Västra Finlands och Finska vikens sjöräddningsdistrikt, vilka GBV:s sjöbevakningssekt-

ioner ansvarar för. Finska vikens sjöbevakningssektion (SBFV) ansvarar för sjöräddningsverk-

samheten på området som sträcker sig från ryska gränsen i öst till Hangö i väst, medan Västra 

Finlands sjöbevakningssektion (SBVF) svarar för sjöräddningsverksamheten från Hangö i sö-

der upp till Torneå i Lappland. De maritima efterspanings och räddningsuppdragen leds från 

någondera av sjöräddningens ledningscentraler i Åbo eller Helsingfors. Den finska sjörädd-

ningstjänstens ansvarsområde gränsar med Sveriges ansvarsområde i väst, med Estlands an-

svarsområde i syd och med Rysslands ansvarsområde i öst (Figur 5).  

Samarbetet mellan olika sjöräddningsaktörer är av ytterst vikt för en fungerande sjöräddnings-

tjänst. Gränsbevakningsväsendet sköter majoriteten av sjöräddningsuppdragen med egna resur-

ser, men de räcker inte för alla uppdrag. För att skapa en så effektiv sjöräddningstjänst som 

möjligt har sjöräddningssystemet valt att utnyttja andra myndigheters resurser och specialkun-

nande, beroende på uppdragets art (Tuominen 2005, 56). De övriga myndigheterna som deltar 

i sjöräddningen, men inte direkt i efterspanings- och räddningsverksamheten bidrar till sjörädd-

ningstjänsten på det sättet som föreskrivs i sjöräddningslagen (1145/2001:4). För att upprätt-

hålla och utveckla beredskapen inför marina storolyckor eller flertypsolyckor har delegationen 

Figur 5: Sjöräddningstjänstens ansvarsområde (Sjöräddningsinstruktion 2010, 10) 
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för sjöräddningstjänsten tillsammans med Gränsbevakningsväsendet utvecklat en nationell 

samarbetsplan. Planen förtydligar sjöräddningsaktörernas roller vid stor- och flertypsolyckor 

och fastställer olika handlingsmodeller för verksamheten. Planen uppdateras kontinuerligt för 

att motsvara sjöräddningens verksamhetsmiljö (Gränsbevakningsväsendet 2020c). 

 

Sjöbevakningssektionens kommendör fungerar som chef för sjöräddningstjänsten inom sitt di-

strikt (Search and rescue co-ordinator, SC) och ansvarar för att sjöbevakningssektionen har ett 

fungerande sjöräddningssystem och en ledningscentral för sjöräddningen Hen utser sektionens 

sjöräddningsledare, fastställer ramverket för den operativa sjöräddningsverksamheten och för-

ser sjöräddningsledarna med sina uppgifter. Chefen för sjöräddningstjänsten svarar för använd-

ningen av sektionens personal- material- och ekonomiska resurser samt att distriktet upprätt-

håller en tillräcklig sjöräddningsberedskap. Hen leder också distriktets ledningsgrupp som bl.a. 

samordnar, planerar och koordinerar sjöräddningstjänstens verksamhet. Vid sjöbevaknings-

sektionen ska det finnas en uppdaterad sjöräddningsplan över användningen och ledningen av 

sjöräddningsdistriktets resurser samt hur verksamheten koordineras vid olika kritiska lägen. Vid 

skapandet av sjöräddningsplanen avtalas det med distriktets övriga sjöräddningsaktörer om de-

ras medverkan inom sjöräddningstjänsten. Sjöräddningsplanen ska ständigt finnas till sjörädd-

ningsledarens förfogande. (Sjöräddningsinstruktion 2010, 8–22). 

 

I Finland finns en sjöräddningscentral (Maritime rescue co-ordination centre, MRCC) belägen 

i Åbo och en sjöräddningsundercentral (Maritime rescue sub-centre) belägen i Helsingfors. 

Båda centralerna är bemannade dygnet runt på årets alla dagar och ansvarar för ledandet av den 

operativa verksamheten på sina respektive sjöräddningsdistrikt. Sjöräddningens ledningscentral 

leds av en chef för ledningscentralen, som ansvarar för att det finns tillräckligt med kunnig och 

erfaren personal på jobb under varje arbetsskift, att de tekniska systemen fungerar och att sjö-

räddningsplanen är tillgänglig och uppdaterad. (Sjöräddningsinstruktion 2010, 8)  

 

Den operativa verksamheten leds av chefen för sjöräddningstjänsten inom sjöräddningsdi-

striktet. Under honom arbetar sjöräddningsledaren som är en till uppdraget utsedd och behörig 

gränsbevakningsman vars uppgift det är att leda efterspanings- och räddningsverksamheten på 

sitt ansvarsområde (Sjöräddningsinstruktion 2010, 3). Sjöräddningsledarens direkta operativa 

förman är chefen för sjöräddningstjänsten (SC). Sjöräddningsledaren leder under normala för-

hållanden en vaktstyrka som består av en till två sjöräddningsoperatörer samt räddningsenhet-

erna på fältet. Ledningsstrukturen för sjöräddningens operativa ledarskap presenteras i Figur 6 

nedan, som är en bearbetad version av ledningsstrukturen för ledandet av marina flertypso-

lyckor (MoMeVa 2021, del 5, 8). 
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Beroende på uppdragets art och kritiska läge kan styrkan utökas med en koordinator för flyg-

verksamheten (Aircraft co-ordinator ACO), efterspaningsplanerare (Search Planner, SP), infor-

matörer som ansvarar för kommunikation och olika sorters experter och samarbetspartner. Vid 

behov kan sjöräddningsledaren också utse en ledare på olycksplatsen (On-Scene Coordinator, 

OSC), som tilldelas ett eget ansvarsområde eller uppgift. Vakten stöds ytterligare av sjöbevak-

ningssektionens fältchef och lägesövervakare, som arbetar i samma utrymme (RVLPAK C.16, 

9). Sjöräddningens ledningscentraler har ett nära samarbete med olika nationella och internat-

ionella organisationer och aktörer. Under flertyps- eller storolyckor kan ledningscentralens be-

manning utökas med representanter för andra myndigheter eller rederier som bistår sjörädd-

ningsledaren med olika sorters expertis (Sjöräddningsinstruktion 2010, 12).  

 

Gränsbevakningsväsendet är en halvmilitärisk linje-stabsorganisation där både ledningscen-

tralsofficerarna och vaktstyrkan i ledningscentralen är gränsbevakningsmän med militära tjäns-

teförhållanden. De lyder militära kommandomål i enlighet med det som föreskrivs i lagen om 

gränsbevakningsväsendets förvaltning (2005/557). Militära kommandomål gäller dock inte sjö-

räddningsledaren under pågående sjöräddningsuppdrag, men hen är då i stället underställd che-

fen för sjöräddningstjänsten (Sjöräddningslag 2001/1145:8).  

3.2.1. Sjöräddningstjänstens organisering i Sverige och Norge 

Våra närmaste nordiska grannländer, Sverige och Norge har i stora drag mycket liknande sjö-

räddningssystem som i Finland, trots några undantag. I Sverige ansvarar Sjöfartsverket för den 

nationella sjöräddningsverksamheten (Andersson & Arvidsson 2019, 8). JRCC Göteborg (Joint 

Rescue Coordination Center) leder och koordinerar sjö- och flygräddningsinsatserna och 

Figur 6: Ledningsstruktur för operativ sjöräddningsverksamhet 
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larmen inkommer via 112, VHF eller satellit. Räddningsledaren (SMC) är ansvarig för att be-

döma larmen och fatta beslut om att inleda räddningsinsats och med lagen som stöd finns det 

tillgång till ett stort kluster av olika resurser. Enligt Sjöfartsverkets rapport Svenskt program 

för sjö och flygräddning (2019) delas sjö- och flygresurserna in i fyra nivåer. Indelningen görs 

utifrån tillgänglighet, kapacitet och på kompetensnivå (Sjöfartsverket 2019, 6). Till uppdragen 

larmas de resurser som bäst lämpar sig både i förhållande till geografisk placering och typ av 

larm. Till den högsta nivån av beredskap (Nivå 1) hör sjöräddningshelikoptrarna och svenska 

sjöräddningssällskapets frivilliga organisationer. I Sverige utförs majoriteten av sjöräddnings-

uppdragen med de frivilliga enheterna. Under 2020 deltog de i 90,1 procent av alla sjörädd-

ningsuppdrag, vilket skiljer sig märkbart från Finland (Sjöfartsverket 2020, 22).  

 

I Norge organiseras sjöräddningstjänsten av departementet för allmän säkerhet som hör till Ju-

stitie- och beredskapsdepartementet. Den operativa sjöräddningsverksamheten koordineras av 

två JRCC (Bodö och Stavanger) och sjöräddningsområdena delar sig vid den 65 breddgraden. 

Räddningsaktioner på havsområden leds från huvudledningscentralen (JRCC). Det är vaktha-

vande räddningsledare (SMC) som är den operativa ledaren för ett sjöräddningsuppdrag och 

handlar på räddningsledningens vägnar. Räddningsledningen är ett organ som motsvarar finska 

sjöräddningstjänstens ledningsgrupp på statlig nivå. Vakthavande räddningsledare har flera as-

sisterande räddningsledare under sig och har ett brett utbud av resurser som kan alarmeras för 

uppdragen. Om SMC så anser, kan en OSC (On-Scene Coordinator) utses för att koordinera 

efterspanings- och räddningsverksamheten på olycksplatsen. (Hovedredningssentralen 2018) 

 

I Sverige och Norge rekryteras civilutbildade personer till sjöräddningsledare. Kraven i Sverige 

är bl.a. högre nautisk examen (t.ex. sjökapten) och flera års erfarenhet av ledarskap. Kravet i 

Norge är relevant högskoleutbildning eller så kan relevant operativ erfarenhet kompensera för 

den högre utbildningen. Båda länderna utbildar sina kandidater inom organisationen. I Sverige 

räcker utbildningen ca 1,5 år och i Norge 1 år. I båda länderna består utbildningen av både teori 

och praktik i sjöräddningscentralen. Efter avklarad kurs utnämns personerna till sjöräddnings-

ledare. De norska kandidaterna kallas till ett inträdesprov som inkluderar psykologisk bedöm-

ning, skriftligt och muntligt test i engelska samt intervjuer. Resultatet av testen ges stor vikt vid 

bedömning av kandidatens lämplighet. (Sjöfartsverket 2021; Hovedredningssentralen 2018) 

3.3. Finska sjöräddningstjänstens verksamhetsmiljö  

Den finska sjöräddningstjänstens ansvarsområde sträcker sig längs med hela Finlands kust och 

täcker delar av Bottenhavet och norra Östersjön. Ansvarsområdet består av såväl innerskärgård, 

ytterskärgård och öppet hav. Kustområdet har en bruten skärgård bestående av många små öar 
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och skär, vilket gör farlederna mycket smala och grunda. På de öppna havsområdena är utrym-

met större, men geografin gör att trafiken kanaliseras via flera knutpunkter där också korsande 

trafik möts (Figur 7). Sett ur ett säkerhetsperspektiv utgör områdena där trafiken korsar 

varandra s.k. högriskområden där risken för sammanstötning mellan två fartyg är som störst På 

finskt område är dessa högriskområden farledsavsnitten på bilfärjerutterna mellan Åbo -Stock-

holm - Helsingfors och Helsingfors-Tallinn. (MoMeVa 2021, del 3, 14) 

Klimatet på området förändras mycket beroende på årstiden och t.ex. väderleksförhållandena 

varierar kraftigt. Typiskt för klimatet är lågtryck som orsakar rikligt molntäcke, stora skillnader 

i havstemperaturen, kraftiga stormar under hösten som skapar stora våghöjder samt isvintrar 

som tidvis sträcker sig långt in på våren. Alla dessa faktorer inverkar sjöräddningens verksam-

hetsmiljö och måste tas i beaktande då efterspanings- och räddningsuppdrag planeras och ut-

förs. (MoMeVa 2021, del 3, 9–12) 

 

På Östersjön är passagerartrafiken och handelssjöfarten livlig och flera fartyg rör sig dagligen 

mellan Östersjöns olika hamnar. Både passagerarfartyg och fraktfartyg samt kemikalie- och 

oljetankrar besöker Finlands hamnar regelbundet och volymerna som transporteras är stora. 

Trots att fartygsolyckor är förhållandevis ovanliga, åtminstone på Finlands ansvarsområde, ut-

gör de ändå ett högriskscenario som sjöräddningstjänsten måste beakta i sina sjöräddningspla-

ner. Till den värsta typen av olycka anses i allmänhet förlorandet av stabiliteten till följd av 

grundstötning, bottenkänning eller kollision, vilket kan leda till att fartyget kantrar eller sjunker 

(MoMeVa 2021, del 3, 14). Också en okontrollerad fartygsbrand hör till den värsta typen av 

olyckor, eftersom de kan vara mycket svåra att få under kontroll ute på havet. En passagerarfärja 

som hamnar i sjönöd kan leda till en massräddningsoperation där ett stort antal människor be-

höver räddas och evakueras på en och samma gång till följd av olyckan. Ledandet och koordi-

nerandet av en massräddningsoperation är ett av de mest krävande och utmanande uppdragen 

en sjöräddningstjänst kan hamna ut för (IMRF 2019, 8).  

Figur 7: Trafikdensiteten på norra Östersjön och Finska viken (Marinetraffic, 2021) 
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Det ”värsta möjliga scenariot” i finländsk kontext, enligt sjöräddningstjänstens hotanalys (Mo-

MeVa 2021, del 3, 17), anses vara en kollision mellan ett fullastat passagerarfartyg och en ke-

mikalie- eller oljetanker. Scenariot skulle leda till en s.k. storolycka med stora mängder skadade 

och avlidna och betydande konsekvenser för miljön. En sådan incident skulle kräva alla till-

gängliga räddningsenheter och exemplariskt samarbete mellan olika aktörer för att hantera si-

tuationen samt belasta sjöräddningssystemet enormt. En maritim flertypsolycka för med sig 

ytterligare faktorer till incidenten, så som olje- eller kemikalieutsläpp, vilket påverkar utföran-

det av räddningsoperationen. För att klara av att hantera dessa typer av olyckor ordnas storo-

lycksövningar i Finland med jämna mellanrum där olika delar av en potentiell storolycka övas. 

En incident i närhistorien som potentiellt skulle kunna ha fått allvarliga konsekvenser var Vi-

king Amorellas grundstötning 20.9.2020 sydost om Långnäs. På grund av ett tekniskt fel i fram-

drivningssystemet, körde fartyget ut från farleden och fick bottenkänning med följden att far-

tyget började läcka in vatten (OTKES M2020-02, 6–9). Grundstötningen var ett bevis på att 

storolyckor plötsligt kan hända, trots att sannolikheten för dem är mycket liten.  

 

Att leda och koordinera räddningsverksamheten under en storolycka är en mycket komplicerad 

process och det finns alltid saker som kan förbättras. Enligt International Maritime Rescue Fe-

deration (IMRF) är en stor utmaning vid massräddningsoperationer både själva räddandet av 

människor i nöd och räknandet av evakuerade människor (IMRF 2019, 56). Sjöolyckor kommer 

fortsättningsvis att ske i framtiden oberoende om det handlar om mänskliga misstag, tekniska 

fel eller väderleksförhållanden. Både den mänskliga och tekniska faktorn kan påverkas genom 

t.ex. utbildning, lagstiftning och övervakning men speciellt teknikens snabba utveckling gäller 

det att hålla ett öga på. Hur t.ex. autonoma fartyg kommer att inverka på sjösäkerheten i fram-

tiden är svårt att säga, men åtminstone måste det internationella samfundet se till att de imple-

menteras på ett säkert sätt (Porathe 2019). 

 

I Finland har mängden fritidsbåtförare ökat under de senaste åren (Traficom 2020). Allt fler 

människor skaffar sig olika sorters farkoster, vilket oundvikligen ökar mängden potentiella fa-

rosituationer. Det totala antalet sjöolyckor på Finlands havs- och insjöområden steg år 2018 

över 2000 sjöolyckor och år 2020 låg det totala antalet på 2204 sjöolyckor (Statistik över sjöo-

lyckor 2020). De vanligaste orsakerna till sjöräddning var år 2020 mänskliga faktorer, tekniska 

orsaker samt miljöfaktorer (GBV årsberättelse 2020, 32). Den enskilt vanligaste orsaken till en 

sjöolycka var ett maskinfel som utgjorde 16 procent av incidenterna och den näst vanligaste var 

bristande sjömanskunskaper som utgjorde 15 procent av incidenterna (GBV årsberättelse 2020, 

32). Också storleken på båtarna som registreras har vuxit och i dagens läge krävs det inget 

kompetensintyg för att få framföra fritidsfarkoster. Det är dock inte bara fritidsbåtarna som 
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vuxit i storlek, utan samma trend ses bland passagerar- och handelsfartyg. Storleken på färjorna 

och mängden människor de kan ha ombord växer också för varje nytt fartyg som byggs, vilket 

påverkar mängden människor som behöver räddas i en olyckssituation. 

3.4. Operativ ledning av efterspaning och räddningsverksamhet 

Uppdrag som tas emot av sjöräddningens ledningscentral klassificeras i Finland antingen som 

efterspanings- och räddningsuppdrag (sjöräddningsuppdrag) eller som ett maritimt assistans-

uppdrag. I maritima assistansuppdrag är det inte fråga om ett sjöräddningsuppdrag trots att ef-

terspanings- och räddningsenheter kan användas för att genomföra dem. Sjöräddningsuppdrag 

klassificeras däremot som kritiska lägen och beroende på nivån av farosituation, delas de in i 

ovisshetsläge, beredskapsläge och nödläge. (Sjöräddningsinstruktion 2010, 24–25)  

 

I ett ovisshetsläge råder det ovisshet om en människas säkerhet till havs eller det är skäl att 

vidta åtgärder för att utreda ett eventuellt behov av undsättning. Sjöräddningens ledningscentral 

vidtar främst underrättelseåtgärder för att klargöra det eventuella nödläget. I ett ovisshetsläge 

kan sjöräddningsenheternas beredskap höjas, men läget förutsätter inte nödvändigtvis alarme-

ring och användning av enheterna. (Sjöräddningsinstruktion 2010, 24–25) 

 

I ett beredskapsläge kan det befaras att en människas säkerhet är i fara till havs eller de åtgärder 

som vidtagits för att utreda ett behov av undsättning varit resultatlösa. Sjöräddningens lednings-

central utvidgar då underrättelseåtgärderna och vidtar behövliga efterspaningsaktioner i syfte 

att klargöra det eventuella nödläget samt bereder sig på att inleda behövliga räddningsaktioner. 

I beredskapsläge höjs ledningsberedskapen och efterspanings- och räddningsenheter alarmeras 

till uppdraget. (Sjöräddningsinstruktion 2010, 25) 

 

I ett nödläge är det uppenbart att en människa är i fara till havs och i behov av omedelbar hjälp. 

Vid nödlägen vidtar ledningscentralen alla åtgärder som är möjliga och ändamålsenliga med 

tillgängliga resurser för att rädda människoliv. Genom nödkommunikationen garanteras att alla 

tillgängliga resurser så snabbt som möjligt kan fås med i efterspanings- och räddningsverksam-

heten. Efterspanings- och räddningsenheter alarmeras proaktivt och förberedelser görs för att 

anskaffa ytterligare resurser. (Sjöräddningsinstruktion 2010, 25) 

 

Då ett uppdrag kommer in till sjöräddningens ledningscentral gör sjöräddningsledaren alltid en 

lägesbedömning där hen avgör ifall det handlar om ett sjöräddningsuppdrag eller om ett assi-

stansuppdrag. Därefter följer en av det viktigaste faserna i ledningsprocessen, nämligen fast-

ställandet av uppdragets kritiska läge. Beroende på nivån av det kritiska läget vidtar 
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ledningscentralen åtgärder, enligt sina existerande sjöräddningsplaner (Sjöräddningsinstruktion 

2010, 27). Alla uppdrag är olika och därför är det alltid upp till jourhavande sjöräddningsledare 

att avgöra hur hen går till väga för att lösa det. Som stöd för beslutsfattandet och genomförandet 

av ett sjöräddningsuppdrag har en process utvecklats, som presenteras i Figur 8.  

När ett alarm kommer in till sjöräddningens ledningscentral inleder sjöräddningsledaren be-

slutsprocessen genom att göra en bedömning av situationen. Till lägesbedömningen samlas all 

tillgänglig information över händelsen in och utifrån det fastställer sjöräddningsledaren upp-

dragets kritiska läge. Efter att uppdragets kritiska läge fastställts följer uppdragets åtgärdsplan 

och beslut i stort. Genom dem avgör sjöräddningsledaren hur hen tänker gå till väga för att finna 

och rädda de nödställda. Därefter följer kartläggning av tillgängliga räddningsresurser samt 

alarmering av de mest ändamålsenliga till uppdraget. I det följande steget delar sjöräddningsle-

daren ut uppgifter till de alarmerade enheterna samt förser dem med sitt beslut i stort, dvs. 

åtgärdsplanen för hur hen har tänkt sig lösa uppdraget. Hur detaljerade instruktioner och order 

som sjöräddningsledaren ger till de alarmerade enheterna, beror på sorten av ledarskap som hen 

tillämpar i sitt arbete. Då alla nödvändiga resurser blivit alarmerade till uppdraget och fått sina 

instruktioner, följer uppföljning av uppdraget samt vid behov en uppdatering av lägesbedöm-

ningen. (Sjöräddningsinstruktion 2010, 27; MoMeVa 2021, del 5, 5) 

 

Sjöräddningsledaren strävar till att upprätthålla en heltäckande situationsbild- och medvetenhet 

under hela uppdragets gång. Situationsbilden skapas med hjälp av information från räddnings-

enheterna, olika informationssystem samt tekniska sensorer. Ifall uppdraget och de nödställdas 

situation förändras eller förvärras kan beslutsprocessen alltid börjas om från början. Den övriga 

personalen i sjöräddningens ledningscentral stöder sjöräddningsledaren under hela processens 

gång genom att bl.a. förse hen med expertkunskap, lokalkännedom och övrig information som 

Figur 8: Beslutsprocess för operativt sjöräddningsledarskap 
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ledaren eventuellt inte tagit i beaktande. Beroende på sjöräddningsuppdragets storlek och kri-

tiska läge kan sjöräddningens ledningscentral bemanning alltid förstärkas genom att utse en 

koordinator för flygverksamheten (ACO), en planerare för efterspaningsverksamheten (SP) 

samt tillkalla fler operatörer, kommunikatörer och experter av olika slag. Vid fråga om storo-

lycksalarm sammankallas också sjöräddningsdistriktets ledningsgrupp som leds av chefen för 

sjöräddningstjänsten (SC). Ledningsgruppens uppgift är att stöda sjöräddningsledaren i ett kri-

tiskt läge, genom att samordna alla involverade aktörers verksamhet samt anskaffa tilläggsre-

surser, enligt sjöräddningsledarens behov. (Sjöräddningsinstruktion 2010, 11–17) 

 

Alla uppdrag som kommer in till sjöräddningens ledningscentraler klassificeras inte som sjö-

räddningsuppdrag, utan istället som maritima assistansuppdrag. I maritima assistansuppdrag är 

det alltså inte fråga om direkt sjöräddning, trots att samma enheter kan användas för assistans-

uppdragen. Syftet är att hjälpa människor till havs i sådana situationer där det inte är fråga om 

ett kritiskt läge till havs men personen ändå är i behov av utomstående hjälp och det inte finns 

tillgång till annan ändamålsenlig hjälp. Assistansuppdragen sköts huvudsakligen på sidan om 

annan verksamhet t.ex. i samband med normal patrullering. (Sjöräddningsinstruktion 2010, 25) 

3.5. Sjöräddningsledares utbildningssystem 

Gränsbevakningsväsendet ansvarar för utbildandet av sjöräddningsledare i Finland (Sjörädd-

ningslag 1145/2001:3). En sjöräddningsledare är dock inte en regelrätt tjänst inom Gränsbevak-

ningsväsendet, till skillnad från t.ex. Sverige och Norge, utan den innehavs sjöbevakningssekt-

ionernas ledningscentralsofficerare. En del ledningscentralsofficerare arbetar enbart som fält-

chefer vid sektionens ledningscentral, medan de som uppfyller behörighetsvillkoren kan arbeta 

som sjöräddningsledare (RVLPAK B.1). Kommendören för sjöbevakningssektion i egenskap 

av chef för sjöräddningstjänsten inom sitt distrikt utser sjöräddningsledarna vid sjöräddningens 

ledningscentral (Sjöräddningsinstruktion 2010, 8). 

