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Abstrakt 

Syftet med studien är att undersöka hur nästa generation av svenska sjöbefäl förhåller sig till 

det transformella respektive transaktionella ledarskapet till sjöss och om det råder skillnader i 

detta förhållandesätt könen emellan. Den teoretiska referensramen är baserad utifrån det 

transformella och det transaktionella ledarskapsstilarna. Den aktuella metoden som studien 

bygger på är kvalitativ och via semi-strukturerade intervjuer med inslag av scenariofrågor 

samlades material in från blivande sjöbefäl på Linnéuniversitetet i Kalmar. Resultatet 

bekräftar att den starka organisationskulturen som finns ombord inte tar hänsyn till de 

personliga relationerna där bristande ledaregenskaper inte främjar uppbyggnaden av en 

fungerande gemenskap. Svaren på intervjufrågorna ifrån de kvinnliga respondenterna 

indikerade tydligt att ett transformellt ledarskap är att föredra. De manliga respondenternas 

svar på frågorna visade att även de ansåg att ett sådant ledarskap är att föredra i de flesta 

situationerna. Därav kan det inte med säkerhet fastslås att det finns en skillnad i 

förhållningssättet könen emellan.  
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Abstract 

The aim of this study is to investigate how the next generation of Swedish officers relate to 

the transformal and transactional leadership at sea and if there is any differences in this 

relationship between the genders. The theoretical framework is based on the basis of the 

transformal and transactional leadership styles. For the method, we choses to use a qualitative 

approach and through semi-structured interviews with elements of scenario questions, we 

gathered materials and information from aspiring officers at Linnaeus University in Kalmar. 

The result confirms that a strong organizational culture do not take into account the personal 

relationships on board and that the lack of leadership is not conducive to building a 

functioning fellowship. Due to that the women answered more along the lines of the 

transformal leadership and so did the men but not to the same extent, we can not reliably 

support if there is any difference in the relationship between the genders. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Sjöfartsbranschen har alltid varit en unik sektor på arbetsmarknaden, en väldigt isolerad 

arbetsmiljö där individerna i långa perioder lever tillsammans i en sluten grupp, ofta 

bestående av individer från världens alla hörn. En miljö som ställer höga krav på ledaren då 

denna måste tillgodose gruppens sociala behov men även koordinera arbetet.  

Sjöfarten har alltid varit en mansdominerad bransch, det är således också männen som under 

tidens gång satt sin prägel på den organisationsstruktur som råder i dagsläget och styr arbetet. 

Enligt Ekholm och Malmqvist (2010 s.9): ” … beskrivs män som mycket målfokuserade, 

deras huvudfokus är att nå målet utan att ta allt för stor hänsyn till människor och relationer. 

Struktur och funktionalism är två ord som starkt förknippas med maskulinitet. Att vara 

feminin innebär att man besitter egenskaper så som förståelse, omtanke och medvetenhet om 

andra och viljan till samarbete”. Ombord på fartygen dominerar de maskulina egenskaperna 

(Kitada, Williams, Froholdt, 2015, s7) och de karaktäristiska feminina dragen är inte lika 

vanliga, trots att det i tidigare studier fastställts att egenskaper som betraktas som feminina 

ofta har en positiv inflytelse på organisationer (Bagilhole, 2002, s49). En ledarskapsteori som 

i litteraturen förknippas med feminina egenskaper är det transformella ledarskapet. Teorin 

innebär att ledaren skall värna om individuella behov, skapa team-känsla, välkomna 

nytänkande samt motivera och inspirera medarbetarna (Bass, 1998, s5-6). Motsatsen till den 

ovannämnda ledarskapsteorin är det transaktionella ledarskapet som i sin tur har mer likheter 

med vad benämns som de maskulina egenskaperna. Ledaren som använder sig av ett 

transaktionellt ledarskap värdesätter i första hand mätbara resultat och motiverar sina 

medarbetare till uppgifter genom ett belöning/bestraffningssystem. Begrepp som resultat och 

konkurrenskraft värdesätts mer än underordnades välmående eller känslor.  