 

Behörighetsvillkoren för sjöräddningsledare i Finland föreskrivs det om i statsrådets förordning 

om sjöräddning (37/2002). Enligt förordningens 8 § ska en sjöräddningsledare vara ”en officer 

som avlagt officersexamen eller kandidatexamen i militärvetenskaper och som har [...] vakt-

styrmansutbildning” eller ”en institutsofficer som har avlagt sjöbevakningslinjens komplette-

ringskurs vid Gränsbevakningsväsendets läroinrättning”. Utöver detta krävs det att sjörädd-

ningsledare ska ha avlagt allmän radiooperatörsexamen samt kursen för sjöräddningsledare och 

för ledare på olycksplatsen. Gränsbevakningsväsendet har också rätt att bestämma ifall det ska 

ingå andra kurser relaterade till sjöräddning i utbildningsprogrammet. Dessutom krävs det 

språkkunskaper i båda inhemska språken samt språkkunskaper i engelska. Det sista kravet som 
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förordningen ställer är att sjöräddningsledare ska ha den förmåga och skicklighet som ett fram-

gångsrikt ledande av krävande uppgifter förutsätter inom sjöräddningen. (SRf 37/2002:8). 

 

Utbildningssystemet för sjöräddningsledning i Finland baserar sig på IAMSAR-handbokens 

principer och organiseras av Gräns- och sjöbevakningsskolan (GSBS), enligt staben för GBV:s 

riktlinjer (Sjöräddningsinstruktion 2010, 35). Utbildningssystemet är modulbaserat och varje 

modul utgör en självständig del av organisationens grund- och fortutbildningsprogram. All ut-

bildning som ges vid GSBS omfattas av principen om livslångt lärande där branschvisa utbild-

ningstillfällen återkommer kontinuerligt under hela karriärens gång. Utbildningen planeras en-

ligt tre principer vilka är: kostnadsmedvetenhet i utbildningen, engagering i utbildningen samt 

nya modeller för verkställande av utbildningen. Målet är att planera en kostnadseffektiv utbild-

ning som alla parter bidrar till och att utbildning kontinuerligt utvecklas för att motsvara utbild-

ningsbehoven och verksamhetsmiljöns krav. (RMVK laatukäsikirja 2020, 23–24) 

 

Sjöräddningens utbildningssystem vid GSBS är strukturerat i fyra nivåer, varav nivå 1 utgör 

den grundläggande utbildningen och nivåerna 2 – 4 fortutbildning. Utbildningen inleds vid nivå 

1 och de följande nivåerna tillkommer enligt arbetsuppgiftens krav. Målet är att den föregående 

nivån ska vara avklarad innan följande nivå påbörjas (RVLPAK C.22, 4–5). Nedan följer en 

kort beskrivning av de olika nivåerna, medan deras exakta innehåll presenteras i bilaga 1. 

 

Den första nivån heter grundläggande sjöräddningsutbildning och är avsedd för all personal 

som arbetar med sjöräddningsrelaterade uppgifter. Målet med nivån är att deltagarna får en 

grundläggande utbildning inom sjöräddning där fokuset ligger på de individuella egenskaperna 

och förmågorna. Den andra nivån heter: Sjöräddningstjänstens kompletterande- och fortutbild-

ning och dess mål är att deltagarna efter avlagd nivå kan fungera som ledare för en räddnings-

enhet. Den tredje nivån heter: Sjöräddningstjänstens kompletterande- och fortutbildning och 

målet för nivån är att förse deltagaren med kunskaper och färdigheter att fungera som ledare på 

olycksplatsen (OSC) samt koordinator för flygverksamheten (ACO) eller operatör vid sjörädd-

ningens ledningscentral under ett pågående sjöräddningsuppdrag. Den fjärde och högsta utbild-

ningsnivån heter: Sjöräddningstjänstens kompletterande- och fortutbildning och dess mål är att 

förse personen med kunskaper och färdigheter att fungera som sjöräddningsledare (SMC) under 

ett sjöräddningsuppdrag samt ge färdigheter att fungera i uppgifter relaterade till ledningen av 

sjöräddningstjänsten (SC). (RVLPAK C.22) 

 

Sjöräddningsledare är en av de högsta operativa ledningspositionerna inom Finlands sjörädd-

ningssystem och således ställs det också höga krav på personens utbildning och färdigheter. 
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Uppgiftens art är av sådan karaktär att det kontinuerligt finns nya saker att lära sig eller för-

mågor att utveckla. Enligt Hyyryläinen (2006, 18) omfattas yrket av principen om livslång lä-

rande och således bör även stor vikt läggas på fortutbildning och kompetensutveckling under 

karriärens gång. För att utnämnas till sjöräddningsledare krävs det inledningsvis att personen 

genomgått alla nivåerna i utbildningssystemet och speciell vikt läggs på nivå 4, där den egent-

liga sjöräddningsledarutbildningen ges. För att få delta på SMC-modulen krävs det att personen 

avlagt SP-, GOC- och OSC-modulerna. GOC-modulen är en kurs för det allmänna certifikatet 

för radiooperatörer, som krävs av alla sjöräddningsoperatörer och sjöräddningsledare. Planering 

och ledning av efterspaning (SP-modulen) kan tillsammans med OSC-modulen anses vara de 

viktigaste kurserna för en blivande sjöräddningsledare innan hen går SMC-modulen, medan de 

övriga kurserna är till fördel (RVLPAK C.22). Nedan följer en kort beskrivning av de tre cen-

trala modulerna för en sjöräddningsledare, medan deras exakta innehåll presenteras i bilaga 1. 

 

Utbildningen för ledare på olycksplatsen (OSC-modulen) är en kurs där deltagaren ges de prak-

tiska kunskaperna och färdigheterna som krävs av en ledare på olycksplatsen under ett sjörädd-

ningsuppdrag. Kravet för att få delta på utbildningen är att de tidigare nivåernas utbildnings-

moduler avlagts. Modulen är avsedd för GBV:s, övriga sjöräddningsmyndigheters och samar-

betsorganisationers personal. SP-modulen pågår i en vecka och målsättningen är att personen 

efter avklarad utbildning har den kunskap och förmåga att planera och leda efterspaningsupp-

drag i sjöräddningssituationer. Kravet för att få delta i modulen är att personen avlagt SRU-

modulen eller innehar tillräcklig erfarenhet av efterspaningsuppdrag. Efter avklarad kurs känner 

deltagaren till teorierna berörande planering av efterspaning och kan tillämpa dem samt leda 

efterspaningsuppdrag. Planering och ledning av efterspaningsuppdrag (SP-modulen) är en vä-

sentlig del av sjöräddningsledarens arbete. (Sjöräddningsinstruktion 2010, bilaga 7) 

 

Då de ovannämnda modulerna avlagts och personen fyller behörighetsvillkoren för en sjörädd-

ningsledare som beskrivs i SRf (2002/37) kan en blivande sjöräddningsledare delta i sjörädd-

ningsutbildningen (SMC-modulen). Modulen är den sista kursen som ges inom ramen för ut-

bildningssystemet till blivande sjöräddningsledare. Den ger formell behörighet att fungera som 

sjöräddningsledare, men den garanterar inte en utnämning, utan det är ett beslut som chefen för 

sjöräddningstjänsten tar (SMC-modulens utbildningsplan 2014, 1). SMC-modulens pedago-

giska principer är kopplade till GSBS strategi, där deltagarnas erfarenhet och yrkeskunskap 

beaktas vid utformningen av utbildningstillfällena (SMC-modulens utbildningsplan 2014, 2). 

Efter kursen ska deltagaren ha de kunskaper och förmågor som krävs av en sjöräddningsledare 

för att leda sjöräddningsuppdrag. Deltagaren ska kunna särskilja sjöräddningssystemets 
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arrangemang, olika aktörers uppgifter, tillvägagångssätt och samarbetsbehov inom den egna 

sektionen (Pedagoginen käsikirjoitus 2020, Meripelastusjohtajakoulutus). 

 

SMC-modulen fokuserar speciellt på lägesbedömning, planering av verksamheten och order-

givning, men också på sjöräddningsledarens befogenheter, juridiska ställning och det övergrep-

pande sjöräddningssystemet. Modulen inkluderar studerandet av olika sjöräddningssituationer 

där det teoretiska kunnande fördjupas genom diskussion, så att gemensamma riktlinjer och till-

vägagångssätt för ledandet av sjöräddningsuppdrag kan skapas (Bästa praxis). Beslutsfattande 

och ledandet av sjöräddningsuppdrag övas med hjälp av simulerade sjöräddningsscenarion i 

olika miljöer. I de praktiska övningarna har alla deltagare en uppgift och uppgifterna roterar 

mellan övningarna så att var och en får erfarenhet från både planeringsuppgifter, verkställan-

deuppgifter och ledaruppgifter. Modulen inkluderar inte någon avslutande examen för att god-

kännas, utan deltagarnas inlärning och kunnande observeras under kursens gång. Vid kursens 

avslutning samlas både muntlig och skriftlig respons in från deltagarna som används för att 

utveckla modulen i framtiden. (Pedagoginen käsikirjoitus 2020, Meripelastusjohtajakoulutus). 

 

Vid SMC-, OSC-, och SP-modulerna används ett brett sortiment av olika tekniska hjälpmedel, 

så som t.ex. simulatorer, för att skapa en så verklig verksamhetsmiljö som möjligt. Använd-

ningen av tekniska hjälpmedel underlättar genomförandet av de praktiska övningarna där del-

tagarna ges möjlighet att öva så nära det riktiga arbetet som möjligt. Trots användandet av si-

mulatorer vid utbildningstillfällena konstaterar Nieminen (2019, 66) i sin pro gradu-avhandling 

att de i nuläget inte stöder utvecklandet av personalens kunnande på bästa möjliga sätt, eftersom 

de inte är tillräckligt verklighetstrogna och saknar en del moment. 

 

Den största bristen i simulatorerna enligt Nieminens (2019, 66) undersökning är en verklighets-

trogen och fungerande lägesbild, vilket är väsentlig för ledandet av sjöräddningsuppdrag. Mål-

sättningen för utbildningssystemets moduler är att personalen får de kunskaper och förmågor 

som arbetsuppgiften kräver. Målet är också att utbildnings- och uppdateringstillfällen ordnas 

under hela karriärens gång, i enlighet med principen om livslångt lärande. Tanken är att perso-

nalen regelbundet får uppdaterad information och kunskap om det senaste inom sjöräddning. 

Det är dock på var och ens ansvar att repetera och öva de inlärda färdigheterna under hela 

karriärens gång (RVLPAK C.22). I sjöräddningens ledningscentraler ska olika sorters övningar 

ordnas med jämna mellanrum och då sjöräddningsenheterna övar till havs, deltar också led-

ningscentralen enligt egen förmåga. 
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4. SJÖRÄDDNINGSLEDARSKAP 

I det här kapitlet presenteras vad sjöräddningsledarskap innebär. Kapitlet inleder med att pre-

sentera allmänt accepterade definitioner på ledarskap och övergår sedan till att presentera det 

s.k. nya ledarskapsparadigmet och dess koppling till ledarskapsutbildningen som Försvarsmak-

ten ger. Sjöräddningsledarna vid Gränsbevakningsväsendet är utbildade enligt modellen för en-

gagerat ledarskap och djupt lärande. Kapitlet avslutar med att sammanfatta hurudant ledarskap 

sjöräddningsledaren utövar, vilka faktorer som inverkar samt i vilken miljö ledarskapet sker. 

4.1. Sjöräddningsledarskapets dimensioner 

Att hitta en korrekt definition på vad sjöräddningsledarskap innebär är en aning knepigt, ef-

tersom det är ett begrepp som kan anses betyda olika saker. I den här pro gradu-avhandlingen 

avser skribenten med sjöräddningsledarskap det ledarskap som en sjöräddningsledare utövar 

under pågående sjöräddningsuppdrag, vilket inkluderar såväl ledandet av processer (manage-

ment) som ledandet av människor (leadership). Begreppet består av termerna sjöräddning och 

ledarskap, vilka studeras närmare till följande genom att inledningsvis undersöka begreppet 

ledarskap. Alla sjöräddningsledare i Finland har fått en militär ledarskapsutbildning och således 

utgör militärledarskap en betydande roll i studerandet av sjöräddningsledarens ledarskap. 

 

Seeck (2008, 18) menar att ledarskap kan definieras som en verksamhet genom vilken männi-

skors energiresurser och arbetsinsatser kan koncentreras och utnyttjas effektivt för att uppnå ett 

specifikt mål. Målet med ledarskap är att få personer i olika ställningar och på olika sätt infly-

telserika att agera tillsammans för att uppnå de gemensamma målen (Kiuru 2009, 16). Ur en 

sjöräddningsledares perspektiv handlar det om att framgångsrikt leda det övriga teamet och 

tillsammans lösa sjöräddningsuppdraget och således trygga och rädda människoliv i nöd till 

havs. Enligt Yukl (2006, 8) handlar ledarskap om växelverkan och påverkan mellan olika män-

niskor i ojämna förhållande (chef och underordnad) och att det är en process där dessa två parter 

ska förstå och komma överens om gemensamma åtgärder för att uppnå målet samt undanröja 

individuella och kollektiva påfrestningar som står i vägen för processen. Ett flertal faktorer 

inverkar på möjligheten att kunna leda. Förutom ledarens individuella beredskap och förmåga 

att leda påverkas ledarskapet av flera omständighets- tids-, resurs- och situationsfaktorer samt 

funktionella faktorer (Kiuru 2009, 16). 

 

En distinktion mellan ledarskap (leadership) och chefskap (headship) bör tydliggöras så att de 

två inte blandas ihop. Ett chefskap är en formell position inom en organisation som har befo-

genheter, resurser och medarbetare i olika roller som kan användas för att utföra arbetet. Ett 
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chefskap upprätthålls genom organisationsstrukturen och hierarkin och är inte en ”ledare” som 

blivit utsedd av gruppen (Bass 2008, 50). En formell position garanterar inte heller ett gott 

ledarskap, inte ens inom en militärorganisation (Nissinen 2000b, 37). Begreppet manager kan 

ses som synonym till chefskap och management handlar om ledandet av saker och processer 

mer än om ledandet av människor. Att försöka få till stånd en förändring genom att påverka 

saker eller processer handlar det om management, medan att påverka människor handlar om 

leadership (Kiuru 2009, 16). Chefskap inkluderar dock ofta ledarskap och olika ledarskapsstilar 

för att verksamheten ska fungera. Att endast vara manager och leda administrativt på organi-

sationsnivå är inte det effektivaste sättet, eftersom management saknar den mänskliga dimens-

ionen (Nissinen 2000b, 37). Genom det s.k. nya ledarskapsparadigmet har den mänskliga fak-

torn fått större utrymme. Detta visar sig tydligt då en stor del av forskningen kring ledarskap 

under de senaste årtiondena har gett mer utrymme för individen, dess utveckling, innovations-

förmåga och välmående som en viktig bidragande del av organisationen (Seeck 2009a, 45). 

4.1.1. Det nya ledarskapsparadigmet 

Gary Yukl och Bernard Bass är två forskare som gjort omfattande forskning kring ledarskap- 

och organisationsteorier. De har båda publicerat en omfattande mängd forskningslitteratur som 

utgör handböcker för tillämpning av ledarskap, både kring ledandet av människor och organi-

sationer. Enligt Bass (2008, 41) finns det nästan lika många definitioner på vad ledarskap är, 

som det finns personer som har försökt definiera konceptet. Definitionerna grundar sig på olika 

teorier eller mallar som skapats i samband med forskning kring ämnet. Dessa teorier och mallar 

har i sin tur gett upphov till en hel uppsjö av olika ledarskapsmodeller och trender och nya 

uppkommer regelbundet. Seeck (2009a, 42) menar att modellerna och trenderna historiskt sett 

är kortlivade, men att de vanligtvis har grundläggande likheter med varandra i form av de här-

stammar från samma paradigm. Ett paradigm är ett idealexempel av någon teori som utvecklats 

genom forskning och är historiskt sett mycket långlivade. 

 

Dagens ledarskapsmodeller grundar sig på de klassiska organisationsteorierna trots att också 

nya har dykt upp efter 1950-talet. Till klassisk organisationslära brukar taylorismen räknas 

(1910-talet) som ville effektivera produktionen och fokusera på specialisering och centrali-

sering och dess motsats Human Relations (1920-talet) där individen roll och välmående stod i 

centrum. Några andra välkända paradigm som räknas till de klassiska är Max Webers byråkra-

tiska skola (1920-talet) och den administrativa skolan (1950-talet) med Henri Fayol som för-

grundsfigur. Till de mer moderna paradigmen räknas organisationskulturteorier och innovat-

ionsteorier (Seeck 2009a, 43–44). I ett postmodernt samhälle med förändrade förhållanden 

såsom globalisering, teknologisk utveckling och snabb informationsspridning växer också nya 
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ledarskapsteorier hela tiden fram. Det är dock enligt Seeck (2009a, 45) svårt att säga vilken av 

dem som kommer att bli det ledande paradigmet, utan det är något som tiden får utvisa. 

 

Under de senaste årtiondena har behovet av transformativt (transformational) ledarskap i mot-

svarighet till det traditionella transaktionella (transactional) ledarskapet ökat (Seeck 2008, 

328). Dessa modeller om fungerande ledarskap har sina rötter i de ovannämnda paradigmen. I 

ett transaktionellt ledarskap är underordnade belönade för välutfört arbete och straffade ifall 

målen inte uppnås (Bass 2008, 872). Det leds ofta aktivt och ifall avvikelser upptäcks åtgärdas 

de snabbt (Seeck 2008, 328). Det transformativa ledarskapet däremot, som första gången myn-

tades av James Downton (1973) och vidareutvecklades av James Burns (1978) och Bass et al. 

(1985), handlar mer om ledandet av människor och få dem att ställa de gemensamma målen 

framför sina egna. Detta sker genom att ledaren inspirerar sina underordnade med sin karisma 

och beaktar deras emotionella behov och intellektuella stimulans (Seeck 2008, 329). Den trans-

formativa ledarskapsstilen utnyttjar känslor och värden inom ledarskapet, vilket det transakt-

ionella ledarskapet inte gör (Yukl 1999). 

 

Bass (1985) vidareutvecklade teorin om transformativt ledarskap genom att introducera ledar-

skapsbeteende och ledarens effekt på sina underordnade. Enligt honom kan en ledare transfor-

mera sina underordnade genom tre grundläggande principer. Den första är att en ledare säker-

ställer att hens underordnade är fullt medvetna och vikten av uppgifterna och således ökar deras 

medvetenhet om dem. Den andra principer är att en transformativ ledare ställer organisationens 

och gruppens behov före sina egna. Hen säkerställer en liknande prioritering bland sina grupp-

medlemmar. Den tredje principen är att en transformativ ledare beaktar underordnades indivi-

duella behov och agerar på dem. Bass introducerade fyra komponenter av transformativt ledar-

skap i sin modell vilka är: Idealiserad influens (Idealized influence), Inspirerande motivation 

(Inspirational motivaiton), Intellektuell stimulans (Intellectual stimulation) samt personlig om-

tanke (Individualized consideraton). Komponenterna kan ses som en form av ledarskapsstil. 

(Bass 1985; Bass 2008, 873–877) 

 

Idealiserad influens är enligt Bass (2008, 1646) nära besläktat med den karismatiske ledaren 

och avser att ledaren genom sitt eget agerande blir en inspirerande förebild. Underordnade vill 

identifiera sig själva med ledaren samtidigt som hen i sin tur använder sig av rollmodeller, 

visioner och agerande för att inspirera de andra att agera i rätt riktning. Ledaren får de under-

ordnades förtroende och blir beundrad och respekterad av dem. Genom att ställa de underord-

nades behov framom sina egna får hen dem på sin sida. 
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Inspirerande motivation uppnås genom att ledaren agerar och uppträder på ett sätt som inspi-

rerar och motiverar de underordnade. Ledaren motiverar sina medarbetare genom att ge dem 

utmaningar och skapar således en mening med deras insats. Ledaren formar teamet och skapar 

en god laganda och en positiv miljö. Hen ställer gemensamma mål som sedan uppnås med hjälp 

av förpliktelsen medarbetarna känner inför varandra och ledaren. Inspirerande motivation står 

idealiserad influens mycket nära genom utövandet av ledarskapet. (Bass 2008, 853) 

Intellektuell stimulans innebär att ledaren hjälper sina underordnade att vara mer innovativa 

och kreativa genom att omformulera problem, ifrågasätta antagande och tillvägagångssätt samt 

tittar på gamla problem med nya ögon. Offentlig kritiserande av en medarbetare undviks utan 

konstruktiv respons ges i enrum. Ledaren lyssnar på sina medarbetare och uppmuntrar dem att 

”tänka utanför lådan” och presentera nya idéer. (Bass 2008, 875) 

Individuell omtanke avser att en ledare uppmärksammar sina underordnades individuella be-

hov som stimulerar prestation och tillväxt. Underordnade stöds på vägen till högre nivåer av 

utveckling genom att inlärningsmöjligheter skapas i en trygg och stödande miljö. Öppen dialog 

mellan ledare och underordnad uppmuntras och uppgifter delegeras för att erbjuda möjligheter 

att få erfarenhet och nya följare. (Bass 2008, 877) 

4.1.2. Engagerat ledarskap och militärledarskapets fyrfält 

Försvarsmakten har länge utbildat sina ledare enligt modellen för engagerat ledarskap 

(syväjohtaminen) som betonar ledning av människor och djupt lärande (Soldatens handbok 

2020, 20). Modellen för engagerat ledarskap är utvecklad av Vesa Nissinen (1997; 2000) och 

dess grundprinciper baserar sig på det transformativa ledarskapets teorier, som i sin tur är en 

del av det nya ledarskapsparadigmet (Nissinen 2000b, 34). Engagerat ledarskap handlar om att 

coacha människor så att hen klarar av att självständigt utveckla sin växelverkningsförmåga i 

alla verksamhetsmiljöer (Johtajan käsikirja 2012, 35). Gränsbevakningsväsendets officerare får 

samma grundläggande ledarskapsutbildning vid Försvarshögskolan som de andra officerarna 

vid Försvarsmakten och således utgör den en central grund för sjöräddningsledarnas ledarskap. 