1.2 Problemområde 

Det har påvisats att kvinnor som söker sig till mansdominerade yrken tvingas anpassa sig efter 

den manliga normen för att uppskattas och nå framgångar, exempelvis i byggbranschen 

(Persson & Rickardsson, 2011). Det har också påvisats att det är tabubelagt att visa känslor 

som omtanke och emotionalitet inom sjöfarten där män är i majoritet (Kitada, Williams, 

Froholdt, 2015, s114). Detta blir problematiskt då feminina egenskaper förbises och kulturen 

inom organisationen blir endimensionell. Organisationskultur växer sig starkare med tiden, ju 
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längre historia en organisation har med ett oförändrat ledarskap, desto starkare blir den (Bang, 

1988, s113). Normerna och värderingarna i en stark kultur är svåra att bryta och förändra då 

gruppen är kritisk till nya idéer och värderingar (Bang, 1998, s118).  I en sådan miljö blir det 

svårt för feminint ledarskap att få fotfäste och än svårare att bli en del av den accepterade 

normen.  

Man har på senare tid i allt större utsträckning börjat värdesätta feminina egenskaper inom 

ledarskapsteori, allt större vikt läggs på relationsbyggande och samarbete – en ”feminisering 

av chefskap” (Huey cit. i Sveningsson & Alvesson 2010, s37). Det är intressant att undersöka 

huruvida detta kommer ha en inverkan på blivande svenska sjöbefäl som succesivt ersätter 

den gamla generationen.  

1.3 Syfte 

Detta arbete har för avsikt att undersöka hur nästa generation av svenska sjöbefäl förhåller sig 

till det transformella respektive transaktionella ledarskapet och om det råder skillnader i detta 

förhållandesätt könen emellan.  

Frågeställning 

• Hur upplever blivande sjöbefäl att ett transformellt ledarskap som karakteriseras av 

feminina egenskaper skulle kunna gynna organisationen? 

• Under vilka omständigheter kan det transaktionella ledarskapet vara att föredra?  

• Finns det en önskan att påverka eller förändra den rådande organisationskulturen 

ombord bland blivande sjöbefäl? 

1.4 Avgränsningar  

Arbetet har begränsats till de som läser sista året på sjökaptensprogrammet på 

sjöfartshögskolan i Kalmar. 
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2 Teoretisk referensram  

2.1 Vad innebär ordet Organisationskultur  

Organisationskultur innebär att det finns gemensamma normer, värderingar och beteenden 

inom en grupp som i grund och botten uppkommer för att de enskilda medlemmarna men 

även gruppen i sin helhet behöver en trygghetskänsla som ett sätt att klara sig i en miljö som 

interagerar med den externa omvärlden (Yukl, 2013, s282). Dessa normer är basen för en 

kultur som ofta är osynlig men som har otroligt stor inverkan på hur medlemmarna agerar 

eller förväntas agera för att passa in (Wahl et al. 2011, s239). Organisationskultur och 

ledarskap interagerar oavbrutet med varandra. Ledaren har makt att utöva för att förändra 

normer inom gruppens kultur, men är också tvungen att anpassa sitt eget ledarskap för att det 

ska accepteras av gruppens redan befintliga normer. Är normer djupt inrotade inom 

organisationens lägre nivåer blir det svårt för ledaren att erhålla något inflytande över sina 

underordnade (Bass, 1998, s63).  

2.2 Organisationskultur ombord  

För att ha förståelse för hur den maritima organisationskulturen har formats till den som råder 

idag så behövs en kortfattad sjöhistorisk återblick.  