 

Enligt Nissinen (2000a, 79–80) existerar det ett fenomen som kan kallas ”utmärkt ledarskaps-

beteende” som formar det engagerande ledarskapets och djupa lärandets hörnstenar. Dessa 

hörnstenar är de samma egenskaperna som Bass (1985) presenterade och som beskrevs tidigare 

i kapitlet. Engagerat ledarskap tillägger två nya dimensioner till det traditionella transformativa 

ledarskapet: Djupt lärande och den finska kulturens särdrag (Johtajan käsikirja 2012, 17). Ur 

ledarskapsutbildningens perspektiv är det enligt Nissinen (2000b, 35) viktigt att skilja på leda-

rens beredskap och beteende. Modellen för engagerat ledarskap presenteras i Figur 9 nedan. 
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Figur 9: Modellen för Engagerat ledarskap och djupt lärande. (Nissinen 2000a) 

Beredskapen och förmågan att leda ses som en livslång läroprocess som utvecklas under många 

år genom erfarenhet från ledarskapsuppdrag och insamlad respons från dem. Genom att knyta 

teoretisk kunskap till subjektiva erfarenhetsbaserade observationer kan ett optimalt ledningsbe-

teende i sin tur utvecklas (Nissinen 2000b, 35). Det är möjligt att öva och lära sig om lednings-

beteende medan beredskapen och förmågan att fungera som ledare, som utgör grunden för be-

teendet, kan enbart tillfälligt påverkas genom utbildning (Nissinen 2000a 88–89). Det är här 

som det engagerade ledarskapets responssystem har betydelse, eftersom det är möjligt att samla 

in respons på utfört ledaruppdrag från de övriga medarbetarna. Det djupa lärandet uppnås då 

ledaren lär sig av sina misstag samt reflekterar över och ändrar på sitt beteende enligt den re-

spons hen fått (Johtajan käsikirja 2012, 82–83). 

 

Med kontrollerande ledarskap avses att ledaren inte har förtroende för sina underordnades för-

mågor eller vilja att utföra sina uppgifter. Det visas genom hård övervakning och pedanthet. En 

kontrollerande ledare väljer att göra alla viktigaste uppgifter själv och växelverkan med under-

ordnade fokuserar främst på sökande av avvikelser och fel. Den passiva ledaren är däremot 

ovillig eller oförmögen att leda. Hen arbetar främst ensam och ingriper i saker först då hen är 

tvungen. Uppgifterna sköts på rutin och ledaren tar inte ställning till viktiga frågor samt undvi-

ker problemsituationer och ansvar. Den formella ledaren är ofta frånvarande och då är det van-

ligt att informella ledare tar över ledarskapet (Johtajan käsikirja 2012, 39). 

 

En organisations resultat är direkta eller indirekta effekter av ledningsbeteendet. Utifrån led-

ningsbeteendet kan interna och externa faktorer observeras i form av förändringar i verksam-

hetens effektivitet, resultat och sättet gruppen tänker på. Effektiviteten kan observeras genom 

resultatets kvalité och inställningen hos individen att utvecklas och förbättras. Tillfredsställelse 

avser både en fysiskt och psykisk känsla av välmående och observeras genom att det råder en 

god anda och en vilja att arbeta ihop inom arbetsgemenskapen. Viljan att försöka avser att in-

dividerna är engagerade i sina uppgifter och de gemensamma målen och ledaren får genom sitt 
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beteende till stånd ett fenomen där medarbetarna frivilligt ökar sin arbetsprestation för gruppens 

och organisationens bästa. Framgångar används för att motivera underordnade till ännu bättre 

prestationer. (Johtajan käsikirja 2012, 39–40) 

 

Ledning av en verksamhet sker inte i ett tomrum, eftersom det alltid finns ett syfte och ett mål 

som eftersträvas. I Figur 10 finns en ram som innehåller startpunkten, vägen, målet och faktorer 

som inverkar antingen positivt eller negativt på en process som leds. Ramen symboliserar verk-

samhetsmiljön. Ledningsmiljön tar form då verksamhetsmiljön studeras ur ett ledningsperspek-

tiv och med ett specifikt mål i åtanke och där fokuset ligger på faktorer som är väsentliga för 

målsättningen. (Kiuru 2009, 17) 

Figur 10: Ledarskapets fyrfält och ledningsmiljön (Kiuru 2009). 

Ledarskap kan delas in i olika områden beroende på var fokuset i ledarskapet ligger. Vid För-

svarshögskolan i Helsingfors omnämns ledarskapets delområden som ledarskapets fyrfält (Ki-

uru 2009, 18).  De fyra områdena är: management, leadership, organisationsstruktur och orga-

nisationskultur. Med hjälp av fyrfältet kan innehållet struktureras antingen i ramen eller genom 

att tillämpa det påverka faktorerna som främjar eller skadar målet. Faktorer som påverkar mål-

sättningen kan placeras in i ledarskapets fyrfält. Om det är fråga om sociala problem kan faktorn 

placeras närmare leadership-kultur området, medan tekniska eller strukturella problem placerar 

sig det på management-struktur området. (Kiuru 2009, 18) 

 

Fyrfältets delområden kan enligt Kiuru (2009) ses som verktygsbackar som kan användas för 

att få linjen i Figur 10 att gå från start till mål. Verktygen i verktygsbackarna är begrepp, mo-

deller, teorier och erfarenheter och med hjälp av dem försöker faktorerna som inverkar på målet 

påverkas. Till leadership- och organisationskultur hör de verktyg som fokuserar på människan 

och växelverkan mellan människor och till management- och organisationsstrukturområdet hör 

de verktyg som fokuserar på uppgifter, processer, beslutsfattande och planering. Det är möjligt 

att påverka samma faktor med olika områden. (Kiuru 2009, 19) 
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Inom Försvarsmakten tillämpas det också en ledningsstil som kallas för uppdragstaktik 

(Tehtävätaktiikka). Det är en militär term för en ledningsfilosofi över hur militära förband bäst 

leds i strid. Stilen innebär att förmannen ger ett uppdrag åt sin underordnade med ett önskat 

resultat och underordnade får sedan avgöra hur hen löser uppdraget i detalj så länge åtgärderna 

och resultatet är i linje med de målsättningarna. Uppdragstaktik förutsätter dels att förmännen 

litar på sina underordnade, dels att de underordnade är välutbildade och kompetenta att ta själv-

ständiga beslut. Likheter till uppdragstaktik går att finna i t.ex. delegerande ledarskap där leda-

ren enligt Bass (2008, 442) delegerar en uppgift åt en underordnade med ett tydligt mål och 

förser hen med resurser som krävs för att klara av uppgiften. Detta görs för att ledaren ska 

frigöra utrymme för andra uppgifter. (Johtajan käsikirja 2012, 95–96) 

4.1.3. Krisledarskap 

Krisledarskap avser ledarskap i situationer där verksamheten påverkas av någon sorts form av 

kris. Det förekommer flera olika definitioner på vad en kris innebär och dess inverkan kan skilja 

sig mellan olika scenarion. Begreppet kris, som också är nära kopplat till katastrof, kan definie-

ras som en farlig, svår, oklar eller avvikande händelse som kräver effektiverade åtgärder för att 

hanteras (Ordlista om övergripande säkerhet 2017, 62; Coombs 2015, 2). En kris, eller en stör-

ningssituation, är ett hot eller en händelse som äventyrar samhällets vitala funktioner eller män-

niskans säkerhet och vars hanterande kräver ett bredare och närmare samarbete mellan olika 

myndigheter och aktörer (Säkerhetsstrategi för samhället 2017, 97). Kriser är plötsliga och 

ibland oväntade händelser som ställer höga krav på organisationens prestationsförmåga 

(Coombs 2015, 3). En krissituation kan anses uppstå då en organisation plötsligt upplever en 

kraftig negativ förändring i sin normala öppna verksamhetsmiljö och tvingas agera i en obekant 

och oförutsägbar begränsad eller minimalistisk miljö (Jääskeläinen 2001, 38). 

 

För att hantera och lösa en kris krävs ett fungerande krisledarskap. Krisledarskap kopplas också 

ofta till det krigstida ledarskapet som sker i en militär konflikt eller till räddningsledarskapet 

som förekommer vid olika katastrofer där stora mängder människoliv hotas. Ett annat exempel 

på en aktuell händelse som krävde krisledarskap från Finska statens sida var Covid-19 pande-

min, när det rådde undantagsförhållanden i landet. Oberoende vilken situation det handlar om 

är ledarens roll och agerande både innan, under och efter en kris central för hanterandet av 

krisen och vilka följder den får. 

 

En kris kan enligt Coombs (2015, 10) delas in i tre olika faser som är före-fasen, krissituationen 

och efter-fasen. Den första fasen involverar tre understadier vilka är upptäckande och förebyg-

gande av kriser samt planering inför kriser. Den andra fasen har två understadier som är 
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identifierande och hanterande av krisen. Den tredje fasen innebär åtgärderna som görs efter att 

en kris blivit löst. Åtgärderna hjälper organisationen att lära sig av sina erfarenheter och bättre 

förbereda den för framtida kriser (Coombs 2015, 10–11). Krisledarskap pågår kontinuerligt 

inom en organisation och är inte något som börjar först då en kris inträffar (Seeck 2009b, 5). 

Krisledarskap kan därför huvudsakligen anses vara ett strategiskt arbete, trots att hanteringen 

av en kris på en operativ nivå utgör en betydande del. 

 

Sett ur ett sjösäkerhetsperspektiv kan en plötslig maritim stor- eller flertypsolycka där flera 

människor har skadats eller mist livet utgöra en kris eller katastrof. En sådan händelse riktar sig 

inte bara mot fartyget i fråga, utan också mot sjöräddningstjänsten och hela samhället.  Sjörädd-

ningstjänsten har en central roll inom förebyggandet av och planerandet inför sådana kriser, 

men också inom hanterandet av en pågående krissituation och åtgärderna som görs efter att en 

kris blivit löst. I Figur 11 visualiseras Coombs (2015, 10–11) tre faser och deras understadier 

sett ur sjöräddningstjänstens perspektiv. 

Figur 11: Krisledarskapets tre faser inom sjöräddningstjänsten 

Staben för Gränsbevakningsväsendet och den administrativa sidan sjöräddningstjänsten har en 

central roll innan och efter en maritim stor- eller flertypsolycka, medan den operativa sidan av 

sjöräddningstjänsten är central för hanterandet av ett pågående krissituation. Båda delarna av 

sjöräddningstjänsten är dock aktiva under de övriga faserna av en kris, men deras insats ökar 

beroende på vilken fas som är aktiv. Staben för Gränsbevakningsväsendet ansvarar för plane-

randet, organiserandet och utvecklandet av sjöräddningstjänsten men deltar inte i den operativa 

verksamheten, medan sjöräddningsledaren svarar för sjöräddningens operativa ledarskap. I 

stycke 4.2 presenteras en mera detaljerad tabell över de olika uppgifterna som ingår i områdena. 

 

Sjöräddning är huvudsakligen en reaktiv verksamhet och sjöolyckor är något som inte går att 

undvika. Genom förebyggande verksamhet, så som lagstiftning och övervakningsinstrument 

kan dock nivån på sjösäkerheten höjas, vilket minskar risken för sjöolyckor. Att upptäcka sig-

naler på potentiella kriser kan göras via olika risk- och hotanalyser samt genom att följa med 



45 

utvecklingstrender. Genom att planera och förbereda sig inför kriser kan beredskapen höjas på 

och förmågan att hantera dem när de uppstår. Ett exempel på planerandet inför maritima storo-

lyckor är samarbetsplanen för beredskap inför maritima flertypsolyckor (2021). Identifierandet 

och hanterandet av en maritim stor- och flertypsolycka faller på den operativa delen av sjörädd-

ningstjänsten där sjöräddningsledaren har en central roll. Under en pågående krissituation är 

det sjöräddningsledaren som utövar krisledarskapet. En viktig faktor i den andra fasen av en 

kris är att identifiera krisen och förstå att en kris faktiskt pågår (Coombs 2015, 11). Det andra 

stadiet under en pågående kris är situationens hantering, som omfattar alla de åtgärder som 

krävs för att lösa situationen och få slut på krisen. 

 

Då en krissituation avslutas genom att den t.ex. blir löst ska organisationens ursprungliga till-

stånd återställas. Under den här processen ska också erfarenheter, lärdomar och observationer 

samlas in, vilket hjälper organisationen att utveckla och förbättra sin verksamhet samt höja 

beredskapen inför nästa kris (Coombs 2015, 11). Inom sjöräddningstjänsten har staben för 

Gränsbevakningsväsendet det huvudsakliga ansvaret att utveckla sjöräddningsverksamheten, 

men de operativa ledarna som varit med om händelsen är de som besitter centrala erfarenheter 

och lärdomar organisationen bör ta vara på. 

 

Vilka egenskaper som krävs av en ledare under en pågående krissituation finns det flera teorier 

kring. Om en organisation inte har ett fungerande krisledarskap under en pågående krissituat-

ion, föreligger det en avsevärd risk för att verksamheten tar stor skada eller flera människoliv 

förloras (Seeck 2009b, 7). Coombs (2015, 16) lyfter fram att ledare i krissituationer ska vara 

villiga att lära sig, vara öppna för nya idéer och ha en tro på att organisationen kommer att 

fungera bättre efter att krisen blivit löst. Under en pågående kris förstärks alla de ledarskaps-

kraven som normalt ställs på en ledare. Miljön som ledarskapet utövas inom kan dock ha för-

ändrats så pass mycket att samma metoder som fungerade under normala förhållanden inte 

längre gör det. Under en krissituation verkar ledaren i en minimalistisk verksamhetsmiljö och 

påverkas av en stark psykisk stress, ovetskap om hur situationen kommer att utvecklas samt 

förhållanden som inte går att kontrollera (Johtajan käsikirja 2012, 34). Under krissituationens 

inledande fas är det också oftast mycket ont om tid, vilket ställer höga krav på ledarens effek-

tivitet och beslutsfattningsförmåga. I de följande styckena behandlas sjöräddningsledarens le-

darskap och verksamhetsmiljö, där de olika egenskaperna och faktorerna undersöks närmare. 

4.2. Sjöräddningsledarens ledarskap 

Vad sjöräddningsledarskap innebär är inte helt entydigt. I början av stycke 4.1 konstaterades 

att sjöräddningsledarskap kan avse både ledandet av saker och processer samt ledandet av 
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människor beroende på vilket område av ledarskapet som studeras. Till följande ska vi titta 

närmare på ledarskapet som en sjöräddningsledare utövar. 

 

Jääskeläinen (2001, 91) konstaterar att det inte går att utveckla endast en teori eller modell för 

ledandet av sjöräddningstjänsten, eftersom ledarskapet är så mångfacetterat. Han menar att le-

dandet av sjöräddningsuppdrag främst motsvarar ett sorts krisledarskap som färgas av ett pro-

aktivt och situations anpassat ledarskap. En sjöräddningsledares verksamhetsmiljö skiljer sig 

också märkbart från en vanlig ledarskapsmiljö, där ledaren vanligtvis har tid att förtjäna sin 

auktoritet, medan sjöräddningsledaren inte har det. Sjöräddningsledaren är också ensam ansva-

rig för de beslut hen fattar och därför lämpar sig inte heller demokratiska modeller där ansvaret 

delas. Sjöräddningsledarskapet är således främst ett auktoritärt ledarskap, där ledaren har en 

formell ställning och befogenheter. Kopplingen till chefskapet, som nämndes i början av ka-

pitlet, är således tydlig (Bass 2008, 50). Över en längre tid kan dock sjöräddningsledaren genom 

sina prestationer, erfarenhet och agerande skapa sig en betydande individuell makt inom orga-

nisationen som möjliggör andra sorters ledarskap än ett auktoritärt (Jääskeläinen 2001, 37). 

 

Leppänen (2010, 65) konstaterar i sin pro gradu-avhandling att det inte gick 2010 att hitta någon 

tydlig indelning eller noggrann beskrivning av sjöräddningstjänstens ledarskapsrelaterade upp-

gifter. Informationen fanns nog till hands men den var utspridd och ostrukturerad i olika doku-

ment. Han skapade således utifrån egen erfarenhet en indelning i två uppgiftsområden som han 

sedan lät granskas av sjöräddningsexperter. Leppänens (2010) delade in sjöräddningsledarskap 

i en administrativ och operativ kategori (Tabell 1). 

Tabell 1: Administrativt och operativt sjöräddningsledarskap 

Administrativt sjöräddningsledarskap Operativt sjöräddningsledarskap 

Lagstiftningsarbete Planering av sjöräddningsuppdrag 

Internationellt samarbete Ledning av radiokommunikation 

Delegering av resurser Planering av efterspaning 

Nationellt samarbete  Alarmerandet och ledandet av enheter 

Koordinering av utveckling och utbildning Ledandet av SAR-aktörers samarbete  

Beredskaps- och resursplanering Ansvar för ledandet av sjöräddningsuppdrag 

Kommunikation Användning av register 

Intern styrning och övervakning Upprätthållande av lägesbild 

 Informationsspridning 

 Ledandet av ledningscentrals interna verksamhet 

(Leppänen 2010) 

Alapelto (2010) har i sin avhandling undersökt begreppet sjöräddningsledarskap och hur det 

placerar sig inom ramen för ledarskapets fyrfält. Alapelto (2010) konstaterar i likhet med 
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Leppänen (2010) att begreppet sjöräddningsledarskap kan anses vara både administrativt och 

operativt men att båda har samma målsättningar. Med hjälp av administrativt ledarskap skapas 

förutsättningarna för den operativa verksamheten och med hjälp av det operativa ledarskapet 

förverkligas verksamheten effektivt (Alapelto 2010, 36; Leppänen 2010, 66). En sjöräddnings-

ledares ledarskap kulminerar enligt Alapelto (2010, 26) i att SMC leder sin personal inom sjö-

räddningens ledningscentral och via det sjöräddningsuppdraget ute till havs. 

 

En stor del av de administrativa uppgifterna sköts av antingen Staben för Gränsbevakningsvä-

sendet eller chefen för sjöräddningstjänsten inom sjöräddningsdistriktet. Detta betyder att sjö-

räddningsledaren främst är en operativ ledare som arbetar med människor trots att arbetet inne-

håller ledandet av processer och uppgifter (Tuominen 2005, 62, se även IAMSAR vol.2 2019, 

32). En liknande anda hittas också i regeringens proposition till sjöräddningslag (RP 71/2001, 

17) där propositionen beskriver skillnaden mellan sjöräddningstjänst (administrativ nivå) och 

ledandet av efterspaning- och räddningsverksamhet (operativ nivå). 

 

Enligt Alapelto (2010, 38–39) går det att identifiera delområdena i ledarskapets fyrfält (Mana-

gement, Leadership, Organisationskultur och Organisationsstruktur) och deras betydelse inom 

sjöräddningsledarskap. En del av områdena kommer tydligt fram medan andra visar sig sva-

gare. Alapelto (2010, 35) konstaterar att delområdena är beroende av varandra, men också att 

de kompletterar varandra. Utan det ena delområdets inverkan kan inte de andra utnyttjas. 

Leppänen (2010, 75) konstaterar i sin tur att ledandet av den administrativa delen av sjörädd-

ningstjänsten placerar sig tydligt på management-delområdet och stöds av de andra områdena. 

Gällande till vilket område det operativa sjöräddningsledarskapet främst skulle tillhöra kan inte 

Alapelto (2010) utifrån sin undersökning med säkerhet säga. För att ta reda på det skulle det 

krävas en bred enkät- och intervjuundersökning. Leppänen (2010, 103) konstaterar däremot att 

speciellt under ett pågående sjöräddningsuppdrag betonas leadership-delområdet betydligt och 

för att klara av kritiska uppdrag bör en auktoritär och strikt ledarstil användas, som i normala 

uppdrag är skäl att undvika. En faktor som spelar en stor roll inom sjöräddningsledarskapet är 

miljön som ledarskapet sker inom. (Katajisto 2011, Johtajan käsikirja 2012, 30). 

 

Då ett sjöräddningsuppdrag påbörjas är målet att hitta och rädda människor i fara till havs. 

Målet uppnås genom att påverka både människor och processer och således berörs ledarskapets 

fyrfältets alla områden. För att lyckas med uppdraget krävs det att sjöräddningsledaren fram-

gångsrikt leder sitt team i ledningscentralen och enheterna ute på fältet. En sjöräddningsledare 

bör kunna koordinera resursanvändningen effektivt, så att rätt enheter blir alarmerade till upp-

draget. Eftersom flera olika organisationer ofta deltar i sjöräddningsuppdrag, måste en 
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sjöräddningsledare också ha kännedom om och kunna hantera olika organisationers kulturer 

och strukturer. Detta är speciellt viktigt då sjöräddningsaktörer från andra länder deltar i ett 

uppdrag. (Sjöräddningshandbok 2006) 

 

Kraven på en sjöräddningsledare är höga. Att under ett pågående sjöräddningsuppdrag fatta fel 

beslut eller inga beslut alls, kan i värsta fall leda till förlorade människoliv. En sjöräddningsle-

dare ska utifrån en oftast bristfällig anmälan, skapa en korrekt lägesbedömning, avgöra graden 

av farosituation, alarmera räddningsenheter samt leda uppdraget (Sjöräddningshandbok 2006, 

6). En sjöräddningsledare arbetar således i en mycket stressande, dynamisk och oförutsägbar 

verksamhetsmiljö, där snabba och korrekta beslut måste tas (Katajisto 2011, 50–51). För att 

klara av uppdraget får ledaren stöd av ett team, vars uppgift är att utföra order samt förse sjö-

räddningsledaren med resurser och expertis som underlättar beslutsfattandet. Inom sjöräddning-

ens ledningscentral är ledarskap, samarbete och fungerande kommunikation några av de vik-

tigaste faktorerna för att uppdrag kan lösas effektivt. Det är dock inte bara ledaren som är viktigt 

för resultatet, utan varje ledare behöver också ett välfungerande team bakom sig för att klara 

sin uppgift (Johtajan käsikirja 2012, 157). Det är på ledarens ansvar att se till att teamet fungerar 

och att gruppen arbetar effektiv mot de gemensamma målen. Till sjöräddningsledarens förfo-

gande finns olika sorters tekniska ledningssystem, register och kommunikationskanaler för att 

underlätta ledarskapet. 

 

En sjöräddningsledare leder fysiskt endast teamet som jobbar i ledningscentralen, medan de 

enheterna som deltar i uppdraget ute på havet, leds på distans. Trots att sjöräddningsledaren har 

det huvudsakliga ansvaret för ett räddningsuppdrag, kan hen alltid delegera specifika delar av 

uppdraget neråt, genom att utse en ledare på olycksplatsen (OSC). Genom en OSC kan ledar-

skapet effektiveras då sjöräddningsledaren får ”ögon på plats” och någon som tar över en del 

av ledarskapet, trots att det slutliga ansvaret stannar hos sjöräddningsledaren. Detta kan ses som 

en form av uppdragstaktik som behandlades i underkapitlet 4.1.2. Ifall SMC:n känner OSC:n 

och vet hurudana egenskaper, färdigheter och erfarenheter personen besitter, kan hen vara rätt 

trygg i sitt val. (Sjöräddningsinstruktion 2010, 11) 

 

Sjöräddningsledaren ansvarar också för spridandet av information och lägesbilden till de olika 

aktörerna ute på fältet samt för kommunikationen i samband med ett sjöräddningsuppdrag. In-

formationsspridning är dock idag ingen enkel sak. I dagens samhälle är spridningen av desin-

formation, felaktig information eller för lite information är ett problem och en utmaning för 

dem som försöker få ut sitt korrekta budskap. I en uppkopplad värld har det blivit en alltmer 

belastande process som måste skötas ordentligt för att undvika spridningen av fel information. 



49 

Knivhuggningarna i Åbo 2017 är ett bra exempel hur svårt det kan vara att få ut information 

bland det övriga digitala bruset, både när det gäller delandet av korrekt lägesbild till samarbets-

parters och delandet av information till media och allmänheten. (OTKES P2017-1, 78–80) 

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att sjöräddningsledaren är en operativ ledare som ar-

betar med både operativa och administrativa uppgifter. En sjöräddningsledare leder både pro-

cesser och uppgifter, men en betydande del av ledarskapet handlar också om att leda människor. 

Ledandet av människor sker främst inom sjöräddningens ledningscentral där sjöräddningsleda-

ren fysiskt befinner sig och arbetar tillsamman med sin personal. En utmaning för sjöräddnings-

ledaren är att hen också leder enheterna ute på fältet, men det sker på distans via olika tekniska 

hjälpmedel, vilket kan göra ledarskapet mer komplicerat. 

4.3. Sjöräddningsledarens verksamhetsmiljö 

Ledandet av sjöräddningsuppdrag utövas i en miljö som påverkas av flera olika faktorer. Ju fler 

människor och farkoster som rör sig på havet och som potentiellt kan råka illa ut, ju mer arbete 

finns det för sjöräddningsaktörerna. Verksamhetsmiljön som sjöräddningsledare arbetar inom 

förändras kontinuerligt, vilket påverkar sjöräddningsuppdragens art, både i en positiv och i en 

negativ riktning. 

 

Enligt Johtajan käsikirja (2012, 30) sker ledarskap i en plats- och tidsbunden verksamhetsmiljö 

som karakteriseras av olika sorters specialkrav. Sjöräddningens ledningscentral, där sjörädd-

ningsledare arbetar, befinner sig i en konstant beredskap att agera då olyckan är framme, vilket 

betyder att miljön i centralen kan förändras på några sekunder från att vara statisk till att bli 

mycket dynamisk. Sjöräddning är huvudsakligen en reaktiv verksamhet där det reageras på nå-

got som skett och således ligger räddarna oftast på efterkälke i händelseförloppet. Detta ställer 

höga krav på personalens utbildningsnivå, kompetens och förmåga att omedelbart tillämpa in-

övade procedurer då olyckan är framme (Katajisto 2011, 54). En ledare ser enligt Nissinen och 

Seppälä (2000) på sin verksamhetsmiljö med ett individualistcentrerat perspektiv som omfattar 

den fysiska, andliga och kulturella miljön där hen är verksam och gör observationer. Beroende 

på miljön lämpar sig olika sorters ledarstilar bättre än andra. 

 

Enligt Leppänen (2010) är sjöräddningsledarens beteende viktigare under ett lugnare uppdrag, 

medan det i ett nödläge är viktigare att ledarskapet är auktoritärt och att beslutsfattandet funge-

rar. I ett kritiskt uppdrags inledande fas är det snabbhet som gäller och då finns det inte tid eller 

utrymme för diskussion. En hierarkisk linje-stabsorganisation, med inövade procedurer och till-

vägagångssätt passar då bra in, eftersom alla vet sin uppgift och vem som bestämmer. När 
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sjöräddningsuppdragets inledande fas är över och koordinationsfasen början, finns det mera 

utrymme för att överväga olika tillvägagångssätt och beslut. (Leppänen (2010, 102–105) 

 

Verksamhetsmiljön under ett pågående sjöräddningsuppdrag är dynamisk och oförutsägbar och 

påverkas av flera interna och externa faktorer (Katajisto 2011; Leppänen 2010, 101). Situat-

ionen kan förändras på ett ögonblick från att ha varit någorlunda stabil till att bli mycket kaotisk. 

Under normala förhållanden upprätthåller centralen en konstant sjöräddnings- och ledningsbe-

redskap, redo att inleda den operativa verksamheten då det sker en olycka (Sjöräddningsin-

struktion 2010, 8). Sjöräddning är huvudsakligen en reaktiv verksamhet, där det reageras på 

något som inträffat (Katajisto 2011, 54). Beroende på miljön lämpar sig olika sorters åtgärder 

för att uppnå målen med verksamheten. I Figur 12 presenteras de centrala delarna som ingår i 

och formar sjöräddningsledarens verksamhetsmiljö. 

De främsta faktorerna och omständigheterna som påverkar sjöräddningsledarens verksamhets-

miljö är bl.a. rådande lagstiftning, uppdragets art, resurser, årstid och plats samt läges- och hot-

bilden. Även sjöräddningsledarens och personalens individuella egenskaper, yrkeskunnighet 

och erfarenhet inverkar på den. Verksamhetsmiljön påverkas dessutom av osäkerhet och snabba 

förändringar, vilket ställer höga krav på ett fungerande sjöräddningssystem (Alapelto 2010, 33).  

 

Katajisto (2011) har i sin avhandling undersökt hur osäkerhet inverkar på sjöräddningsorgani-

sationens verksamhetsmiljö. Enligt honom existerar det osäkerhet både inom den externa och 

interna verksamhetsmiljön. I den externa miljön är det främst oförutsägbarheten som orsakar 

osäkerhet bland beslutsfattare. Osäkerheten orsakas av informationsbrist, uppdragets dyna-

miska natur samt den externa miljöns heterogena karaktär. Osäkerheten kan enligt undersök-

ningen botas genom insamling av information. För den interna verksamhetsmiljön del är det 

främst beroendeförhållandet mellan SMC och enheterna som orsakar osäkerhet, som visar sig 

Figur 12: Sjöräddningsledarskapets verksamhetsmiljö 
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genom sjöräddningsledarens oförmåga att fatta beslut. Andra faktorer som orsakar osäkerhet 

var organisationens interna processer, så som ledarskap och behandlandet av information. För-

måga att fatta beslut är enligt undersökningen en av de viktigaste egenskaperna som en SMC 

ska ha, vilket överensstämmer med kraven som SRf (37/2002) ställer. (Katajisto 2011, 33–43) 

 

Mycket inom sjöräddning, både på fältet och i ledningscentralen handlar om samarbete. Johta-

jan käsikirja (2012) konstaterar att gemensamt för alla grupper är att de har en grundfunktion, 

en ledare och att de påverkas av olika gruppdynamiska fenomen. (Johtajan käsikirja 2012, 136). 

En grupps identifierbara egenskaper är bl.a. storlek, syfte, regler, växelverkan, arbetsfördelning, 

roller och ledarskap (Pennington 2002, 58). Om en ledares uppgift är att influera, motivera och 

främja sina underordnade att bidra till organisationens framgång som de är medlemmar i, så har 

också gruppmedlemmarna ett individuellt ansvar att bidra till det gemensamma målet (Bass 

2008, 49). En grupp är framgångsrik då dess drivkraft och samhörighet är hög. Dessa två fak-

torer är relaterade genom att båda ökar då gruppens syfte och dess verksamhet värderas av 

medlemmarna (Bass 2008, 1052). Då gruppens drivkraft är hög riktas energin mot de gemen-

samma målen. Om gruppen samtidigt har en bra samhörighet är medlemmarna högre motive-

rade att arbeta gemensamt och produktivt för att uppnå de uppsatta målen (Bass 2008, 1053). 

 

I sjöräddningens ledningscentral arbetar personalen i en formell kontext snarare än i en infor-

mell, med vilket avses att teamet är skapad av en organisation (Gränsbevakningsväsendet) för 

ett specifikt syfte (sjöräddning) och gruppens medlemmar är ansvariga för resultatet. De flesta 

har militärutbildning och en liknande etisk värdegrund. Så här lång kan det konstateras att per-

sonalen är någorlunda homogen. Skillnaderna mellan personalen träder fram då personligheter 

och egenskaper studeras. För en ledare är det viktigt att förstå att det är människor som leds och 

inte robotar samt att människor kan och ska ledas på olika sätt. (Bass 2008, 1052) 

 

Verksamhetsmiljön under pågående sjöräddningsuppdrag har flera likheter med både begrän-

sade och minimalistiska verksamhetsmiljöer som existerar inom militärledarskapet. Den nor-

mala ledningsberedskapen som sjöräddningens ledningscentral upprätthållet utanför sjörädd-

ningsuppdragen står däremot närmare en öppen verksamhetsmiljö, men har också inslag från 

den begränsade miljön (Johtajan käsikirja 2012, 32 - 34). Kännetecknande för en öppen verk-

samhetsmiljö som ur ett militärledarskapsperspektiv råder under fredstid, är att den hela tiden 

förändras genom globala och samhälleliga trender, teknisk utveckling samt att den är oförut-

sägbar. Organisationer och individer som har förmåga att lära sig nya saker och förändra sitt 

beteende är de som bäst klarar av att hantera förändringar och hänga med i utvecklingen (Johta-

jan käsikirja 2012, 32). En organisations ledningskultur är central i en öppen verksamhetsmiljö 
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för att organisationen ska klara av alla de krav miljön ställer. Det engagerade ledarskapets mo-

dell för ett människonära och växelverkande ledarbeteende ökar i betydelse i en öppen verk-

samhetsmiljö (Johtajan käsikirja 2012, 33). Ur en individs perspektiv karakteriseras en begrän-

sad verksamhetsmiljö av etablerade organisationsstrukturer och verksamhetssätt, en stark orga-

nisationskultur, externt samarbete, en hierarkisk linje-stabsorganisation samt en begränsad in-

dividuell verksamhetsfrihet (Johtajan käsikirja 2012, 33). I starkt begränsade verksamhetsmil-

jöer är ledarskapskulturen vanligtvis kontrollerande och fokus ligger på ledandet av saker och 

processer. En begränsad verksamhetsmiljö har flera likheter med den miljö en sjöräddningsle-

dare är verksam inom under ett pågående sjöräddningsuppdrag. Vid ett kritiskt och invecklat 

uppdrag är det enkelt och tryggt att falla tillbaka på hierarkiska ledningsstrukturer, där det är 

tydligt vem som leder och vad som ska göras. 

 

Ur ett sjöräddningsperspektiv skulle en minimalistisk verksamhetsmiljö kunna existera under 

ett kritisk och allvarligt sjöräddningsuppdrag i större skala så som t.ex. en stor- eller flertypso-

lycka (Jääskeläinen 2001, 38). Typiskt för en minimalistisk verksamhetsmiljö ur en enskild 

ledares perspektiv är bl.a. psykisk stress, osäkerhet och individuella stressreaktioner, vilket 

stämmer väl överens med den miljön som sjöräddningsledaren är verksam inom under ett på-

gående nödläge (Johtajan käsikirja 2012, 34; Jääskeläinen 2001, 91). I en krissituation upplever 

en organisation en kraftig negativ förändring i sin normala verksamhetsmiljö och tvingas agera 

i en obekant och oförutsägbar miljö. I en sådan miljö ställs det stora krav på ledaren och hens 

förmåga att fatta beslut, samtidigt som gruppens samhörighet anses ligga som grund för att 

verksamheten är framgångsrik (Johtajan käsikirja 2012, 34). En sjöräddningsledare behöver ett 

team bakom sig för att klara av sitt uppdrag, men om hen inte kan leda eller kommunicera med 

teamet, finns det en risk för att bristfälliga beslut fattas och att verksamhetens kvalité blir dålig. 

 

För att sjöräddningssystemet ska klara av att hantera kraven en storolycka ställer är det viktigt 

att verksamheten är planerad så att den med mycket små förändringar kan verka i både vanliga 

förhållanden som i undantagsförhållanden (Jääskeläinen 2001, 42). Här är kopplingen till kris-

ledarskapets olika faser också tydlig, som presenterades i kapitel 4.1.3. Inom sjöräddningens 

operativa ledarskap förverkligas detta genom att sjöräddningsledaren kan skicka ut ett storo-

lycksalarm, som omedelbart förstärker centralens bemanning och aktiverar förutbestämda och 

inövade planer och procedurer. Ett exempel denna process presenteras i samarbetsplanen för 

beredskap inför marina flertypsolyckor (MoMeVa 2021, del 5, 9–10).   
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5. UNDERSÖKNINGENS RESULTAT 

Detta kapitel presenterar intervjuundersökningens resultat och de svar som de intervjuade upp-

gav. För undersökningen intervjuades 10 erfarna sjöräddningsledare från både Åbo och 

Helsingfors. Respondenternas svar är anonymiserade i texten för att garantera deras anonymitet.  

Innehållet i kapitlets underrubriker består av de temaområden som den kvalitativa analysen gav 

upphov till. I den första underrubriken 5.1 presenteras temaområdena som har koppling till 

undersökningens första underfrågeställning. Kapitel 5.2 behandlar temaområdet med koppling 

till den andra underfrågeställningen och kapitel 5.3 presenterar temaområdet med koppling till 

undersökningens tredje underfrågeställning. Intervjumaterialet finns i skribentens förvar. I ka-

pitel 5.4 presenteras en sammanfattande analys av undersökningens resultat. 

5.1. En förändrad verksamhetsmiljö ställer allt hårdare krav 

En sjöräddningsledares arbete formas idag av flera olika aspekter och kraven som dagens verk-

samhetsmiljö ställer är höga. Grunden för den nuvarande operativa ledningsstrukturen lades 

redan vid slutet av 90-talet, men mycket har hunnit hända sedan dess. De flesta intervjuade hade 

inlett sin karriär under den tiden och många hade också hunnit uppleva olika förändringarna 

som påverkat sjöräddningsledarnas arbete. I respondenternas svar kunde tre huvudsakliga te-

maområden urskiljas som beskriver hur det operativa ledarskapet fungerar idag och vilka krav 

som ställs på sjöräddningsledare. Det första temaområdet handlade om olika individuella för-

utsättningar som krävdes av sjöräddningsledare medan det andra området handlade om sjörädd-

ningsledarnas utbildning och övning i arbetet. Det tredje temaområdet handlade om hur sjör-

äddningens verksamhetsmiljö förändrats och vilka nya krav det fört med sig. 

 

Samtliga respondenter var överens om att grundläggande förutsättningar för en sjöräddningsle-

dare idag är lång erfarenhet, gediget yrkeskunnande, tillämpningsförmåga samt en samarbets- 

och ledarskapsförmåga. Med sunt bondförnuft ansågs ledaren klara sig mycket långt och genom 

att uppleva olika saker insamlades de erfarenheter som behövdes. Samtliga respondenter var 

överens om att personlighet och individuella egenskaper inverkade mycket på hur väl en sjö-

räddningsledare klarade av att utföra arbetet och flera betonade att alla sjöräddningsledare är 

olika och har sina egna tillvägagångssätt. Tydlig, målmedveten och lugn var återkommande 

egenskaper i respondenternas svar som beskrev hurudan en sjöräddningsledare ska vara. 

 

Av en SMC krävdes det att hen varit med om det mesta när det handlar om sjöräddning. Erfa-

renheten ansågs stöda SMC:n i hens arbete och underlätta beslutsfattandet. Flera respondenter 

betonade magkänslan när beslut fattas, vilket endast kunde uppnås genom att ha arbetat 
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tillräckligt många år. Gällande SMC:s befogenheter och ansvar var samtliga respondenter av 

åsikten att befogenheterna var tillräckliga och ansvaret stort. Ingen av respondenterna ansåg att 

ansvaret skulle tynga dem eller att de skulle förlora nattsömnen över det. En lärdom som en av 

respondenterna valde att lyfta fram var att en sjöräddningsledare bör lära sig att fastän hen gör 

allt rätt i ett uppdrag, så kan resultatet ändå vara dåligt. 

 

I undersökningen tillfrågades respondenterna vilket sorts ledarskap en sjöräddningsledare be-

höver, men i svaren gick det inte att urskilja en konsensus kring hurudant som ansågs vara bäst. 

En del av respondenterna förespråkade mjukare ledningsstilar medan andra ansåg att hårdare 

och striktare lämpade sig bättre. Respondenterna var överens om att ledarstilen berodde mycket 

på vilken sorts uppdrag det var frågan om. Ledaren måste kunna identifiera situationen hen 

befann sig i och hurudant ledarskap just den situationen krävde. De ansåg också att en standard-

modell för hur uppdragen skulle ledas inte existerade, eftersom alla uppdrag var unika och att 

sjöräddningsledaren varje gång måste välja rätt sätt att leda uppdraget på. 

 

”Ledarskapet varierar beroende på personen och så ska det också vara. Uppdrag kan och ska 

ledas på olika sätt och inget sätt är bättre än något annat.” – Respondent D 

 

Respondenterna var överens om att sjöräddningsledarens ledarskap var mycket mångfacetterat 

och berörde flera olika områden. Sjöräddningsledaren ansågs leda processer, enheter och män-

niskor och de olika områdena krävde sin egen form av ledarskap. Respondenterna var överens 

om att normala regelbundna uppdrag, där människor inte är i omedelbar fara, sköts med en 

lugnare och mjukare ledningsstil, medan mera krävande uppdrag leds med en striktare och hår-

dare stil. I de s.k. normala uppdragen ansågs det finnas mera utrymme för diskussion kring de 

bästa tillvägagångssätten som sedan utmynnade i kollektiva beslut. Respondenterna var dock 

överens om att sjöräddningsledaren alltid ansvarade för besluten. De mera kritiska uppdragen 

krävde ett auktoritärare ledarskap så att det inte blev oklart vem som ledde och vem som skulle 

göra vad. Det auktoritära ledarskapet fick dock inte gå till överstyr, utan att sjöräddningsledaren 

måste hålla sig lugn och nerverna i styr. Två nämnare som inverkade på ledarskapet var hur 

mycket tid som sjöräddningsledaren hade till sitt förfogande och det kritiska lägets allvarlighet. 

 

I respondenternas svar kunde en tydlig skillnad mellan att leda personalen i ledningscentralen 

och enheterna ut på fältet urskiljas. Samma fenomen gällde för ledandet av andra organisation-

ers enheter. Flera av respondenterna betonade att ledningscentralens arbetsmiljö inte lämpade 

sig för ett strikt eller auktoritärt ledarskap, eftersom personalen där arbetade så tätt in på 

varandra. Respondenterna ansåg att ledandet av personalen krävde en mera delegerande stil där 
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tydliga uppgifter delades ut åt personalen som de sen skötte. Däremot ansågs enheterna ute på 

fältet automatiskt ledas mera strikt under ett pågående uppdrag. Flera av respondenterna lyfte 

fram avståndet till fältet och faktumet att de inte kände vem som arbetade på enheterna som 

orsaker till detta. Fältenheterna upplevdes som prickar på kartan, medan personalen i lednings-

centralen var direkta mänskliga kontakter och nära kollegor. 

 

Enligt respondenterna var en av de viktigaste förutsättningarna för en sjöräddningsledare ett 

fungerande samarbete i sjöräddningens ledningscentral. Det krävde både samarbetsförmåga och 

att personkemin mellan parterna fungerade. Behovet av samarbete visade sig vara kopplat både 

till samhörigheten bland personalen, hurudant ledarskap sjöräddningsledaren kan utöva samt 

de tillgängliga resurserna. Stödet som personalen gav åt sjöräddningsledaren upplevdes som 

mycket viktigt, eftersom det möjliggjorde bollandet av idéer och tillvägagångssätt, utnyttjandet 

av olika sorters expertis och tillgång till en bredare kollektiv erfarenhets- och kunskapsgrund. 

Respondenterna var överens om att sjöräddningsledaren inte behöver eller ens har möjlighet att 

kunna allt om allting, utan hen kan alltid stöda sig på sin personal i beslutsfattandet. 

 

”Jag gillar gänget som man arbetar med och den här teamworken som existerar i centralen. 

Man får mera händer som hjälper till och flera ögon som tittar på. Du kan alltid fråga råd av 

dina kolleger, du kan tänka högt.” - Respondent F 

 

Hur bra samarbetet fungerade ansågs bero på vem ingick i vakten. En del kom bättre överens 

med varandra, men överlag ansågs det fungera mycket bra. Nivån på stödet och samarbetet 

ansågs hänga ihop med samhörigheten bland personalen. Då samhörigheten var på en god nivå 

existerade det också en tillit mellan sjöräddningsledaren och personalen. Ifall personalen litade 

på varandra och kunde samarbeta, kunde sjöräddningsledaren enklare delegera ut uppgifter åt 

sin personal och behövde inte heller mikromanagerera allt de gjorde. Med kollegor responden-

terna arbetat länge med räckte det att de endast antydde något smått för att få verksamheten att 

gå i rätt riktning. De kunde lita på att personalen gjorde saker precis det sättet de själva skulle 

göra det. Ny personal som de inte kände, krävde däremot ett mera kontrollerande ledarskap. 

 

En del respondenter ansåg att nivån på samhörigheten hade sjunkit under de senaste åren och 

de var oroade för vilka konsekvenser det kunde ha för verksamheten. Den främsta orsaken till 

detta ansågs vara en konstant och för snabb rotation av personalen. Enligt respondenterna hade 

det flyttats mycket ny personal till centralerna, men flera hade också skickats iväg till andra 

uppgifter precis då de blivit färdigutbildade. Den snabba rotationen av personal ansågs påverka 

samhörigheten och samarbetsförmågan i centralerna. Flera respondenter påpekade att de inte 
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längre känner personalen lika bra som förr, vilket inverkade på tilliten och gjorde det svårare 

att leda sjöräddningsuppdragen. Den snabba rotationen av personal ansågs bero på att lednings-

centralerna inte längre var en ändhållplats för personalen på samma sätt som tidigare, utan sna-

rare en mellanetapp innan personen flyttade vidare till nästa uppgift. 

 

Sjöräddningsledarnas utbildningssystem var ett annat område som undersöktes i intervjuerna. 

Respondenterna tillfrågades om deras utbildningsbakgrund och erfarenheter från de olika ut-

bildningstillfällena som de deltagit i under åren. Fokus i frågorna låg specifikt på kurserna som 

är menade för blivande sjöräddningsledare samt hur inskolningen och övandet sker i lednings-

centralerna. Respondenterna var överens om att kurserna som blivande sjöräddningsledare av-

lägger är mångsidiga och huvudsakligen bra, men att genomföringen haltade på vissa ställen. 

Erfarenheterna som respondenterna lyfte fram angående kurserna gällde repetitivt innehåll, av-

saknad av realismen i övningarna, för lite praktiskt övande samt fel fokus i övningarna. Re-

spondenterna var överens om att inskolningen i centralen fungerade bra, men att kvalitén vari-

erade en hel del. Flera av respondenterna var besvikna över modulernas innehåll och hade för-

väntat sig att de skulle ha bättre förutsättningar att fungera som sjöräddningsledare efter dem. 

En positiv aspekt var att få öva i en trygg miljö med tillåtelse att göra fel. Flera respondenter 

ansåg också att modulerna hade för stram tidtabell och att de istället borde spridas ut över en 

längre tid, så att deltagarna skulle hinna öva mera i centralen och hinna med fler besök. 

 

Flera av respondenterna betonade att modulerna påminde allt för mycket varandra och de ansåg 

att det inte var någon större skillnad mellan t.ex. OSC-modulen och SMC-modulen. En del 

ämnen utbildades också på de lägre kurserna som egentligen bara berörde sjöräddningsledare, 

vilket enligt respondenterna bara gjordes för att göra modulerna intressanta för deltagarna. Flera 

respondenter ansåg att det inte utbildades alltför mycket nytt på SMC-modulen, speciellt då alla 

deltagare redan avlagt de andra modulerna. En del respondenter ansåg också att de tekniska 

systemen inte övades tillräckligt, vilket i verkligheten utgjorde en betydande del av sjörädd-

ningsledarnas arbete. De bästa delarna i modulerna ansågs vara det praktiska övandet, de gäs-

tande föreläsare och de olika besöken som ordandes under kurserna. En del respondenter ansåg 

dock att en del onödiga besök ordades till redan bekanta ställen, så som t.ex. ledningscentralen. 

Då de flesta deltagarna på SMC-modulen redan arbetade i centralerna, upplevdes det som kons-

tigt att det ordnades ett besök till deras egen arbetsplats. De gästande föreläsarna ansågs däre-

mot ge ett mervärde till kurserna, då andra föreläsare än skolans egna kom och delade med sig 

av sin expertis och berättade om sin egen verksamhet. 
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Ett återkommande problem som flera av respondenterna lyfte fram var att övningarna inte mot-

svarade verkligheten och att de saknade realism. Flera respondenter ansåg att det hittades på 

alltför mycket extra till övningarna för att hålla dem intressanta, vilket inte motsvarade verk-

ligheten. Respondenterna var överens om att övningarna också måste utvecklas med tiden och 

motsvara de uppdragen som sker idag. Ett stort problem ansågs vara de bristfälliga övningsut-

rymmena och övningsmiljön. Sjöräddningssimulatorn som användes vid de olika övningarna 

saknade flera viktiga delar och program, vilket gjorde att deltagarna tvingades öva på ett annat 

sätt än vad de skulle göra i det verkliga arbetet. Flera respondenter ansåg att kurserna hade en 

alltför stram tidtabell och ett för stort deltagarantal, vilket ledde till att den enskilde deltagaren 

inte fick fungera som ledare eller öva tillräckligt under kurserna. Ibland fick inte en del delta-

gare alls fungera som ledare under en endaste övning. Om övningsmiljön inte förbättrades an-

såg respondenterna att mera övning borde ske i sjöräddningens ledningscentraler, där det riktiga 

arbetsbordet och de riktiga systemen fanns. 