Historiskt sett så har sjöfarten alltid varit en mansdominerad bransch, det var först på 1900-

talet som kvinnor i allt större grad började mönstra på till sjöss men inte inom 

driftavdelningen utan de mer traditionella kvinnoyrken, som mässjäntor, städerskor och 

kockar. I början av 60-talet mönstrade den första kvinnan till jungman (Walter, 2011). Det var 

så sent som på 70-talet som sjöfartshögskolor välkomnade kvinnliga studenter (Kitada, 

Williams, Froholdt, 2015, s113). Även om det har blivit allt vanligare med kvinnliga sjöbefäl 

så är de kraftigt underrepresenterade, (Bicok, Strand, 2012, s4). Tidigare forskning har påvisat 

att kvinnor i mansdominerade branscher ofta anammar en mer traditionellt maskulin 

ledarskapsroll (Bagilhole, 2002, s 149). Det kan inte uteslutas att fallet är detsamma bland 

kvinnliga sjöbefäl som är verksamma inom sjöfartsbranschen som uppenbarligen är 

mansdominerad. 

Att vara emotionell i sitt jobb som sjöman anses vara ett svaghetstecken, då detta anses 

påverka lagarbetet på ett negativt sätt. Emotionalitet är ofta förknippat med feminina 

egenskaper, det är just därför som kvinnliga sjöfarare tar avstånd från ett sådant beteende då 
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risken finns att de blir stämplade som svaga och känslomässiga (Kitada, cit i Kitada, 

Williams, Froholdt, 2015, s114). Av detta resonemang kan det konstateras att 

organisationskulturen inom sjöfartsyrket är stark knutet till maskulinitet och där feminina 

egenskaper i stor grad inte tillåts. Barbara Bagilhole beskrev det så här:” This is because men 

were there first, and they have set down a male model for the occupation”(Bagilhole, 2002, 

s9). 

2.3 Nackdelar kontra fördelar med en stark organisationskultur  

Organisationskulturen kan vara bra eller dålig beroende på vad man vill uppnå, en stark kultur 

kan t.ex. vara effektiv för att uppnå organisationens ekonomiska mål men i samma veva 

motverka trivsel och inlärningsmöjligheter (Bang, 1998, s117). 

En organisationskultur med djupt rotade normer och beteenden kan också vara ineffektivt. I 

en sådan organisation finns risken att medlemmarna handlar och tänker på samma sätt, 

organisationen blir endimensionell och mångfald motverkas (Alvesson, 2007, s205). Enligt 

Yukl kan en stark organisationskultur vara negativ, då den kan förhindra organisationen från 

att utvecklas och nå nya mål (2013, s283).  

Ömsesidiga värderingar inom organisationen kommer att forma normer och beteenden både i 

gruppen samt hos den enskilde individen och därmed förblir organisationskulturen oförändrad 

även om medlemmarna byts ut (Bass, 1998,s 62).  

2.4 Ledarskap  

Vad innefattar begreppet ”ledarskap”? Många förklaringar kan vid första anblick tyckas vara 

uppenbara, men riktigt så enkelt är det inte. Att likställa en ledare med en chef kan vara en 

sanning i viss mån, men de två begreppen är trots allt olika laddade. Vad som är än svårare att 

definiera är vad ett gott ledarskap innebär. I dagens organisationer ställs det allt högre krav på 

ledarskapet och det har utvecklats en rad olika teorier angående vilket ledarskap som anses 

var det mest gynnsamma inte bara för produktivitetens skull utan för organisationens egna 

välmående.  Det är också tydligt att definitionen av ledarskap har vidgats det senaste 

århundradet, något som framgår i boken Ledarskap, skriven av Svenningson och Alvesson, 

där de kontrasterar olika definitioner av ledarskap:”…processen genom vilken en agent får en 

underordnad att bete sig i önskad riktning.” (Bennis, cit. i Sveningson & Alvesson 2010, s. 

16) och:”… transformera efterföljare, skapa visioner av målen så att de kan uppnås, och 
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formulera vägen för medlemmarna så att de kan nå målen” (Bass, cit. i Svenningson & 

Alvesson 2010, s.16). Den första, äldre definitionen är relativt platt, den andra och nyare 

betydligt mer mångfacetterad. Rimligt att anta är då att de två författarna också hade olika 

visioner av hur en god ledare bör se ut. Med detta i åtanke är det förståeligt att åsikterna kring 

vad som är en god ledare är lika varierade som ovanstående citat.  