 

Själva inskolningen och övandet i arbetet vid ledningscentralerna utgjorde en väsentlig del av 

utbildningen som en blivande sjöräddningsledare genomgick. Inskolningen visade sig skilja sig 

en aning mellan de två ledningscentralerna, men syftet och målet var detsamma. I sjöräddning-

scentralen i Åbo tilldelas den nye en mentor som hade utbildningsansvaret, medan de i sjörädd-

ningsundercentralen i Helsingfors delade på ansvaret att utbilda. Mentorssystemet ansågs ha 

flera goda sidor, men om mentorn var lat fick den nya en dålig inskolning. En del respondenter 

ansåg att inskolningen borde aktiveras och effektiveras, eftersom den nya ibland hade fått dålig 

inskolning p.g.a. en dålig mentor. Respondenterna var dock överens om att inskolningen hade 

utvecklats och blivit bättre med tiden. En viss sorts inskolningskultur hade också uppstått, där 

alla i personalen förstod att det var på allas ansvar att utbilda om det satt med en ny i samma 

vakt. På detta sätt skedde inskolningen i sjöräddningsundercentralen i Helsingfors. 

 

Gemensamt för båda ledningscentralerna var att kvalitén på inskolningen och övandet var kopp-

lat till tillgängliga resurser. Inskolningen ansågs fungera då det fanns tillräckligt med tid att 

skola in ny personal, men att ingen orkade utbilda under hela arbetspasset. Flera respondenter 

ansåg att de nya inte borde ha så mycket nattvaktsturer, eftersom ingen då orkade utbilda spe-

ciellt mycket och således blev den effektiva utbildningstiden mycket kort. I genomsnitt räckte 

inskolningen sex månader beroende på position, men ibland var den kortare eller längre. En del 

respondenter ansåg att sex månader var en för kort tid, speciellt med tanke på alla kurser och 

semestrar samt övrig ledig tid som ingick i de månaderna. De egentliga arbetsturerna som den 

nye hann öva under de sex månaderna blev sist och slutligen mycket få. En del ansåg också att 

en ny arbetare borde få öva under en sommarsäsong och inte börja i hårda vakten precis innan 
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sommaren, eftersom det var så pass stor skillnad mellan vinter- och sommarhalvåret. Flera av 

respondenterna upplevde att inskolningen emellanåt skedde alltför snabbt p.g.a. personalbrist 

och ett behov att få nya med i den s.k. hårda vakten. Om t.ex. en ny operator utsågs till lägesö-

vervakare för att fylla ett behov, hade hen sedan inte längre tid att öva på sjöräddningssidan. 

Ett annat problem med för snabba utnämningar ansåg ha och göra med tilliten som sjörädd-

ningsledaren kände mot sin personal. Vid några tillfällen hade nya personal utnämnts för snabbt 

och sedan visats sig, att de inte kunde använda systemen som behövdes för att leda uppdraget. 

 

”Man måste ju kunna lita på dem som man jobbar med att de kan sin sak. Man kan ju inte sen 

när de kommer alarm börja förklara vad som ska göras eller hur man använder något system.” 

- Respondent E 

 

Gällande sjöräddningsledares återkommande övningar och utbildningstillfällen var responden-

ternas åsikter delade. De flesta ansåg att de fick öva tillräckligt om de själva bara ville, men att 

det i så fall var fast på personens egen aktivitet och intresse. En del ansåg att sjöräddningsledare 

inte borde delta i övningar under vakten, eftersom det var bort från det operativa arbetet. En 

annan orsak var att de kunde vara tvungna att avsluta övandet mitt under pågående övning p.g.a. 

att det kommer in ett riktigt alarm. Flera av respondenterna ansåg också att sjöräddningsledaren 

inte fick öva rätt sorts saker. Det handlade främst om övandet av storolyckor. De flesta respon-

denterna kunde inte säga när de senast deltagit i en storolycksövning och var en aning oroade 

över hur det skulle gå ifall de skulle råka ut för ett storolycksalarm. De som varit med om 

storolyckor var överens om att övandet av dem skulle ha varit viktigt innan själva händelsen, 

eftersom det skulle ha underlättat ledandet av uppdraget. De gånger som storolycksövningar 

hade ordnats hade de dock inte upplevts som realistiska. Problemet var att storolycksövningar 

ofta följde ett spikat manus, där alla på förhand visste vad som skulle hända. Storolycksövningar 

upplevdes ofta mera som PR-trick för allmänheten än riktiga övningar. 

 

En förändrad verksamhetsmiljö var ett tredje temaområde som kunde urskiljas i respondenter-

nas svar. Flera av de intervjuade sjöräddningsledarna hade upplevt stora förändringar i verk-

samhetsmiljön under sin karriär och dessutom observerat en del nya trender under de senaste 

åren. Respondenterna valde att huvudsakligen lyfta fram tekniken, samhället, klimatets, upp-

dragens art och försämrade resurser som faktorer som utvecklats och förändrats. 

 

En betydande förändring skedde i verksamhetsmiljön då sjöräddningscentralen i Åbo flyttade 

från polishuset till den nuvarande lokalen. I samband med flytten förändrades personalsamman-

sättningen, då Gränsbevakningsväsendet samtidigt genomförde en organisationsförändring och 
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koncentrerande fältledningen till ledningscentralerna. Ledningscentralen för Västra Finlands 

sjöbevakningssektion började arbeta i samma utrymme som sjöräddningscentralen Åbo. 

Samma sak skedde också i sjöräddningsundercentralen i Helsingfors. Plötsligt arbetade inte 

längre sjöräddningsledaren på tu man hand med operatören, utan i samma utrymme med sekt-

ionens fältchef och lägesövervakare. Enligt respondenterna har detta under de senaste åren 

kommit att bli en mycket viktig egenskap för ledningscentralerna. Genom sammanslagningen 

fick de flera par händer och ögon som deltar i uppdraget samt en bredare kollektiv erfarenhet 

och kunskap att tillgå. En del ansåg att faktumet att det nuförtiden arbetade minst fyra personer 

i samma vakt, var det enda som hjälpte centralen att klara av sina uppgifter i det utmanande 

personalläget. Sammanslagningen ansågs också ha effektiverat verksamheten, eftersom det 

möjliggjorde att fältchefen vid behov kunde inleda förundersökningsåtgärder rakt efter ett sjö-

räddningsuppdrag och använda samma enheter som redan var på plats till sitt uppdrag. 

 

Den tekniska utvecklingen och dess inverkan på verksamhetsmiljön betonades av alla respon-

denter. De var överens om att det idag var enklare att leda uppdrag än tidigare, tack vare de 

olika tekniska systemen. Tekniken möjliggjorde också placeringen av centralerna i Åbo och 

Helsingfors. Flera respondenter lyfte fram utvecklandet av lägesbilden som en viktig förändring 

och hur det inverkat på sjöräddningsledarens arbete. Förmågan att i realtid kunna se var enhet-

erna rörde sig underlättade ledandet av ett uppdrag mycket. Kommunikationen och kontakten 

till allmänheten hade också enligt flera respondenter förändrats betydligt under de senaste åren. 

Det handlade speciellt om de sociala medierna inverkan på och betydelse för sjöräddningstjäns-

ten. Respondenter ansåg att dagens kommunikationskrav som ställdes på dem var ett ”nödvän-

digt ont” som de bara måste lära sig leva med, men att de också kunde få ut sitt eget budskap 

mycket snabbt via de olika kanalerna. En stor förändring inom kommunikationen handlade om 

kravet på snabbhet. Respondenterna var överens om att ifall det inte informerades tillräckligt 

snabbt, var informationen redan gamla nyheter. Långsam kommunikation ökade trycket på cen-

tralerna och risken för att fel information började sprida sig om t.ex. ett sjöräddningsuppdrag. 

 

Till den senaste tekniken som tillkommit och förändrat verksamhetsmiljön, nämnde responden-

terna möjligheten att få direktsända bilder från olyckplatsen skickade till ledningscentralen. 

Denna förmåga ansågs underlätta ledandet att ett uppdrag, då sjöräddningsledaren kunde se vad 

som hände på platsen och förbereda sig på olika händelser, innan patrullen meddelande om dem 

i radion. Utvecklingen av de tekniska systemen hade dock också fört med sig några oförutsebara 

konsekvenser för verksamheten. En del respondenter ansåg att kontakten till fälten och enhet-

erna hade minskat till följd av systemens automatisering. Sjöräddningsledarna ringde inte 

längre personligen till stationerna på samma sätt som tidigare för att tala om något uppdrag, 



60 

vilket inverkade på hur väl parterna kände varandra. Sjöräddningsuppdrag leddes också idag 

digitalt med de tekniska systemen, vilket hade minskat på den personliga dialogen med fältet. 

Sjöräddningens ”kundkrets” hade också förändrats enligt respondenterna. Numera var det 

hemskt ovanligt att den nödställda inte visste var hen befann sig. Detta berodde på att alla ute 

på havet nuförtiden hade mobiltelefoner med sig, vilket inte var lika vanligt förr. Information 

om en incident kom mycket snabbare in till ledningscentralerna, men samtidigt hade också ef-

terspaningsuppdrag blivit ovanligare, då de flesta visste var de befann sig. Flera av responden-

terna ansåg också att båtfolket och uppdragens art förändras under de senaste åren samt att 

trafikmängden på Finlands ansvarsområden hade ökat. Respondenterna ansåg att farkosterna 

idag var modernare och i bättre skick än tidigare, men att också storleken på dem och deras fart 

hade vuxit. En del lyfte fram att skärgårdens service och näringsliv hade utvecklats mycket som 

en följd av detta, vilket i sin tur lett till att ännu mera båtförare börjat röra sig på haven. 

 

”Trafiken ökar ju hela tiden och så är ju trenden att de blir mer folk som rör sig på sjön som 

inte har kunskap om de. Sådana uppdrag ökar nog drastiskt kan man säga.” - Respondent A 

 

Den ökande mängden fritidsbåtstrafik och trenden att semestra inom Finland p.g.a. Covid-19 

pandemin, hade också lett till att flera nya båtförare börjat röra sig i skärgården. Flera respon-

denter använde sig av uttrycket ”nyhjälplös” för att beskriva en växande grupp av nya båtförare 

och ansåg att grundläggande sjömanskunskaper hade försämrats eller försvunnit. 

 

Respondenterna var överens om att uppdragens art hade förändrats en aning under de senaste 

åren. En stor del av uppdragen idag handlade om båtförare som behövde hjälp för att deras 

kunskaper inte räckte till att hantera situationen. Andra återkommande uppdrag var sådana som 

mycket lätt skulle ha kunnat undvikas med tillräckliga förberedelser. Respondenterna talade 

också om ”för enkla” uppdrag och menade att det tidigare inte ringdes in i onödan, vilket var 

vanligare idag. Tidigare klarade båtförare av att hantera situationen själv och när de ringde in 

till sjöräddningens alarmnummer, var de på riktigt i sjönöd. De enkla uppdragen hade en kopp-

ling till den s.k. nyhjälplösheten, men också med förekomsten av mobiltelefoner och den lät-

tillgängliga assistansen. Respondenterna var överens om att denna nyhjälplöshet berodde på ett 

ökat intresse för båtliv bland befolkningen som i sin tur skapat en större hyresmarknad för båtar. 

En del trodde också att trenden skulle fortsätta och att samhället småningom skulle övergå till 

en hyresmarknad, än att befolkningen äger farkosterna själva. En del respondenter ansåg att 

nästa generations båtförare skulle hyra båtar istället för att äga dem själva och att det i så fall 

skulle kunna leda till en ökad mängd uppdrag eller bristande sjömanskunskaper. 
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Ett tredje område berörande den förändrade verksamhetsmiljön handlade om försämrade resur-

ser och sjöräddningsledarnas förutsättningar att göra sitt arbete. Respondenterna var överens 

om att enheterna ute på fältet blivit bättre och effektivare, men nedläggningen av stationer och 

minskande resurser oroade många. En del respondenter hade svårt att förstå varför en del stat-

ioner stängts, då det skulle leda till att effektiviteten på sjöräddningstjänsten sjönk och utryck-

ningstiderna blev längre. De som kritiserade besluten att stänga stationer ansåg att de nya kust-

bevakningsfarkosterna inte skulle klara av att ersätta dem. Speciellt hösten och vinterhalvåret 

ansågs vara en kritisk period, då det inte fanns tillräckligt med tillgängliga sjöräddningsenheter 

på en del områden. Situationen verkade dock främst beröra västra Finland och inte Finska viken 

i lika stor utsträckning, där mängden stationer och enheter ansågs vara på en bra nivå. En mins-

kande mängd resurser berörde inte enbart fältenheterna, utan också ledningscentralerna. En del 

respondenter ansåg att nivån på ledningscentralerna hade försämrats under de senaste åren till 

följd av personalbyten och att erfaren personal gått i pension. Allt yngre officerare utnämndes 

till sjöräddningsledare för att fylla behovet, men de inte fick stanna tillräckligt länge p.g.a. att 

de skulle vidare till nästa arbetsuppgift. En annan förändring som observerats gällde den yngre 

generationens benägenhet att enklare byta arbetsgivare än tidigare, vilket var något som orga-

nisationen borde beakta i sin personalpolitik. 

5.2. Utmaningar inom sjöräddningens operativa ledarskap  

Det följande temaområdet som kunde urskiljas i respondenternas svar berörde diverse utma-

ningar som sjöräddningsledarna upplevde i sitt arbete. Utmaningarna handlade om sådana som 

respondenterna upplevde att de möter idag och sådana som de kommer att ställas inför i fram-

tiden. Utmaningarna respondenterna lyfte fram kunde ytterligare delas in i tre underkategorier, 

vilka var tekniska, resursrelaterade samt personliga och ledarskapsrelaterade utmaningar. 

 

Sjöräddningsuppdrag leds idag från någondera av sjöräddningens ledningscentraler med hjälp 

av flera olika sorters tekniska system. Trots att systemen upplevdes som mångsidiga, var re-

spondenterna överens om att de också har flera problem som påverkade verksamheten negativt. 

De största problemen ansågs vara en alltför och splittrad lägesbild, för många och utspridda 

system, tekniska problem samt problem med uppdragensförmedlingen till ledningscentralen. 

Med den splittrade lägesbilden avsåg respondenterna att de var tvungna att samla information 

från många olika system och källor för att skapa sig en korrekt lägesbild. Respondenterna kände 

en frustration över att de ofta visste att informationen fanns någonstans tillgänglig, men de kom 

inte exakt ihåg var. Att leta fram informationen tog mycket extra tid, vilket inte var bra under 

ett pågående uppdrag. De många olika systemen kritiserades också för att inte vara integrerade 

eller över huvudtaget kommunicera med varandra, vilket försvårade arbetet. 
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”Man sku ju tänka sig att på 2000-talet sku de vara möjligt att få ett smidigt program. Man 

klickar på något och så börjar de snurra. För att de ska vara ett operativt system så är de nog 

inte bra att de finns så många problem” - Respondent A 

 

De tekniska problemen som respondenterna observerat berörde bl.a. hörbarheten på radiotrafi-

ken och ljudåtergivningen i centralerna. Ibland hade personalen svårt att höra vad enheterna 

sade i radion, vilket gjorde att samma saker måste upprepas flera gånger. En del också ansåg 

att systemen var alltför långsamma för att vara operativa ledningssystem och att det inte var bra 

för verksamheten då ett system kunde haka upp sig. Flera respondenter upplevde också att or-

ganisationen inte gjorde tillräckligt för att åtgärda problemen och att samma problem hade ex-

isterat redan länge. Gällande fixandet av de olika problemen upplevde några respondenter att 

förekom lathet och ovilja från organisationen sida att åtgärda dem. Flera av respondenterna 

ställde stora förväntningar på det nya informationssystemet och hoppades att det skulle lösa 

många av de existerande problemen. Detta berörde speciellt integrerandet och automatiserandet 

av flera funktioner som sjöräddningsledaren idag var tvungen att göra manuellt. 

 

Utmaningarna som respondenterna observerat i förmedlingen av uppdrag till ledningscentralen 

gällde de som kom från nödcentralen. Detta hade försämrats betydligt under de senaste åren. 

Emellanåt stämde inte nödcentralens lägesbedömning eller kod överens med den verkliga situ-

ationen. Respondenterna ansåg också att lägesbedömningen och alarmerandet av enheter borde 

vara sjöräddningsledarens beslut och inte nödcentralens. Speciellt uppdragskoden som nödcen-

tralen skickade var problematisk, eftersom den inte lämnade utrymme för tolkning. Responden-

terna ansåg att systemet hade kommit bort från kulturen, där sjöräddningsledaren är den som 

ska fastställa uppdragets kritiska läge och alarmera enheterna utifrån sin lägesbedömning. 

 

Den andra underkategorin av utmaningar som kunde urskiljas i respondenternas svar berörde 

det försämrade resursläget inom sjöräddningssystemet. Dessa utmaningar hade en tydlig kopp-

ling till den förändrade verksamhetsmiljön som sjöräddningsledarna observerat. Utmaningarna 

som resursfrågorna skapade för sjöräddningsledarnas arbete berörde såväl ledandet av fälten-

heter som personalen i ledningscentralerna. 

 

Respondenterna var överens om att Gränsbevakningsväsendet borde ha tillräckligt med egna 

resurser för att klara av att upprätthålla en effektiv sjöräddningsverksamhet, men förstod också 

innebörden av nationellt och internationellt samarbete. Resurserna ute på fältet ansågs överlag 

vara tillräckliga och effektiva, men på vissa ställen fanns det områden med stora avstånd mellan 

enheterna. Respondenterna ansåg att sjöräddningstjänsten inte kunde grunda sig på den 
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frivilliga sjöräddningen och att huvudplanen inte kunde vara att använda en svensk sjörädd-

ningshelikopter för att det inte fanns en egen tillgänglig. På områden med stora avstånd ansåg 

en del respondenter att det var svårt att avgöra vilka enheter som skulle alarmeras till uppdraget, 

eftersom de då skulle vara så länge borta från sitt egentliga område. 

 

Den största delen av utmaningarna berörande resursläget var kopplat till ledningscentralerna 

och det rådande personalläget där. Utmaningarna handlade om knappa personalresurser, kon-

stanta personalbyten och en oro kring vem som skulle ta över efter de nuvarande sjöräddnings-

ledarna. Återkommande personalbyten ansågs påverka samhörigheten, vilket i sin tur gjorde 

arbetet mera utmanande. Gällande personalresurserna ansåg flera respondenter att verksam-

heten hela tiden gick på knäna och från handen till munnen. Speciellt sommarmånaderna upp-

fattades som problematiska, eftersom det var då belastningen på centralen var som störst. Flera 

respondenter var dock realister och förstod att behovet av mera personal var som störst just de 

månader det behövs personal på alla andra ställen också. Skulle det finnas en extra operatör i 

centralen, så skulle sjöräddningsledaren ha mera tid att leda uppdragen, istället för att måsta 

fungera som en operator själv, vilket de nu ofta hamnade göra. 

 

”Under sommaren flyttade det precis tre mycket erfarna operatörer bort från centralen, så för 

tillfället är det nog en stor brist på kompetenta operatörer. På papper ser det kanske ut att 

räcka, men sen genast när någon blir sjuk så klarar vi det inte utan att någon jobbar massa 

övertid.” – Respondent J 

 

Utmaningarna berörande den snabba rotationen av personal upplevdes som belastande för cen-

tralen och att de drog ner på centralernas kvalité. Flera av respondenterna betonade hur frustre-

rande det var att sätta mycket tid på att skola upp ny personal, för att sedan bli av med dem när 

de blivit färdiga. Då erfaren personal skickades vidare eller gick i pension, drog det ner på 

centralens kollektiva erfarenhet och kunnande. Några respondenter ansåg också att en del i per-

sonalen utnämndes för snabbt till den hårda vakten, vilket ledde till att sjöräddningsledaren inte 

alltid kunde lita på att de faktiskt kunde sitt arbete. Detta kunde orsaka problem och dessutom 

vara farligt om det under ett uppdrag visade sig att någon inte klarade av att arbeta självständigt. 

 

Det utmanade resursläget hade lett till att sjöräddningsledarna ofta hamnade fungera som ope-

ratörer själva, men också skapat en oro kring hur sjöräddningsledarna skulle räcka till i framti-

den. De flesta ansåg att det för stunden fanns tillräckligt med sjöräddningsledare, men att det 

inte fanns någon reserv att tillgå. Om någon skulle sjukskriva sig för en längre tid, skapade det 

genast problem. Respondenterna var överens om att det inte fanns tillräckligt med potentiella 
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kandidater som kunde utbildas till sjöräddningsledare. Kadettofficerarna hade antingen för lite 

erfarenhet eller så vidareutbildade sig alla till magistrar, vilket åt upp kvoten av potentiella 

kandidater. En del respondenter ansåg att den nuvarande arbetskraften inte skulle räcka till för 

att upprätthålla två centraler i framtiden, ifall utvecklingen fortsatte på samma sätt. 

 

Den tredje underkategorin med utmaningar handlade om personliga och ledarskapsrelaterade 

utmaningar. De andra utmaningarna hade en nära koppling till dessa och kunde vara orsaken 

till att de uppstått. De främsta utmaningarna berörde kompetensutveckling, välmående i arbetet 

samt tolkandet och ledande av uppdrag. Flera av respondenterna upplevde att de inte hade tid 

för något annat än sitt eget arbete. Respondenterna uppgav att de inte under de senaste åren haft 

möjlighet att byta uppgifter, upprätthålla yrkeskompetensen eller delta på kurser. Det berodde 

specifikt på det utmanade resursläget. Flera respondenter påpekade att de inte besökt fältet på 

flera år och att de kände sig alienerade och avskärmade. En del ansåg att det borde ingå arbetet 

att med jämna mellanrum besöka fältet, för att se hur det har förändrats. Några försök med 

utbyten hade gjorts under åren, men i många situationer hade personalläget satt käppar i hjulen 

för detta. En del av respondenterna ansåg också att ledningscentralofficerares arbetsfält var så 

brett, att de inte hade möjlighet att bli experter på ett specifikt område. Ledningscentralsoffice-

rare som fungerade både som sjöräddningsledare och fältchef var tvungna att kunna hantera 

alla de uppdrag som kom till ledningscentralerna. Detta ledde i sin tur till att alla visste lite om 

allting, men ingen ansåg sig vara en expert på något specifikt område. 

 

I respondenternas svar kunde också personliga utmaningar som var kopplade till de psykiska 

och fysiska välmående urskiljas. Speciellt avslutandet av ett efterspaningsuppdrag som inte gi-

vit resultat ansågs vara utmanade. Respondenterna var dock överens om att besluten de fattade 

i egenskap av sjöräddningsledare inte var något de grubblade över efter ett avslutat arbetspass. 

Arbetets fysiska belastning ansågs däremot vara större och kunde även i vissa fall påverka det 

psykiska välmående. En del respondenter ansåg att flera nattvakter eller dagsturer i sträck under 

de brådskande sommarmånaderna kunde vara belastande. Respondenterna ansåg att det var ut-

manade att hålla sig vaken och alert flera nätter i rad för att sedan omedelbart vara beredd att 

ge allt då det plötsligt hände något. Vakandet om nätterna upplevdes också vara något som 

blivit tyngre med åldern och skiftesarbetet över lag ansågs ha påverkat deras fysiska hälsa. Re-

spondenterna var överens om att arbetets belastning hängde ihop med hur mycket de fick vilat 

och hur bra de återhämtade sig under den lediga tiden. 

 

Utmaningarna med koppling till sjöräddningsledarens ledarskap handlade främst om arbetet i 

centralen, ledandet av andra myndigheters enheter samt tolkandet av sjöräddningsuppdrag. 
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Flera respondenter ansåg att det var utmanade att leda flera komplicerade uppdrag samtidigt 

och att det i uppdragets initialskede var mycket stökigt i centralen, vilket försvårade beslutsfat-

tandet. En del respondenter ansåg också att de mera utmanade uppdragen kom så sällan, att det 

var svårt att hålla sig uppdaterad och komma ihåg hur de bäst skulle lösas. Flera respondenter 

ansåg att sjöräddningsledare ofta hamnade att göra operatörernas arbete då de egentliga opera-

törerna inte räckte till, vilket var bort från sjöräddningsledarens egentliga arbete. Att leda andra 

myndigheters enheter uppfattades också ibland som utmanade. Det handlade främst om sjö-

räddningsuppdrag som skedde nära stränder eller städer och som involverade räddningsverkets 

enheter. Räddningsverket hade en benägenhet att ta över ansvaret för ett sjöräddningsuppdrag 

nära en strand, som egentligen hörde till sjöräddningsledaren. Detta krävde ett aktivare och 

striktare ledarskap från sjöräddningsledarens för att visa vem det var som ledde uppdraget. 

 

Tolkandet av uppdragen som kom in till sjöräddningens ledningscentraler ansågs också ha blivit 

en större utmaning under de senaste åren. En del av respondenterna upplevde att det inte fanns 

någon tydlig gyllene medelväg mellan vad som skulle klassificeras som sjöräddning och vad 

som assistans i vissa situationer. Det gällde de uppdrag där människoliv inte var i någon direkt 

fara, utan endast i behov av hjälp. Om ett människoliv behövde räddas rådde det inga oklarheter 

om att det var fråga om sjöräddning. Respondenterna förundrade sig över ifall det alltid ska 

hjälpas bara för att någon har maskinproblem, eller om de ska få klara sig en stund själva. 

Respondenterna talade om en sorts kultur som hade uppstått, där sjöräddningsledare tolkade ett 

uppdrag som sjöräddning för att i förebyggande syfte få kontroll över situationen. Att använda 

egna enheter var inte ett problem, men ett ekonomiskt dilemma uppstod då frivilliga enheter 

skulle användas och avgöras ifall det var ett sjöräddnings- eller assistansuppdrag. 

 

”problemet är att vi har ändrat vår policy så mycket. Man har försökt få samma linje med vad 

som räknas som vad, men utan något egentligt resultat. Det är jobbigt för de frivilliga sjöräd-

darna när vi klassar så strikt vad som är sjöräddning och vad som inte är” - Respondent B 

 

En respondent hävde att ifall de utförda sjöräddningsuppdragen riktigt noggrant skulle grans-

kas, skulle 90 procent kunna klassificeras som assistansuppdrag istället. Respondenterna var 

överens om att det var problematiskt att riktlinjerna skilde sig mellan sektionerna. Båtförare 

kunde få olika snabbt hjälp beroende på vilket område de befann sig och vilken sjöräddnings-

ledare som råkade vara på jobb. Respondenterna ansåg dock att alla sjöräddningsledare fattade 

självständiga beslut enligt egna referenslinjer och utifrån sin tolkning av situationen. 
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5.3. Utvecklingsbehov och säkrandet av framtida resurser 

Det sista temaområdet i undersökningen sammanfattade vilka utvecklingsbehov som respon-

denterna ansåg att behövdes genomföras i organisationen. Enligt dem fanns det flera aspekter 

av en sjöräddningsledares arbete och verksamhetsmiljö som skulle behöva utvecklas och för-

bättras. Flera av kraven och utmaningarna respondenterna upplevde i sitt arbete var också saker 

som organisationen borde utveckla för att verksamheten skulle fungera bättre i framtiden. Ut-

vecklingsbehoven kunde delas in i tre underkategorier som var tekniska, arbets- och utbild-

ningsrelaterade samt resursersrelaterade utvecklingsbehov. 

 

Den första underkategorin av utvecklingsbehov som kunde urskiljas i respondenternas svar be-

rörde den tekniska delen av deras arbete. I kapitel 5.2 presenterades de tekniska utmaningarna 

som respondenterna observerat i sitt arbete, vilka handlade om en splittrad lägesbild, för många 

system samt olika tekniska problem. Respondenterna var överens om att dessa absolut behövde 

förbättras för att arbetet skulle löpa smidigare. Att systemen skulle integreras med varandra och 

att den viktigaste informationen skulle finnas på ett och samma ställe skulle redan förbättra 

verksamheten på många sätt. Flera av respondenterna lyfte fram att också ledningssystemen 

skulle borda förbättras så att sjöräddningsledaren på riktigt skulle se alla räddningsenheter och 

radar- i lägesbilden. För att lösa de olika tekniska problemen skulle det kräva att någon faktiskt 

tog tag i saken och inte enbart kontinuerligt försöka lappa smärre problem. 

 

Flera respondenter önskade att förmågan att skicka bilder i realtid från olycksplatsen skulle 

vidareutvecklas, så att också andra enheter än sjöräddningshelikoptrarna kunde göra det. Re-

spondenterna var överens om att bilder i realtid från olycksplatsen underlättade ledandet av ett 

uppdrag mycket. Då de såg vad som hände på platsen, var det mycket enklare att skapa sig en 

bild över situationen, istället för att behöva vänta på patrullens rapportering via radion. 

 

”Om du skulle kunna se vad som händer på olycksplatsen i realtid, redan då de första enheterna 

närmar sig, skulle det absolut underlätta ledandet. Nog får du en helt annan bild av situationen 

från en video än att någon rapporterar sin egen version via radio.” - Respondent I 

 

Respondenterna var också överens om att de tekniska redskapen för kommunikationen borde 

förbättras, då de sociala medierna blivit en så pass viktig del av deras dagliga arbete. Redskapen 

motsvarade inte de krav kommunikationen ställde på verksamheten. Det var speciellt utmanade 

att använda dem under mera invecklade uppdrag som väckte större uppmärksamhet. Respon-

denterna ansåg att redskapen inte borde bestå av pekplattor, utan istället ordentliga datorer som 

skulle vara kopplade till det öppna nätet. 
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Den andra underkategorin av utvecklingsbehov berörde sjöräddningsledarens dagliga arbete 

och utbildning. Respondenterna var överens om att de olika modulerna inte borde förkortas, 

men att fokuset i dem kunde skiftas över på väsentliga ämnen. En del ansåg att modulerna 

kunde spjälkas upp i mindre delar och eventuellt utvidgas med en nätkurs och ytterligare öv-

ningsveckor. Ifall utbildningsveckorna spreds ut över en längre tidsperiod, vore det möjligt att 

planera in fler gästföreläsare och besök till samarbetspartners. 

 

Respondenterna var överens om att övningsmiljön och sjöräddningssimulatorn borde förbättras 

samt att mera praktiskt övande absolut borde ordnas på kurserna. Övningarna borde dessutom 

göras mera realistiska samt motsvara dagens verksamhetsmiljö. Respondenterna ansåg att fler 

storolycksövningar definitivt borde ordnas. Storolycksövningar behövde inte alltid vara stora 

spektakel, utan det skulle räcka med centralernas egna återkommande övningar i mindre stor-

lek. En del respondenter ansåg att gruppdynamik och kommunikation var ämnen som det borde 

utbildas mera inom, eftersom de är så betydande för sjöräddningens ledningscentraler. Respon-

denterna ansåg också att det borde kontinuerligt satsas på samhörighetsfrämjande tillställningar 

som skulle förbättra och utveckla samarbetsförmågan och arbetsmiljön i ledningscentralerna. 

 

Utvecklingsbehoven som berörde sjöräddningsledarens arbete handlade främst om den indivi-

duella kompetensutvecklingen och arbetet i centralen. Flera respondenter ansåg dock att situat-

ionen inte kunde förbättras, innan resursproblematiken blivit löst. Respondenterna önskade sig 

mera tid för sitt eget arbete och en möjlighet att kunna specialisera sig på något område.  Re-

spondenterna var överens om att ledningscentralsofficerarnas arbetsuppgifter var så breda att 

det var omöjligt att bli expert på ett specifikt område. Några önskade sig en möjlighet att få 

välja om de enbart arbetade med sjöräddning eller fältledning. Ifall de skulle få koncentrera sig 

på t.ex. sjöräddning, vore det möjligt att skapa en grupp med riktiga sjöräddningsexperter. 

 

”Det man kunde utveckla är att SMC borde ha mera tid att leda. Att hen inte skulle vara fast i 

telefonen hela tiden, utan i stället låta operatorn sköta den biten och sen sku han själv hålla sig 

i bakgrunden och fundera på lägesbedömningen och besluten.” - Respondent F 

 

Gällande arbetsvälmående ansåg flera av respondenterna att nattvaktsturerna påverkade deras 

psykiska och fysiska hälsa, speciellt om de arbetade flera turer i sträck. En lösning på belast-

ningen skulle kunna vara en möjlighet för personalen att få vila under natten. Det skulle för-

bättra vakenhetsgraden och effektiviteten på personalen i ledningscentralerna, ifall det kom in 

ett alarm tidigt på morgonen. En del respondenter ansåg också att en låg vakenhetsgrad och 

energinivå ökade risken för att de skulle begå ett fel i sitt arbete. Flera respondenter förundrade 
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sig över faktumet att det nog var tillåtet att träna under arbetstiden, men inte tillåtet att vila sig. 

Respondenterna var överens om att en möjlighet att få vila sig under natten skulle vara till nytta 

för både personalen, arbetsgivaren och själva uppdraget samt välmående i det långa loppet. 

 

Den tredje kategorin av utvecklingsbehov som kunde urskiljas i respondenternas svar gällde 

förbättrandet av personalresurserna i ledningscentralerna samt tryggandet av framtidens sjö-

räddningsledare. Respondenterna var oroade över hur verksamheten skulle tryggas i framtiden, 

då de gick i pension, men kadettofficerarna inte räckte till för att fylla alla deras uppgifter. 

Utvecklingsförslagen och åsikterna var flera, men alla var överens om att något måste göras. 

En del av utvecklingsförslagen handlade om att slå ihop sjöräddningens ledningscentraler och 

utöka de nuvarande personalresurserna, medan andra handlade om att ändra på sjöräddningsle-

darens behörighetsvillkor eller utbilda fler officerare. 

 

”Den här sommaren visade att det absolut skulle behövas fem personer totalt på jobb i cen-

tralen. Tre på sjöräddningssidan och två på fältledningssidan.” – Respondent D 

 

Flera av respondenterna var överens om att centralernas personalresurser borde utökas under 

den hektiska tiden på sommaren och att en till operator skulle underlätta mycket. Med hjälp av 

en till operator skulle trycket på centralen lätta och sjöräddningsledaren skulle inte behöva ar-

beta som en operator själv, utan kunna fokusera på sina egna arbetsuppgifter. Respondenterna 

ansåg dock ändå att den extra operatorn inte skulle behövas under vinterhalvåret, utan att det 

då skulle räcka med den nuvarande bemanningen. En del av respondenterna lyfte fram sjöbe-

vakningssektionens allmänna ledare och hens roll inom sjöräddningssystemet. De ansåg att den 

allmänna ledarens roll och uppgifter under ett kritiskt sjöräddningsuppdrag borde förtydligas 

och utnyttjas mera. Gällande de existerande sjöräddningsledarna ansåg en del av responden-

terna att en sjöräddningsledarreserv borde byggas upp inom sektionerna. De som skulle ta över 

efter institutofficerarna skulle redan nu borda börja skolas upp i uppgiften, så att den existerande 

kunskapen och erfarenheten inte skulle försvinna med institutofficerarna. 

 

Om resurserna inte kunde utökas ansåg en del av respondenterna att en eventuell sammanslag-

ning av sjöräddningens ledningscentraler kunde vara ett alternativ. Respondenterna upplevde 

att en sammanslagning skulle göra att personalresurserna räckte till. Det skulle inte vara ett 

problem att leda alla sjöräddningsuppdrag från ett och samma ställe, om centralen hade tillräck-

liga resurser. Respondenterna som var kritiska till en sammanslagning ansåg att det skulle göra 

sjöräddningssystemet sårbart för tekniska problem och externa hot. En sammanslagen central 

skulle inte kunde stöda sig på någon annan, vilket i dagens läge är möjligt. 
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”Uppdragsmässigt är det inte ett problem att sköta allt från en central. På sommaren kanske 

det kunde vara svårare, men då skulle vi vara fler på jobb. Kanske blir det problem om man är 

ensam som SMC i centralen och det kommer flera uppdrag på samma gång.” - Respondent E 

 

Vilken personalgrupp som borde ersätta institutofficerarna och fungera som framtidens sjörädd-

ningsledare rådde det delade åsikter om. En del ansåg att kadettofficerarna var det naturliga 

valet medan andra tyckte att sjöbevakningsmästare vore ett lämpligt alternativ. Några respon-

denter ansåg också att civilutbildade kunde anställas som sjöräddningsledare, men det skulle 

kräva stora förändringar i organisationsstrukturen och kulturen för att ens vara möjligt. De som 

ansåg att kadettofficerarna vore den naturliga gruppen att ta över efter institutofficerarna och 

stå för kontinuiteten upplevde dock att en tillräcklig mängd inte existerade inom organisationen. 

Orsaken var att de flesta kadettofficerarna valde att vidareutbilda sig till magistrar eller arbetade 

med andra uppgifter. Respondenterna ansåg också att kadettofficerare som arbetade vid led-

ningscentralerna borde få göra det en längre tid, så att de skulle hinna lära sig tillräckligt om 

arbetet. Efter att de arbetat några år i ledningscentralerna kunde de skickas tillbaka ut på fältet 

för att få mera erfarenhet och sedan efter det börja arbeta som sjöräddningsledare. Responden-

terna ansåg att en tillräcklig erfarenhet i centralerna måste bibehållas, så att inte den enda erfa-

renheten som återstod efter att de gått i pension, enbart bestod av något enstaka år.  

 

”Vi institutofficerare är en bortgående generation. Kandina som kommer borde stanna som 

kandin och inte vidareutbilda sig. Vi har haft några s.k. eviga-kandin men det borde finnas 

tiodubbelt fler av dem.” - Respondent G 

 

En annan personalgrupp som eventuellt skulle kunna ta över efter institutofficerarna ansågs 

vara sjöbevakningsmästarna. För att göra detta möjligt skulle det dock krävas en ändring av 

behörighetsvillkoren för sjöräddningsledare. Flera respondenter ansåg att en lagförändring 

borde göras för att trygga framtida resurser eller åtminstone för att göra det möjligt att vid behov 

utse andra än officerare till uppgiften. Majoriteten av respondenterna var överens om att sjöbe-

vakningsmästare utan problem skulle kunna klara av arbetet som sjöräddningsledare, medan en 

del ställde sig kritiska till det. Sjöbevakningsmästare ansågs i allmänhet ha tillräcklig erfarenhet 

och kompetens för uppgiften, men respondenterna betonade att det inte kunde vara vilken mäs-

tare som helst som utsågs till sjöräddningsledare. De valen skulle måsta göras utifrån individu-

ella egenskaper och förmågor. En sjöbevakningsmästare med lång erfarenhet från både fältet 

och ledningscentralen och med de rätta personliga egenskaperna, vore den mest lämpade kan-

didaten. Flera respondenter påpekade faktumet att förmågan att fungera som sjöräddningsledare 

mera handlade om individuella egenskaper än vilken utbildning personen har i bagaget. 
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”Nog kan mästarna arbetet redan utan och innan till skillnad från att vi tar hit en färsk officer 

som sitter här i två år och sen sparkar vi honom vidare till nästa uppdrag och tar in en ny 

istället. Är han nu sen mera behörig och kunnig bara för att han gått kadettskolan jämfört med 

någon som varit här i 15 år och som vet exakt hur allt fungerar här?” - Respondent I 

 

En del respondenter lyfte fram paradoxen i att mästarna nog kunde arbeta som fältchefer men 

inte som sjöräddningsledare. De upplevde att en erfaren fältchef hade tillräcklig insikt i sjö-

räddningsledarens arbete och att hen i vissa situationer dessutom hade ett lika stort ansvar som 

den andre. Eftersom den största delen av sjöräddningsuppdragen inte var kritiska nödlägen och 

att storolyckor var extremt ovanliga, skulle mästarna klara av att leda de normala uppdragen 

utan problem. De respondenter som ställde sig kritiska till alternativet ansåg att större uppdrag 

med flera enheter skulle vålla ledarskapsproblem för sjöbevakningsmästarna. De ansåg att sjö-

bevakningsmästarna inte hade tillräcklig utbildning gällande ledandet av stora helheter och pro-

cesser, utan var vana vid att leda mindre patruller på stationerna. 

 

Ett annat alternativ som några respondenter spekulerade kring, för att säkerställa att sjörädd-

ningsledarna skulle räcka till i framtiden, berörde civila sjöräddningsledare. Respondenterna 

ansåg dock att fälterfarenheten från den egna organisationen var så pass viktig, att det skulle 

kunna vara utmanade att ha civila som sjöräddningsledare. Fördelarna med civila sjöräddnings-

ledare ansågs vara deras kunskap och erfarenhet från handelssjöfarten och fraktfartyg, vilket 

ledningscentralerna saknade. En annan potentiell fördel kunde vara en civil sjöräddningsledare 

skulle ha lättare att kommunicera med civila fartyg. En del respondenter betonade att sjörädd-

ning och sjöräddningsledarens arbete inte var någon militär uppgift och således borde det inte 

vara något problem att ha civila sjöräddningsledare. De flesta respondenter var dock kritiska 

till ett sådant alternativ och betonade att fastän det säkerligen skulle medföra flera fördelar, vore 

det mycket svårt att implementera i den nuvarande utbildningen och organisationskulturen. Det 

skulle säkert öka antalet som sökte till de lediga tjänsterna som sjöräddningsledare, men den 

nuvarande sjöräddningsledarutbildningen skulle i så fall måsta förändras. 

 

Oberoende vem som i framtiden skulle fungera som sjöräddningsledare var respondenterna 

överens om att organisationen borde satsa på att hålla branschen intressant och attraktiv, så att 

tjänsterna skulle attrahera arbetssökanden också i framtiden. En del ansåg också att organisat-

ionen inte borde släppa iväg den lilla mängd sjöbevakningsofficerare allt för lätt, genom att 

satsa på en inkluderande miljö och fungerande personalpolitik. 
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5.4. Sammanfattande analys av undersökningens resultat 

Undersökningens resultat gav upphov till flera temaområden som på ett eller annat sätt berörde 

sjöräddningens operativa ledarskap. De tre första temaområdena beskrev vilka krav som ställs 

på sjöräddningsledare, utbildningens kontrast till verkligheten samt hur verksamhetsmiljön 

hade förändrats. Det fjärde temaområdet berörde utmaningar respondenterna observerat i sitt 

arbete, vilka kunde delas in i tre underkategorier. Det femte och sista temaområdet berörde 

utvecklingsbehov som respondenterna observerat inom sjöräddningens operativa ledarskap. 

Dessa kunde också delas in i tre underkategorier. Varje underforskningsfrågas svar skapade ny 

förståelse för fenomenet, som kunde användas vid tolkandet av följande fråga och på så sätt 

fördjupa förståelsen för helheten. 

 

I Figur 13 presenteras en sammanfattande analys av undersökningens resultat där temana och 

de tillhörande underkategorier presenteras i de blåa rutorna och avhandlingens forskningsfrågor 

visas till vänster och under figuren. Innehållet i temana och underkategoriernas blåa rutor är de 

mest centrala nyckelorden och fenomenen som uppstod i undersökningens temaanalys. En mera 

detaljerad matris över tema-analysen finns presenterat som bilaga 3 i avhandlingen. 

Undersökningens resultat visade att de viktigaste egenskaperna för en sjöräddningsledare var 

erfarenhet, yrkeskunnande, ledarskap- och samarbetsförmåga samt en förmåga att tillämpa 

denna kunskap i praktiken. En sjöräddningsledare bör var tydlig, lugn och målmedveten i sitt 

ledarskap och att hen måste kunna identifiera vilken sorts ledarskap en situation kräver och 

kunna tillämpa olika ledningsstilar på olika uppdrag. Samarbetet och samhörigheten i centralen 

visade sig vara viktiga faktorerna för en fungerande verksamhet, som grundade sig på person-

kemi och på att personalen kände varandra. Ingen förväntade sig att en sjöräddningsledare 

Figur 13: Sammanfattande analys av undersökningens resultat 
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ensam skulle klara av att lösa ett uppdrag, utan snarare att hen sku ha förmågan att samarbeta 

och använda den expertis som fanns i teamet i besluten hen fattade. Samhörigheten upplevdes 

dock som hotad p.g.a. flera personalbyten och pensioneringar under de senaste åren. 

 

Enligt undersökningens resultat var det tydligt att det förekom olika sorters ledarskap och le-

darstilar, beroende på vem som var sjöräddningsledare och vilka individuella egenskaper hen 

hade. En del föredrog ett lugnare och mera människonära sätt att leda, medan andra föredrog 

en striktare och mera ”militäriskt” ledningsstil. Med ”strikt” och ”militärisk” avsågs att ledaren 

gav ”barskare” order till patrullerna där människans känslor inte var i fokus. Sättet att leda 

personalen i ledningscentralen skiljde sig också från ledandet av fältenheterna, vilket berodde 

på att den direkta människokontakten med dem saknades. Fältenheterna uppfattas ofta bara som 

”prickar på kartan” och leddes därför automatiskt mera strikt. Respondenterna var överens om 

att normala uppdrag kunde ledas med en lugnare och mera diskuterande stil, medan kritiska 

uppdrag, där människoliv var i fara, krävde en striktare stil. Detta var i linje med Leppänens 

(2010, 103–105) och Jääskeläinens (2001, 75) undersökningar, där de konstaterade att ett kri-

tiskt uppdrag kräver en auktoritär ledarstil som visar ansvarstagande och att det skapar en trygg-

hetskänsla för enheterna på fältet.  

 

Ledandet av personalen i centralen omfattades mycket tydligare av de fyra komponenterna i det 

transformativa ledarskapet och modellen om engagerat ledarskap, än vad ledandet av fältenhet-

erna gjorde. Genom sjöräddningsledarens yrkeskompetens och eget agerande var hen en före-

bild för de andra och genom att delegera ut uppgifter motiveras personalen att bidra till de 

gemensamma målen. Personalen uppmuntrades att komma med alternativa lösningar och till-

vägagångssätt för att lösa de olika uppdragen, vilket utnyttjar den kollektiva kunskapen och 

erfarenheten maximalt. Sjöräddningsledaren bidrog också genom sitt ledarskap till en god la-

ganda och positiv miljö i centralen, som är en mycket viktig faktor för centralens verksamhet.  

 

Sett ur fyrfältets delområden har ledandet av enheter på fältet en större betoning på manage-

ment-organisationsstrukturfältet, medan ledandet i centralen har en större tyngdpunkt på lea-

dership-kulturfältet. Ledande av fältenheter och centralens personal inkluderade dock också de 

övriga delområdena, men tyngdpunkten låg lite olika. Operativt sjöräddningsledarskap hade 

också flera likheter med krisledarskap. Trots att sjöräddningsledaren hade ansvaret att fatta be-

slut, visade undersökningens resultat att flera av dem stödde sig på sin personal i beslutsfattan-

det. En del talade om kollektiva beslut, fastän att alla nog var överens om att ledaren i slutändan 

hade ansvaret. Undersökningens resultat tydde på att också uppdragstaktik användes, fastän en 

del talade om det som delegerande ledarskap, vilket i princip avser samma sak. Till en del 
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operatörer kunde uppgifter med ett tydligt mål delas ut, som de sedan valde själva hur det löstes 

i detalj. Samma sak tillämpades också på fältenheterna i de fallen där sjöräddningsledaren visste 

vem som ingick i patrullen och vad deras förmågor var. Speciellt en ledare på olycksplatsen 

kunde få ett tämligen stort ansvarsområde och fria händer att förverkliga uppdraget. Detta ut-

nyttjades bl.a. för att minska och dela på belastningen under ett större sjöräddningsuppdrag. 