2.4.1 Feminint kontra Maskulint  

Inom ledarskapsteori särskiljer man mellan egenskaper som anses vara maskulina och 

feminina. Detta har blivit en grogrund för forskning inom ämnet där ett intresse har funnits att 

försöka ta reda på om och hur män och kvinnor leder på olika sätt. En stor försiktighet krävs 

då man talar om feminint kontra maskulint. Femininitet/maskulinitet kan ses som sociala 

konstruktioner som i olika proportioner finns hos alla, istället för att vara könsbundna 

(Billing, 2006, s40). Man bör också vara medveten om att definitionerna av dessa begrepp kan 

skilja sig både inter-kulturellt men också ur ett historiskt perspektiv. Sekreterarjobb var fram 

till början på 1900-talet ett typiskt manligt yrke, men på ett halvt sekel har detta vänt och det 

är nu snarare svårare för män att bli accepterade på en sådan post (Billing, 2006, s42). Mycket 

av forskningen inom ledarskapsteori har utgått från och baserats på ett västerländskt 

perspektiv. Vad som anses som maskulint och feminint i väst kan skilja sig väsentligt från 

övriga delar av världen (Billing, 2006, s42).  

Inom litteratur beskrivs de feminina egenskaperna som mer värnande om relationer än 

uppgifter, exempelvis enligt Sveningsson och Alvesson så innefattar de feminina 

egenskaperna bland annat samarbete, sociala relationer, erkännande av ömsesidigt beroende 

och omsorg för de svaga (2010, s58-59).  Vidare beskriver Grant (citerad i Billing), empati, 

omtanke, medkänsla och sensitivitet som feminina egenskaper (cit i Billing, 2006, s45). De 

maskulina egenskaperna beskrivs som de femininas motsats, alltså prioriteras resultatet före 

relationen. Aggressivitet, tävlingsinriktad på bekostnad av andra i gruppen är ofta egenskaper 

som tillskrivs begreppet maskulinitet. Ovanstående författare beskriver de maskulina på 

följande sätt ”..tävlingsinriktning, aggressivitet, tuffhet och förvävande av materiella ting och 

status på bekostnad av omsorg om andra värden centralt” (Sveningsson och Alvesson, 2010, s 

58). Enligt Hines innefattar maskulina egenskaper bland annat kylighet, opersonlighet, 

objektivitet, rationalism och handlingsorientering (Billing, 2006, s42). Den traditionellt 

manliga eller kvinnliga värderingen ligger i fokus. Maskulina kulturer värdesätter hjältemod, 

självsäkerhet, konkurrens, ambition, växande rikedom samt materiell belöning för framgång 
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medan kulturer med feminina värderingar lägger ett större värde på livskvalité, samarbete, att 

ta hand om det svaga samt relationer (Hofstede, 1998, Masculinity versus Femininity). 

2.4.2 Transaktionellt ledarskap  

Det transaktionella ledarskapet är en i högsta grad uppgiftsorienterad ledarstil. Teorin innebär 

att ledaren motiverar underordnade till arbete genom belöningar vid framgångar och 

bestraffningar vid misslyckanden. Arbete för lön, men även bonusar, befordringar och högre 

status är vad som utlovas till de anställda för ett välgjort arbete. På så vis kan ett sådant 

ledarskap liknas vid en transaktion, där båda parterna tjänar på överenskommelsen. Inom 

ramen av transaktionellt ledarskap kallas detta sätt att leda för Contingent Reward (Avolio & 

Bass, 2002, s6). 

 
Förutom Contingent Reward återfinner man inom transaktionellt ledarskap tre andra 

kategorier; Active Management by Exception alternativt Passive Management by Exception 

men även Laissez-Faire (låt gå-stilen). I en aktiv Managment by Exception delegeras 

arbetsuppgifter ut till underordnande och ledaren kontrollerar arbetet aktivt och rättar till 

misstag så snart de uppstår. Vid den passiva management-stilen engagerar sig ledaren inte 

arbetet utan ingriper först då misstag begås.  Laissez-faire är ett undvikande av ledarskap som 

innebär att chefen är oengagerad och ointresserad i arbetet och är otillgänglig för sina 

underordnande då de möter problem (Avolio & Bass, 2002, s7).  