 

Trots att sjöräddningsledarna genomgår en omfattande utbildning innan de fyller behörighets-

villkoren för att arbeta som sjöräddningsledare, visade sig utbildningssystemet som Gräns- och 

sjöbevakningsskolan tillämpar inte vara optimalt. Utbildningssystemet i sig ansågs vara 

mångsidigt och kursutbudet brett, men speciellt SMC-kursen hade en del problem. Utbildning-

ens kontrast till verkligheten ansågs vara stor p.g.a. orealistiska övningsscenarion, fel fokus i 

övningarna och en dålig övningsmiljö. Resultaten är i linje med de som Nieminen (2019, 69) 

upptäckte i sin undersökning, vilket betyder att utveckling fortfarande inte har skett på det om-

rådet. Resultatet står också i kontrast till de uppsatta målen för utbildningen, som beskrivs i den 

pedagogiska handboken (Pedagoginen käsikirjoitus 2020, Meripelastusjohtajakoulutus).  

 

Sjöräddningsledare ansågs aldrig heller vara färdigutbildade, utan det fanns alltid något nytt att 

lära sig. En stor del av sjöräddningsledarens arbete gick ut på att samla på sig erfarenhet och 

utveckla sitt kunnande och ledarskap genom att vara med om olika uppdrag, kurser och öv-

ningar. Detta stämmer överens med vad Nissinen (2000b, 35) konstaterar, att en ledare kan 

skapa ett optimalt ledningsbeteende genom att knyta teoretisk kunskap till erfarenhetsbaserade 

observationer. Beredskapen och förmågan att leda var en livslång läroprocess som utvecklas 

under många år genom erfarenhet från ledarskapsuppdrag. Trots att flera sjöräddningsledare 

blivit utbildade enligt det engagerade ledarskapets principer, var responsdelen, som utgör en 

viktig del för modellen inte närvarande i deras vardag. 

 

Undersökningens resultat visade också att sjöräddningsledarenas verksamhetsmiljö förändrats, 

vilket ställde nya sorters krav på dem. De främsta orsakerna till förändringarna var teknologins 

och samhällets utveckling samt förändrade resurser som krävde en ökad samarbets- och till-

lämpningsförmåga vid ledandet av uppdrag. Den fysiska verksamhetsmiljön på ansvarsområdet 

hade också förändrats till följd av ett ökat intresse för båtliv. Till följd av det hade en sorts 

nyhjälplöshet observerats, där båtförare hamnade ut för olyckor som skulle kunna ha undvikits 

genom grundläggande sjömanskunskaper och tillräckliga förberedelser. 

 

Enligt undersökningens resultat kunde det konstateras tre underkategorier med utmaningar som 

utgjorde analysens fjärde temaområde. Det första var tekniska utmaningar, det andra 
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resursrelaterade utmaningar och det tredje personliga- och ledarskapsrelaterade utmaningar. De 

tekniska utmaningarna handlade främst om olika sorters tekniska problem, splittrad lägesbild 

samt föråldrad utrustning. Flera av problemen var inte särdeles nya, utan hade existerat redan i 

flera år. Respondenterna var frustrerade över att problemen inte blivit åtgärdade och de upp-

levde att det förekom lathet och ovilja inom organisationen att åtgärda dem. 

 

De resursrelaterade utmaningarna handlade om tillgängliga resurser i sjöräddningens lednings-

centraler och ute på fältet. Undersökningens resultat visade att behovet av nya sjöräddningsle-

dare och operatörer var stort då verksamheten beskrevs som att den ”gick på knä” och från 

”handen till munnen.” Det existerade också en tydlig oro över hur sjöräddningsledarna skulle 

räcka till i framtiden. Till följd av pensioneringar föll det hela tiden bort långvariga och erfarna 

sjöräddningsledare, vilket drog ner på den kollektiva kunskapen och erfarenheten i lednings-

centralerna. En central utmaning visade sig vara personalpolitiken, där snabb rotation av per-

sonal upplevdes som belastande. Ny personal togs också för snabbt med i den hårda vakten, 

vilket ledde till att sjöräddningsledarna ofta hamnade göra operatörernas arbete och dessutom 

utbilda de nya mitt under ett pågående uppdrag. De snabba rotationerna och byte av personal 

hade dessutom delvis försämrat arbetsgemenskapen och samarbetsförmågan i centralerna, vil-

ket ansågs vara en mycket viktig förutsättning för en effektiv och fungerande verksamhet. 

 

Den tredje underkategorin av utmaningar berörde personliga- och ledarskapsrelaterade utma-

ningar. De utmaningar som identifierades hade i de flesta fallen en tydlig koppling till de andra 

utmaningarna. Respondenterna upplevde att de inte hade möjlighet att fokusera på sitt eget ar-

bete, när de i vissa situationer hamnade fungera som operatörer själva. Detta skedde främst 

under den brådskande tiden på sommaren. Det existerade ett tydligt behov av ytterligare resur-

ser under den tidsperioden, för att garantera en effektiv verksamhet. En annan utmaning var 

ledningscentralofficerarnas arbetsbeskrivning, som ansågs vara alltför bred. Detta ledde till att 

personalen inte hade möjligt att koncentrera sig på ett specifikt område och bli experter på det. 

 

En mera individuell utmaning berörde välmående och belastningen i arbetet. Skiftesarbete an-

sågs överlag fungera bra och flera uppskattade också den långa ledigheten det möjliggjorde. 

Däremot upplevdes flera dagars vakande under nattvakterna som belastande, då en sjörädd-

ningsledare var tvungen att hålla sig hela tiden alert. Att vaka flera nätter i sträck ansågs såpass 

belastande, att energinivån och effektiviteten inte var tillräckligt hög under morgonens tidiga 

timmar. En ledarskapsrelaterad utmaning handlade om tolkandet av uppdragen som kommer in 

till centralen. Undersökningens resultat visade att det saknades en gyllene medelväg över hur 

uppdrag som var på gränsen till assistansuppdrag skulle tolkas, vilket hade lett till 
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tolkningsskillnader mellan sektionerna. Ett annat område handlade om tolkande av uppdrag 

som förmedlades via nödcentralen. Dessa hade en stark koppling till de tekniska problemen 

som observerats i samband med förmedlingen. Nödcentralens uppdrag kunde emellanåt sakna 

en beskrivning eller innehålla fel kod, vilket försvårade ledandet av uppdragen.  

 

Det sista temaområdet som dök upp i analysen berörde utvecklingsbehoven inom sjöräddning-

ens operativa ledarskap. Utifrån respondenternas svar kunde tre underkategorier av utveckl-

ingsbehov urskiljas, som alla ansågs vara mera eller mindre viktiga. Den första kategorin be-

rörde tekniska, det andra arbets- och utbildningsrelaterade och det tredje resursrelaterade ut-

vecklingsbehov. I en del teman kunde en större åsiktsskillnad urskiljas över vilket det bästa 

utvecklingsalternativet kunde vara, men överlag var respondenterna överens. 

 

De tekniska utvecklingsbehoven berörde främst den splittrade lägesbilden, integrerandet av de 

olika systemen i varandra och fixandet av de olika tekniska problemen. Undersökningens re-

sultat visade att det förekom en del lathet och ovilja att åtgärda problemen och att utvecklingen 

skedde lite halvhjärtat. Enligt respondenterna skulle det krävas någon som koordinerar det hela 

och verkligen tar tag i saken för att lösa problemen. Undersökningens resultat visade också att 

det ställdes stora förväntningar på GBV:s nya informationssystem, som förhoppningsvis skulle 

lösa många av utmaningarna genom att bl.a. integrera systemen och minska på det manuella 

arbetet. Förmågan att sända bilder i realtid från olycksplatsen till centralen samt kommunikat-

ionsutrustningen var områden som definitivt borde vidareutvecklas. 

 

Den andra kategorin inom temaområdet berörde arbets- och utbildningsrelaterade utvecklings-

behov. Utbildningssystemet uppfattades överlag som tillräckligt brett, men det fungerande inte 

optimalt. Några centrala utvecklingsbehov var att kurserna borde uppdateras och göras mera 

realistiska samt att deltagarna borde få fler möjligheter att fungera i ledarposition. Det var flera 

som upplevde att de inte fått fungera som sjöräddningsledare tillräckligt många gånger p.g.a. 

tidsbrist eller ett för stort deltagarantal. Undersökningens resultat visade att övningarna som 

ledningscentralens personal deltar i borde utvecklas så att centralen skulle ha en tydligare och 

aktivare roll i dem. Gällande vilken sorts övningar som ordnas, visade undersökningen att större 

fokus borde sättas på att öva inför storolyckor. Gränsbevakningsväsendet ordnar ibland storo-

lycksövningar, men inte så ofta som respondenterna i undersökningen skulle ha önskat. De som 

hade ordnats under åren uppfattades som bra, men också att de varit mera som PR-trick för 

allmänheten än regelrätta övningar. Undersökningen visade också att samarbete inom lednings-

centralerna var en av de viktigaste faktorer för en fungerande verksamhet. Däremot tydde re-

sultatet på att det inte utbildades tillräckligt inom det området. 
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De arbetsrelaterade utvecklingsbehoven berörde sjöräddningsledarnas individuella kompetens-

utveckling och välmående i centralen. Undersökningen visade att det existerade en önskan om 

att få specialisera sig på ett specifikt område, så som t.ex. sjöräddning och att mera tid skulle 

frigöras för att kunna fokusera på sina egna arbetsuppgifter. På grund av resursbrister hamnade 

sjöräddningsledarna ofta att fungera som operatörer, speciellt under den brådskande tiden. En-

ligt undersökningen upplevdes också flera nattvaktsturer i rad som belastande. En del av re-

spondenterna ansåg att personalen skulle borda få vila under natten för att säkerställa en hög 

nivå av vakenhet, vilket samtidigt skulle minska på sannolikheten för att de skulle begå fel. 

 

Det tredje utvecklingsområdet berörde säkerställandet av framtida resurser och sjöräddningsle-

dare. Undersökningen visade att det existerade ett stort behov att utbilda såväl nya lednings-

centralsoperatörer som sjöräddningsledare samt att utöka resurserna i centralerna under den 

brådskande tiden. Undersökningens resultat tydde på att det för tillfället inte finns alltför många 

som innehar en s.k. sjöräddningsledarlicens eller potentiella kandidater som kan utbildas till 

sjöräddningsledare. De som arbetar i sjöräddningens ledningscentraler borde också ha möjlig-

het att stanna där en längre tid och inte skickas vidare till andra uppgifter.  Om inte resurserna 

kunde utvecklas ansåg en del av respondenterna att en lösning vore att slå ihop sjöräddningens 

ledningscentraler till en central. Sjöbevakningssektionens allmänna ledare var också, enligt en 

del respondenter en outnyttjad resurs, vars roll inom sjöräddningen borde förtydligas. 

 

Frågan om vem som skulle ersätta institutofficerarna som sjöräddningsledare efter att de gått i 

pension, splittrade åsikterna i undersökningen. En del ansåg att det borde utbildas flera kadett-

officerare som skulle fylla den uppgiften, men eftersom alla var överens om att det inte fanns 

tillräckligt av dem, kunde andra alternativ också övervägas. Ett alternativ för att säkerställa en 

tillräcklig mängd sjöräddningsledare i framtiden visade sig vara att tillåta sjöbevakningsmästare 

att fungera som sjöräddningsledare i framtiden. Respondenterna var huvudsakligen överens om 

att en del sjöbevakningsmästare redan nu innehar en tillräcklig erfarenhet och kompetens för 

att klara av sjöräddningsledarens arbete. Undersökningen tydde också på att förutsättningarna 

för att klara av sjöräddningsledarens arbete handlade mera om individuella egenskaper, än vil-

ken utbildning personen hade. De som talade emot ett sådant alternativ ansåg att deras ledar-

skapsutbildning var för kort. Det fanns en risk för att det skulle vara utmanande för dem att leda 

komplicerade uppdrag med många enheter p.g.a. den korta ledarskapsutbildningen. Tanken om 

att rekrytera civila sjöräddningsledare lyftes också fram som ett alternativ, men respondenterna 

var överens om att det skulle vara svårt att integrera dem i det nuvarande systemet och organi-

sationskulturen.   
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6. SLUTSATSER OCH DISKUSSION  

Detta kapitel sammanfattar undersökningen och presenterar avhandlingens slutsatser. Därefter 

diskuteras undersökningens metodval och kvalité och avslutningsvis presenteras några områ-

den för vidare forskning.  

 

Syftet med den här pro gradu-avhandlingen var att undersöka hur sjöräddningens operativa le-

darskap kunde utvecklas för att möta framtida utmaningar. Det operativa ledarskapet omfattade 

många delar och aktörer, men det huvudsakliga fokuset i avhandlingen låg på sjöräddningsle-

daren och hens verksamhetsmiljö. Avhandlingen hade en huvudforskningsfråga och tre under-

frågeställningar. Planen var att med hjälp av de tre underfrågeställningarna skapa ett underlag 

med vars hjälp den huvudsakliga frågeställningen kunde besvaras. Huvudforskningsfrågan löd:  

 

Hur kunde sjöräddningens operativa ledarskap utvecklas för att möta framtida utmaningar? 

 

För att svara på den frågan presenterade undersökningen först teorigrunden och det nuvarande 

sjöräddningssystemet i kapitlen 3 och 4. Därefter krävdes det svar på vilka krav och utmaningar 

som ställs på dagens sjöräddningsledare samt vilka utvecklingsbehov de observerat. Dessa pre-

senterades i undersökningens femte kapitel tillsammans med undersökningens analys. Varje 

underforskningsfrågas svar skapade ny förståelse för fenomenet, som kunde användas vid tol-

kandet av följande fråga och på så sätt fördjupa förståelsen för helheten. Undersökningens em-

piri genererades genom 10 semi-strukturerade intervjuer. Intervjuobjekten bestod av aktiva och 

f.d. sjöräddningsledare från båda sjöbevakningssektionerna. Intervjuerna genererade mycket 

värdefullt material, men det är värt att minnas att det baserade sig på fallspecifika erfarenheter 

och observationer som sedan tolkades. Resultaten gav en intressant inblick i hur sjöräddnings-

ledare kände inför de undersökta fenomenen inom sin egen verksamhetsmiljö. Till följande 

presenteras och diskuteras avhandlingens slutsatser baserat på undersökningens resultat. 

6.1. Utvecklandet av sjöräddningens operativa ledarskap 

Interna och externa faktorer som inte fungerar i en verksamhetsmiljö eller ett system upplevs 

ofta som något som borde förbättras eller utvecklas. Utveckling för verksamheten framåt och 

ökar möjligheten för en organisation att klara sig i framtiden. Organisationer som har förmåga 

att lära sig nya saker och förändra sitt beteende är de som bäst klarar av att hantera förändringar 

och följa utvecklingen. Men hur kunde sjöräddningens operativa ledarskap utvecklas för att 

möta framtida utmaningar? 
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Sjöräddningsledare i Finland arbetar idag i en mycket dynamisk och oförutsägbar verksamhets-

miljö, som formas av flera interna och externa faktorer. Verksamhetsmiljön förändras konstant 

till följd av att sjöfarten blir livligare, samhället och klimatet förändras och tekniken utvecklas, 

vilket ställer nya sorters krav på sjöräddningsledarna. Sjöräddningsledare använder sig av flera 

olika sorters resurser, befogenheter och tekniska redskap som stöder dem i det operativa ledar-

skapet.  Enligt undersökningens resultat är de viktigaste egenskaperna för en sjöräddningsledare 

erfarenhet, yrkeskunskap, ledarskap- och samarbetsförmåga samt en god tillämpningsförmåga. 

För att de ska klara av sitt arbete krävs det att förutsättningarna, utbildningen och redskapen är 

i skick, men oberoende vilket område det handlar om finns det alltid något att utveckla.  

 

Ledarskapet som sjöräddningsledare utövar varierar beroende på vem som tillfrågas och enligt 

undersökningens resultat skiljer sig stilen något mellan centralen och fältet. Distansen verkar 

vara en faktor som inverkar på valet av ledarskap och beteende. Ledandet av personalen omfat-

tas tydligare av det transformativa ledarskapets fyra komponenter och har också en större beto-

ning på leadership-kulturområdet i ledarskapets fyrfält. Detta är en intressant upptäckt, eftersom 

teorierna kring sjöräddningsledarskap tenderar att fokusera på ledandet av saker och processer, 

men lägger inte så stor vikt på den mänskliga aspekten av sjöräddningsledarskapet. Den mänsk-

liga aspekten är således viktig att beakta vid utvecklandet av sjöräddningsledarskapet i framti-

den. Trots ett brett utbud av dokument och direktiv gällande organiserandet av sjöräddnings-

tjänsten, verkar det saknas handböcker som noggrannare skulle beskriva vilka egenskaper en 

sjöräddningsledare ska ha. En handbok fylld med erfarenheter och rekommendationer om de 

bästa tillvägagångssätten skulle säkerligen underlätta arbetet för nya sjöräddningsledare. Uti-

från undersökningens resultat kan en uppfattning om vad som krävs av en sjöräddningsledare 

skapas, vilket kan utgöra grunden för en sådan handbok.  

 

Utvecklingsbehoven för sjöräddningens operativa ledarskap har sitt ursprung i kraven, utbild-

ningssystemet, verksamhetsmiljön och utmaningarna som undersökningens resultat presente-

rade. De största hoten för verksamheten är utbildningen och resurssituationen, som i sin tur 

inverkar på de andra faktorerna. Utifrån undersökningens resultat finns det tre huvudsakliga 

utvecklingsområden inom sjöräddningens operativa ledarskap. Dessa är tekniska, arbets- och 

utbildningsrelaterade samt resursrelaterade utvecklingsbehov. Utvecklingsbehoven är centrala 

för att garantera ett effektivt ledande av sjöräddningsuppdrag i framtiden.  

 

För att sjöräddningens operativa ledarskap ska hålla en hög nivå, krävs det att de tekniska sy-

stemen utvecklas kontinuerligt. De tekniska systemen sjöräddningsledare använder sig av är en 

av de viktigaste förutsättningarna för ett fungerande operativt sjöräddningsledarskap. I takt med 
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att tekniska och digitala lösningar utvecklas, förbättras också sjöräddningsledares förutsätt-

ningar att göra ett fullgott arbete. En förutsättning är att dessa system också fungerar någorlunda 

felfritt för att de ska kunna anses tillföra någon nytta. De flesta tekniska utvecklingsbehoven 

handlade dock om småskaliga problem som främst gjorde verksamheten långsammare, men 

inte totalt hindrade utförandet av arbetet. Detta kan vara en av orsakerna till att några av dem 

hade existerat redan länge. Det finns alltid något som inte fungerar optimalt och att åtgärda alla 

fel kan vara svårt. Genom att integrera de olika informationskällorna och genom att åtgärda de 

tekniska problemen, skulle verksamheten sannolikt förbättras.  

 

Vid tidpunkten för denna avhandling har Gränsbevakningsväsendet precis utvecklat ett nytt 

ledningssystem, som förhoppningsvis kommer att lösa många av de tekniska utmaningarna. 

Systemet kommer att kunna fastställa den nödställdes position automatiskt då hen ringer till 

alarmnumret, men det återstår att se hur väl det fungerar. Denna undersökning kunde dock inte 

beakta det nyutvecklade ledningssystemet, eftersom det inte ännu finns riktiga erfarenheter att 

ta vara på. En slutsats kan åtminstone dras att riktningen är den rätta och ett tecken på att orga-

nisationen strävar till att utveckla och förbättra systemen. En annan slutsats som kan dras utifrån 

undersökningens resultat är att det finns ett mervärde i att få bilder i realtid till centralen, ef-

tersom det förbättrar lägesbilden, höjer effektiviteten och underlättar ledandet av sjöräddnings-

uppdraget. Denna förmåga borde definitivt vidareutvecklas och ges till andra räddningsenheter 

än sjöräddningshelikoptern. Ifall drönare och patrullbåtar hade tillgång till detta, skulle läges-

bilden och förutsättningen att leda ett sjöräddningsuppdrag förbättras ytterligare.  

 

Då teknisk utrustning blir vanligare ombord på farkoster kan också sjösäkerheten förbättras ute 

på haven. En risk är dock att båtförare börjar lita för mycket på tekniken och försummar be-

härskandet av grundläggande sjömanskunskaper, vilket i sin tur kan leda till fler olyckor. Den 

växande båtkulturen har fört med sig att en sorts nyhjälplöshet ökar bland fritidsbåtförarna. Det 

skulle således vara skäl att genom lagstiftning och upplysning ännu aktivare sträva till en bättre 

sjösäkerhetskultur på haven. Hur autonoma fartyg kommer att påverka sjösäkerheten går inte 

ännu att säga, men det kommer att bidra till helt nya sorters riskscenarion, som måste beaktas i 

planeringen av sjöräddningsverksamheten. 

 

Utveckling måste också kontinuerligt ske inom utbildningssystemet för att motsvara de krav 

som dagens verksamhetsmiljö ställer. Att utbildningssystemet inte riktigt motsvarar verklig-

heten är både en intressant och oroväckande upptäckt, eftersom liknande problem redan påpe-

kats i tidigare undersökningar. Det är något som definitivt borde utvecklas, eftersom den utgör 
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en så viktig del av sjöräddningsledarnas grundläggande kompetens. För tillfället möts inte mål-

sättningarna som organisationen ställt på utbildningen med undersökningens resultat. 

 

En kurs för sjöräddningsledare ska inte öva saker som inte längre är lika aktuella som tidigare, 

utan de måste utvecklas och hållas uppdaterade. Ifall efterspaningar inte längre är vanliga upp-

drag och manuella avdriftskalkyler inte behövs tack vare tekniska system, borde det inte heller 

användas flera kursdagar till att öva på dem. En grundläggande förmåga att manuellt planera 

och genomföra efterspaningar kommer alltid att behövas, men fokuset i den utbildningen skulle 

kunna omprioriteras. Samarbete inom ledningscentralerna är en viktig faktor för en fungerande 

verksamhet, men inom det området haltar utbildningen. Gruppdynamik är ett delmoment i ut-

bildningen, men utifrån resultatet verkar detta inte prioriteras. Vad orsaken till detta är framgår 

inte, men en efterfråga på utbildning inom gruppdynamik existerar i båda centralerna. 

  

Det praktiska övandet under kurserna och i centralerna måste också bli mera verklighetstroget 

och utbildningsmiljön måste motsvara sjöräddningens riktiga ledningscentraler. Enligt under-

sökningens resultat verkar dessa krav inte fyllas idag. Deltagarna måste också få fler tillfällen 

att fungera som ledare, eftersom upprepade övningar är ett utmärkt sätt att lära sig. En lösning 

på problemet med tidsbrist och ett för stort deltagarantal är att minska på kurserna eller ändra 

övnings- och kursinnehållet så att mera tid frigörs för det praktiska övandet. Det är förvånande 

och också oroväckande att samma problem som redan konstateras i både Hyyryläinens (2006) 

och Nieminens (2019) undersökningar fortfarande existerar och att problemen inte åtgärdats.  

 

En annan central slutsats som kan dras utifrån undersökningens resultat är att sjöräddningsle-

darna borde få öva mycket mera på stor- och flertypsolyckor. Orsaken varför sådana inte ordnas 

i större utsträckning beror sannolikt på att storolycksövningar kräver så pass mycket resurser 

och planering att de är svåra att genomföra. Övningarna inkluderar vanligtvis flera delområden 

och en stor del av fokuset ligger på det praktiska utförande på havet med hjälp av riktiga enheter. 