Ett flertal begränsningar har identifierats inom transaktionellt ledarskap. Analyser av över 

5000 fall har till exempel påvisat att om själva transaktionen uteblir i ett Contigent Reward-

scenario, dvs. ledaren kan inte belöna arbete med något konkret, försvinner incitamentet och 

därmed möjligtvis även fortsatt motivation från arbetarnas sida. En ledare som endast visar 

intresse för arbetet då misstag begås, alltså en passiv Management by Exception anses ofta 

vara bristfällig (Lowe, Kroeck & Sivasubramaniam, 1996 cit. i Avolio & Bass, 2002, s7). 

Från teorin om transaktionellt ledarskap har man vidareutvecklat teorier om det transformella 

ledarskapet som i många undersökningar bevisats vara ett bättre sätt att leda (Avolio & Bass, 

2002). Exempelvis konstaterades det att sjöbefäl som rankades som mer transformella ledare 

av underordnade hade mer framgångar hos sina överordnade än de som inte ansågs ha 

transformella egenskaper. (Yammarino & Bass, 1990 cit. i Avolio & Bass, 2002, s8). 
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2.4.3 Transformellt ledarskap 

Det Transformella ledarskapet beskrivs som en ledarstil som beaktar gruppmedlemmaras 

behov (relationsinriktning) och kan ses som det transaktionellas motsats. Teorin har i tidigare 

studier påvisats ha en mycket positiv effekt på arbetsmiljön och medarbetarnas tillgivenhet för 

organisationen (Bass, cit i Bass, 2006, s3). 

Enligt Bass och Riggio (2006, s3) så handlar det transformella ledarskapet om att stimulera 

och inspirera sina efterföljare till att uppnå resultat som sträcker sig över förväntningarna, för 

att i samma process få dem till att utveckla egna ledarförmågor. Den transformella ledaren 

hjälper medarbetarna till att utveckla dessa egenskaper genom att instruera, utmana och agera 

som mentorer när så behövs. Detta ökar engagemanget och förtroendet bland medarbetarna 

för organisationen. Istället för att värdesätta struktur och problemlösning så främjas 

engagemanget ifrån medarbetarna genom utmaningar och handlingar (Yukl, cit. i Hillve & 

Ekströms, 2006). Det kan argumenteras att det transformella ledarskapet värdesätter känslorna 

före intellektet, relationen framför resultatet. (Jacobsen och Thornsvik cit. i Magnusson, 2006, 

s7) 

 

Hängivenhet och engagemang hos medarbetarna är något ledaren uppnår genom att anamma 

en eller flera av de fyra hörnstenar från det transformella ledarskapet. Den första hörnstenen 

är en idealiserad influens vilket innebär att medarbetarna idealiserar ledaren som en förebild 

och försöker efterlikna denne. Vidare kan ledaren inspirera och motivera medarbetarna för att 

skapa mening i deras arbete och höja entusiasmen och team-känslan. Att höja kreativiteten 

och även medarbetarnas innovativa förmåga genom att välkomna nya idéer ger en 

intellektuell stimulans vilket banar väg för problemlösningar. Den sista hörnstenen syftar till 

att ställa individen i fokus, att ledaren riktar sin uppmärksamhet att tillgodose individens 

behov, ledaren agera mentor eller handledare och välkomnar förslag till förbättringar som 

stärker självkänslan hos varje individ, i syftet är att berika och utveckla. 