Det skulle vara skäl att utveckla ytterligare övningskoncept utöver de existerande, eftersom det 

skulle förbättra och effektivera övandet. Koncepten skulle borda vara enkla att genomföra och 

inte inkludera alltför många riktiga resurser. Övningskonceptet skulle istället kunna fokusera 

på ledningscentralens grundfunktioner i en storolycka och genomföras som workshoppar, skriv-

bordsövningar och simulationer i centralen.  

 

Ett arbetsrelaterat utvecklingsområde handlar om att utveckla den individuella kompetensen 

och välmående i arbetet. Bland personalen i sjöräddningens ledningscentraler existerar det en 

efterfråga på att få specialisera sig på ett specifikt område, så som t.ex. sjöräddning. I takt med 
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att fler sjöbevakningsmästare börjar arbeta som fältchefer, skulle detta i framtiden kunna vara 

ett alternativ. Det skulle möjliggöra skapandet av specialutbildade sjöräddningsledare, vilket 

samtidigt skulle kunna effektivera övandet och ledandet av stor- och flertypsolyckor. Det är 

inte ett måste att varje sjöräddningsledare ska klara av att leda t.ex. storolyckor, trots att syste-

met fungerar så idag. På grund av en storolyckas karaktär och komplexitet vore det skäl att ha 

handplockade sjöräddningsledare med en förmåga att leda sådana uppdrag, istället för att ut-

bilda alla inom det. Om det fanns handplockade sjöräddningsledare som kunde sättas in för de 

mera krävande uppdragen, skulle andra i personalen kunna leda de vardagliga uppdragen. 

 

Sjöräddningsledarnas välmående i arbetet är centralt för att garantera en hög nivå på det opera-

tiva ledarskapet. Eftersom en sjöräddningsledare konstant bör vara redo att inleda ledandet av 

efterspanings- och räddningsuppdrag, vore det mycket viktigt att de är utvilade och pigga under 

dygnets alla timmar. Trötthet leder till en högre risk för fel och misstag i arbetet, vilket kan vara 

ödesdigert för en sjöräddningsledare. En slutsats kan således dras att det borde skapas en möj-

lighet för personalen att vila under nattvakterna, då de känner att prestationsförmågan sjunker 

p.g.a. trötthet och att de inte längre är tillräckligt alerta. En lösning kunde vara ett avskilt vilo-

rum varifrån personen på kort varsel kunde ta sig till sitt arbetsbord när det kommer alarm.  

 

Enligt undersökningens resultat är samarbetsförmågan en central faktor för sjöräddningscen-

tralens verksamhet. Det är kanske inte i sig ett så överraskande resultat, men dess betydelse för 

ledningscentralens prestationsförmåga betonas inte på samma sätt i dokumenten som nationellt 

samarbete nivå betonas. Undersökningens resultat tydde på att nivån på samhörigheten försäm-

rats en aning till följd av snabba personalbyten, vilket i sin tur inverkar på samarbetsförmågan. 

Att dessa två faktorer skulle ha försämrats en aning är bekymrande, trots att några individuella 

åsikter inte nödvändigtvis motsvarar det verkliga läget. Det är dock skäl att organisationen kon-

tinuerligt värnar om arbetsgemenskapen och strävar till att hålla den på en god nivå. 

 

Det tredje utvecklingsområde för sjöräddningens operativa ledarskap är säkerställandet av till-

räckliga resurser och en tillräcklig mängd sjöräddningsledare i framtiden. Enligt undersökning-

ens resultat är det nuvarande personalläget är utmanande, men verksamheten fungerar nog tack 

vare olika tillfälliga åtgärder. En förstärkning av personalen under den mest brådskande tiden 

skulle lösa många av utmaningarna.  

 

Enligt undersökningens resultat är ett större problemområde hur sjöräddningsledarna ska räcka 

till i framtiden, då institutofficerarna går i pension under de närmaste åren. Av de som för till-

fället fungerar som sjöräddningsledare är en klar majoritet institutofficerare, vilket visar hur 
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stor tyngdpunkt det ligger på dem i förhållandet till kadettofficerarna. En förhållandevis enkel 

slutsats är att fler officerare borde utbildas till sjöräddningsledare för att täcka det växande be-

hovet, men som undersökningens resultat visade är kandidatläget utmanande. För tillfället finns 

det varken alltför många personer som innehar en s.k. sjöräddningsledarlicens eller potentiella 

kandidater som kan utbildas till sjöräddningsledare. Gränsbevakningsväsendet strävar för till-

fället till att utbilda 8 sjöbevakningsofficerare per år under de kommande fem åren som ska 

räcka till alla maritima officerstjänster. Utbildningen av nya officerare tar också tre år och innan 

de nya har uppnått en tillräcklig erfarenhet som krävs för uppgiften, har det hastigt gått flera år. 

Gränsbevakningsväsendet måste också beakta övrigt bortfall i personalplaneringen, så som of-

ficerare som byter arbetsgivare. Efter att officersexamen blivit likställd med övriga universi-

tetsutbildningar har steget att byta arbetsplats blivit enklare än tidigare. Att utbilda nya office-

rare är således ingen snabb lösning, men det kan löna sig på lång sikt.  

 

Om utbildandet av fler officerare inte är möjligt av en eller annan orsak finns det också andra 

alternativ. Enligt undersökningens resultat kunde ett sådant alternativ vara att tillåta sjöbevak-

ningsmästare att fungera som sjöräddningsledare. Det skulle dock inte kunna vara vilken sjö-

bevakningsmästare som helst, utan någon som har tillräckligt med erfarenhet från sjöräddning-

ens ledningscentraler och de egenskaper som arbetet kräver. En utmaning med ett sådant system 

är som undersökningens resultat lyfte fram sjöbevakningsmästarnas förhållandevis korta ledar-

skapsutbildning. Det är ändå menat att de som fältchefer ska klara av att leda komplicerade 

gränsbevakningsuppdrag med flera enheter, så det argumenten tappar lite sin betydelse. Det 

ledarskap som krävs av sjöräddningsledare handlar trots allt mera om personliga egenskaper än 

vilken utbildning personen har. Slutsatsen kan således dras att det vore skäl att överväga en 

förändring av lagstiftningen som skulle tillåta sjöbevakningsmästare att fungera som sjörädd-

ningsledare i framtiden. För att en förändring görs i behörighetsvillkoren betyder inte att möj-

ligheten måste användas. Däremot är det mycket bättre att ha en sådan möjlighet tillgänglig, än 

att potentiella kandidater plötsligt inte räcker till. Att ändra på behörighetsvillkoren och tillåta 

andra personalgrupper att fungera som sjöräddningsledare är en snabbare lösning på resursut-

maningen än det förstnämnda alternativet. Det öppnar däremot också upp för nya sorters risker 

och utmaningar ifall det t.ex. visar sig att sjöbevakningsmästarna inte klarar av arbetsuppgiften.   

 

Ifall de existerande personalresurserna inte kan utökas och de tillgängliga kandidaterna inte 

räcker till är ett tredje alternativ att rekrytera civilutbildade personer som sjöräddningsledare. 

Detta är ett kontroversiellt alternativ och något som skulle vara mycket svårt att implementera 

i det nuvarande systemet. Undersökningens resultat visar att det skulle krävas stora förändringar 
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i organisationsstrukturen och -kulturen, men också att det skulle medföra fördelar i form av 

bl.a. expertkunnande från handelssjöfarten och fraktfartyg.  

 

Ett fjärde resursrelaterat utvecklingsalternativ är enligt undersökningens resultat en samman-

slagning av sjöräddningens ledningscentraler. Detta är också en kontroversiell fråga där åsik-

terna går mest isär. En sjöräddningscentral skulle nog klara av att leda samtliga uppdrag, men 

då borde den centralens personal utökas och verksamheten säkras så att den fungerar under alla 

omständigheter. En ledningscentral för sjöräddningen skulle inte nödvändigtvis kräva ett större 

utrymme, ifall planeringen av utrymmet görs på ett logiskt sätt. Däremot uppstår frågan hur 

sjöbevakningssektionen som blir utan sin sjöräddningsledningscentral ska klara av att koordi-

nera samarbetet under en flertypsolycka. En sådan incident inkluderar både sjöräddning och 

oljebekämpning, varav den senare delen leds av sektionens allmänna ledare och fältchef. 

 

Vilken den bästa lösningen är för att säkerställa en tillräcklig mängd sjöräddningsledare i fram-

tiden är svårt att säga och inte heller något den här undersökningen strävade till att besvara. 

Klart är att något alternativ i alla fall är bättre än inget alls. En av orsakerna till att personalen 

uppfattade framtiden som oviss är att organisationens ledning inte hade presenterat en tydlig 

framtidsvision för dem. Klar och tydlig kommunikation från ledningens sida om hur verksam-

heten säkras i framtiden skulle säkerligen ta bort många av frågetecknen. Transparent kommu-

nikation är överlag ett mycket effektivt verktyg till för att bota missförstånd och missnöje.  

6.2. Avhandlingens metodval och kvalité 

I den här undersökningen användes kvalitativa metoder för insamlandet och analyserandet av 

det empiriska materialet. Skribenten utgick från ett hermeneutiskt perspektiv där en förutsätt-

ning är att forskaren klargör för sin speciella roll och förförståelse i anknytning till fenomenen 

som undersöks (Dalen 2015, 117). Valet av forskningsproblem gjordes utifrån skribentens egna 

erfarenheter från att ha arbetat vid sjöräddningscentralen i Åbo samt genom diskussioner med 

kollegor. Forskarens förförståelse för fenomenen baserade sig på yrkeserfarenhet, men också 

på sjöräddningsrelaterad litteratur som lästes innan forskningsprocessen påbörjades.  

 

Ett alternativ till ett hermeneutiskt perspektiv kunde ha varit att använda en fenomenologisk 

utgångspunkt. Fenomenologin skiljer sig dock från hermeneutiken, genom att forskaren försö-

ker undvika egna tolkningar av upplevelserna, genom att ”parentessätta” sin förförståelse och 

på så sätt se informantens livsvärld träda fram (Jakobsson 2011, 51). Eftersom skribenten själv 

arbetat som sjöräddningsledare och hade en del förförståelse om fenomenet som undersöktes, 

gjordes ett medvetet val att låta den egna förförståelsen inverka vid tolkandet av resultaten. 
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Skribenten anser att det skulle vara både omöjligt och delvis dumt att sätta en sådan värdefull 

förförståelsen åt sidan. Förförståelsen hjälpte till att tolka empirin och forma de slutsatser som 

undersökningen presenterar, vilket är tillåtet i kvalitativa studier (Olsson & Sörensen 2011, 23). 

I kvalitativa undersökningar är slutsatserna baserade på tolkning, vilket ofta kritiseras av den 

positivistiska traditionen för att inte vara objektiv och sakna reliabilitet. Det betyder dock inte 

att kvalitativa undersökningar inte skulle kunna generera ny kunskap. Genom kvalitativa meto-

der är det möjligt att studera fenomen på djupet och samla in material baserat på respondenters 

erfarenheter. Genom kvantitativa metoder skulle värdefulla resultat säkert också ha kunnat upp-

nås, men det skulle sannolikt ha varit mycket ytligare. 

  

Den här undersökningen fokuserade på ett mycket nischat område med ett begränsat antal in-

tervjuobjekt som kunde bidra med rätt empiri. Det begränsade antalet intervjuobjekt kunde kri-

tiseras för att det ger den enskilda individen för mycket makt att påverka resultaten och vara 

svårt att generalisera. En del fenomen som framkom i undersökningen kunde vara viktigare för 

en person men mindre viktigare för någon annan. Det här visade sig tydligast i de temana där 

åsikterna gick mest isär. Undersökningens fokus var dock fallspecifikt och sjöräddningsledar-

nas totala antal förhållandevis litet, så de individuella åsikterna och erfarenheterna beskriver 

faktiskt verkligheten i det här fallet. Ett fullständigare resultat skulle eventuellt kunna ha upp-

nåtts genom att intervjua alla sjöräddningsledare, men det skulle också ha riskerat att undersök-

ningen växte sig för stor.  

 

Eftersom trovärdigheten i kvalitativa studier är svårare att påvisa än i kvantitativa, måste kva-

litativa studier ta till andra metoder för att påvisa sitt värde. En undersöknings kvalité kan för-

bättras genom att forskaren följer några angivna etiska och metodologiska riktlinjerna som gäl-

ler för kvalitativ forskning. Detta innebär bl.a. att skribenten redogör tydligt för vilka steg som 

tagits i forskningsprocessen, skyddar respondenter som deltagit i undersökningen och att und-

viker att dra förhastade slutsatser som möjligen kan skada dem som berörs av dem. Etiska prin-

ciper förutsätter också en vetenskaplig hederlighet, vilket innebär att skribenten inte utelämnar 

eller lägger till något som inte uppkommit i undersökningen och att slutsatserna förankras i det 

empiriska materialet. När skribenten presenterar åtgärderna hen tagit för att höja på undersök-

ningens kvalité, kan andra kontrollera arbetet och avgöra ifall de fyller kraven.  

 

Ett kvalitémisstag som kan begås är det holistiska misstaget, där forskaren anser sig känna sitt 

ämnesområde så bra att hen tolkar händelser och utsagor utifrån en felaktig förförståelse (Dalen 

2015, 123). Skribentens anser dock inte att förförståelsen skulle ha varit felaktig, eftersom kun-

skapen om ämnesområde inte i början av processen var så värst djup. Skribenten hade en 
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förförståelse om hur saker och ting fungerade inom sjöräddningstjänsten, men den förståelsen 

stödde skribenten främst i början av forskningsprocessen och vid formulerandet av forsknings-

problemet. Ett personligt mål med avhandlingen var att fördjupa förståelsen för fenomenen som 

undersöktes, så att skribenten i framtiden skulle ha högre nivå av expertis för att kunna utveckla 

systemet. Skribenten kommer sannolikt att arbeta med sådana uppgifter i framtiden. Ett annat 

misstag är s.k. elitbias där forskaren lägger för mycket vikt på en del utsagor, eftersom de anses 

vara mer lämpade att svara på frågorna än andra (Dalen 2015, 123). Elitbias utgjorde inte heller 

någon risk i undersökningen, eftersom alla respondenter var jämställda och har liknande erfa-

renhet från ämnesområdet. Att en del kunde berätta mera om t.ex. storolyckor medan andra 

hade en bättre förståelse om teknikens inverkan, var snarare en styrka som bidrog till helheten.  

 

Berörande de etiska principerna skyddades respondenternas identitet genom att frågorna besva-

rades anonymt. Att de själva sedan berättar om att de deltagit i undersökningen är inte något 

skribenten kan påverka. Respondenterna hade också uppnått höjdpunkten på sina karriärer och 

hade endast några år kvar i arbetet. De verkade inte bry sig särdeles mycket om eventuella 

efterverkningar som deras svar kunde medföra. Det är dock värt att påpeka att syftet med under-

sökningen var att undersöka hur verksamheten kunde utvecklas och således ligger det i alla 

parters intresse att uppnå målet. För att lyckas utveckla något till det bättre krävs det att besvär-

liga ämnen tas upp och existerande utmaningar belyses, vilket är något som skribenten försökt 

göra enligt bästa förmåga. Inget i resultaten har dolts eller lagts till, utan allt av värde present-

eras för att belysa det undersökta fenomenet så bra som möjligt. Skribenten har strävat till att 

tolka resultaten och presentera slutsatserna enligt bästa förmåga med tjänstemannaansvaret i 

minnet och med Gränsbevakningsväsendets värdegrund som ledstjärna.  

6.3. Avslutande sammanfattning och vidare forskning 

Sjöräddningens verksamhetsmiljö förändras kontinuerligt i takt med att världen vi lever i ut-

vecklas. Sjöräddningstjänsten och det operativa ledarskapet måste följa utvecklingen för att 

klara av att möta de utmaningar och krav som verksamhetsmiljön ställer. Syftet med den här 

pro gradu-avhandlingen var att undersöka hur sjöräddningens operativa ledarskap kunde ut-

vecklas för att möta framtida utmaningar. För att kunna svara på den frågan måste undersök-

ningen först ta reda på hur systemet fungerar idag, vilka krav och utmaningar som ställs på 

sjöräddningsledarna och vilka utvecklingsbehov de observerat i sin verksamhetsmiljö. 

 

Undersökningens resultat gav upphov till flera intressanta faktorer som formar sjöräddningens 

operativa ledarskap, utifrån vilka slutsatserna kunde dras. Kontinuerlig utveckling av utbild-

ningen, de tekniska systemen, resurserna och förutsättningarna för sjöräddningsledarna att göra 
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sitt arbete, garanterar ett fungerande sjöräddningssystem. Det ligger i allmänhetens intresse att 

Finland upprätthåller och utvecklar en funktionskraftig, effektiv och kompetent sjöräddnings-

tjänst som räddar människoliv också i framtiden. En personlig observation är att fler utmaningar 

tenderar att existera vid sjöräddningens ledningscentral i Åbo än i Helsingfors. En orsak till 

detta kunde vara att respondenterna i Åbo var kollegor till skribenten och således eventuellt 

mera benägna att berätta om sina problem än vad respondenterna i Helsingfors var. 

 

Vid Försvarshögskolan i Helsingfors har det forskats en hel del om sjöräddning ur finländskt 

perspektiv under de senaste åren. Forskningen är utspridd på olika områden och handlar främst 

om mindre specifika undersökningar skrivna som examensarbeten. Den här undersökningen 

strävade efter att hitta ett eget nischat område som tidigare undersökningar inte ännu rört. Med 

detta lyckades undersökningen enligt skribentens åsikt väl, trots att det fanns tacksamt mycket 

tidigare forskning att stöda sig på och forma teorigrunden med. Under forskningsprocessens 

gång uppenbarade sig flera intressanta frågor som skulle kräva ytterligare forskning för att 

kunna besvaras. Ett av dessa områden berörde t.ex. den s.k. nyhjälplösheten som responden-

terna i undersökningen hade observerat som en växande trend. Det skulle kräva en ytterligare 

undersökning för att fastslå ifall denna nyhjälplöshet faktiskt leder till fler sjöolyckor. En sådan 

undersökning skulle kunna genomföras med kvantitativa metoder och sjöräddningsuppdragsre-

gistret som material i jakten på potentiella orsakssamband. 

 

Ett annat område för vidare forskning berör Gränsbevakningsväsendets nyutvecklade tekniska 

ledningssystem för sjöräddning. Vid tidpunkten för denna undersökning hade inte systemet 

ännu tagits i bruk, vilket gjorde att det inte kunde beaktas. När systemet tas i bruk, kommer det 

att finnas mycket nya värdefulla erfarenheter och observationer att ta vara på. Då kommer fors-

karen att kunna undersöka om ifall systemet har förbättrat sjöräddningsledarnas förutsättningar 

att göra sitt arbete och löst de utmaningar och problem som uppkom i denna undersökning. En 

mera tekniskt inriktad studie skulle kunna undersöka systemet i djupare detalj, för att upptäcka 

delar av det som ytterligare skulle behöva vidareutvecklas. 

 

Ett tredje område för vidare forskning berörde sjöräddningsledarnas utbildningssystem och 

övande. Den här undersökningens resultat visade att utbildningssystemet inte riktigt motsvarade 

de krav som verksamhetsmiljön ställer på dagens sjöräddningsledare. Framtida undersökningar 

kunde fokusera på att utveckla övningskoncepten som används vid Gräns- och sjöbevaknings-

skolan samt sjöräddningens ledningscentraler. Utvecklandet av ett nytt och enkelt koncept för 

övandet av storolyckor vid sjöräddningens ledningscentraler som inte kräver alltför mycket re-

surser, skulle säkerligen behövas. 
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Sjöräddningsutbildningens nivåer vid GSBS och de centrala modulernas innehåll (RVLPAK 

C.22) 

 

Nivå 1: Grundläggande sjöräddningsutbildning: 

• Sjöräddningstjänsten grunder (B-modulen) 

• Att rädda sig (S-modulen) 

• Räddning (R-modulen) 

• Första hjälp-utbildning (F-modulen) 

• Begränsat certifikat för radiooperatör (ROC-modulen) 

• Sjöräddnings engelska (L-modulen) 

Nivå 2: sjöräddningstjänstens kompletterande- och fortutbildning 

• Utbildning för chef för räddnings- och efterspaningsenhet (SRU-modulen) 

• Allmänt certifikat för radiooperatör (GOC-modulen) 

• Yträddning från farkost (R1-modulen) 

Nivå 3: Sjöräddningstjänstens kompletterande- och fortutbildning 

• Utbildning för ledare på olycksplatsen (OSC 1 modulen) 

• Planering och ledning av efterspaning (SP-modulen) 

• Utbildning för koordinerare av flygverksamhet (ACO-modulen) 

• Operatörsutbildning 1 (RCC 1 och RCC 2-modulerna) 

• Utbildning för radiooperatör vid sjöräddningscentral (CSOC-modulen) 

• Sjöräddningstjänstens samarbetskurs (CO-modulen) 

Nivå 4: Sjöräddningstjänstens kompletterande- och fortutbildning 

• Sjöräddningsledarutbildning (SMC-modulen) 

• Ledandet av maritima kemikalieolyckor (MCAM-modulen) 

• MIRG- befälhavare kurs (MIRG 2-modulen) 

OSC-1 modulens innehåll: 

• Finlands sjöräddningssystem 

• Sjöräddningslagstiftningen, instruktioner, föreskrifter och internationella avtal 

• Sjöräddningsledning 

• Sjöräddningsmyndigheternas roll vid sjöolyckor 

• Särskilda drag vid storolycka, flertypsolycka och flerpatientssituation 

• Räddning av material och miljöolyckor 

• Salvage / SAR 

• Undersökning av olyckor 

• OSC:s uppgifter, rättigheter och skyldigheter 



2 

• Kommunikation och information i sjöräddningsverksamheten 

• OSC-övningar 

• Bekantgörande med sjöräddningsledningscentralen 

• Olika efterspanings- och räddningsenheters materiel och verksamhet  

• Säkerhetsarrangemangen på handelsfartyg 

• Säkerheten i arbetet och identifiering av risker 

• Mänskliga faktorer (krisbeteende och -ledning) 

• Samarbetet med luftfarkoster 

• Medicin (kategorisering av patienter, sjuktransporter, de mest typiska skadorna) 

• Planering och ledning av efterspaning 

• Arbete i grupp, gruppdynamik 

 

SP-modulens innehåll: 

• Lägesbedömning 

• Krafter som inverkar på objektets rörelser (strömmar, vind etc.) 

• Fastställande av efterspaningsområdet med olika metoder 

• Planering av efterspaningsuppdraget, ordergivning och ledning 

• Efterspaningens täckning, sektorer och linjer samt sannolikheten för påträffande 

• Avdrifts- och efterspaningsdelen i RVT 

• Övningar (inkl. eventuella praktiska övningar till havs) 

• Optimering av enheternas efterspaningsområden (effort allocation) 

SMC-modulens innehåll: 

 

• Övergripande kännedom om sjöräddningssystemet 

• Sjöräddningsledning och kännedom om och användning av resurser 

• Mottagande av meddelanden, lägesbedömning och verksamhetens grundidé 

• Definiering av farosituationens allvarlighetsgrad 

• Planering och ledning av verksamheten och ordergivning 

• Grunderna för arbete i ledningsgrupp 

• Samarbetet med luftfarkoster och övriga myndigheter 

• Miljö- och flertypsolyckor samt särskilda situationer (t.ex. dykningsolyckor) 

• Skötande av internationella kontakter och information 

• Statistikföring och rapportering 

• SMC:s juridiska ställning 

• Medicin (lägesbedömning) 

• Simulatorövningar, även med engelska som arbetsspråk 

• Sjö(räddnings)engelska + kommunikation (SMCP) 

• Verksamhet i grupp och gruppdynamik 
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