(Bass & Reggio, 2006, s5-7). 
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3 Tidigare forskning  

Persson och Rickardsson gjorde 2011 ett arbete vid namn Manligt och kvinnligt ledarskap 

inom Byggbranschen där de undersökte skillnader och likheter mellan maskulina och 

feminina egenskaper i en bransch som är klart mansdominerad – endast fyra procent var 

kvinnor år 2010. Undersökningen var av kvalitativ natur där sex personer från samma företag 

intervjuades, en man och en kvinna i chefspositioner samt fyra underordnade där två var män 

och två kvinnor (Persson & Rickardsson, 2011, s13). Deras undersökning bekräftade att 

kvinnor måste anpassa sig till en manlig arbetsplats och att de flesta underordnade föredrar en 

demokratisk ledare framför en auktoritär. Det fann även en genuin önskan från en majoritet av 

respondenterna att ha fler kvinnor i byggbranschen eftersom de ansåg att de feminina och 

maskulina egenskaperna kompletterar varandra (Persson & Rickardsson, 2011, s29). De 

kvinnliga respondenterna höll med om påståendet om att kvinnor i större grad är mer 

relationsorienterade och förstående medan män är mer gränssättande och konkurrerande 

(Persson & Rickardsson, 2011, s1).  

Jolanki och Månsson skrev 2015 en studie som heter Transformational and Transactional 

leadership där de undersökt hur de olika ledarskapsstilarna påverkar männen och kvinnornas 

framgång i arbetet samt om det finns ett samband mellan kön och ledarskapsstilar. Här 

användes den kvalitativa metodansatsen på fyra intervjuobjekt varav två kvinnor och två män. 

De intervjuade arbetar inom den privata finansiella sektorn och har där en aktivt ledande 

chefsroll men för övrigt finns här inget samband då författarna intervjuat sina objekt på fyra 

olika företag. Resultatet av intervjuerna indikerar tydligt att kvinnligt ledarskap kan kopplas 

till den transformella ledarskapsstilen och mycket av svaren från intervjuerna stödjer teorin 

om det transformella ledarskapet (Jolanki & Månsson, 2015, s31). Studien kunde inte full ut 

fastställa sambandet mellan männen och deras ledarskapsstil då en av de manliga cheferna 

nästan hamnade helt inom ramen för det transaktionella ledarskapet medan den andra hade 

influenser av både de transaktionella och det transformella ledarskapet men helheten pekade 

på att männen använder det transaktionella ledarskapet i sitt yrke. (Jolanki & Månsson, 2015, 

s32). Teorierna i studien menar att manliga chefer som har ett transaktionellt ledarskap har 

större möjlighet att uppnå sina mål än om det skulle anamma det transformella ledarskapet 

och trots att en av de intervjuade hade influenser av de båda ledarskapsstilarna bevisar 

resultatet från intervjun att männens karaktär domineras av ett transaktionellt ledarskap 
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(Jolanki & Månsson, 2015, s31). Med detta menar författarna att männen i studien har en 

större chans att uppnå sina mål och nå framgång i företaget. Vidare pekar teorierna i studien 

på att kvinnliga chefer har störst möjlighet till att uppnå sina mål om det anammar det 

transformella ledarskapet och även om studien visar att kvinnorna innehar både karaktär och 

kvalitéer från de båda ledarskapsstilarna så tydliggörs fakta att kvinnorna går i riktning med 

det transformella ledarskapet och kan därför uppnå mål och framgång (Jolanki & Månsson, 

2015, s32). 

Carlsson och Johansson (2014) undersökte sambandet mellan välbefinnande på arbetsplatsen 

hos anställda och transaktionellt kontra transformellt ledarskap och fann att välbefinnandet 

hos de anställda var signifikant högre på arbetsplatser där transformellt ledarskap användes. 

Eagly, Johannesen-Schmidt och van Engen fann efter en meta-analys av 45 fall ett klart 

samband mellan kvinnor och en transformell ledarstil men även att kvinnor hade en större 

benägenhet att använda sig av contingent reward. Män, fann de, hade i större utsträckning 

transaktionella ledaregenskaper såsom Active och Passive Management by Exception men 

även en större tendens mot ett laissez-faire ledarskap (Eagly, Johannesen-Schmidt & van 

Engen, 2003). 
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4 Metod 

4.1 Val av metod 
Vi valde att genomföra en litteratursökning för att ta fram en fungerande frågeställning och 

även för att se vilken typ av metodik som använts tidigare. Frågor som framförallt gäller 

människors upplevelser av olika slag går enbart att svara på med en kvalitativ undersökning 

(Hedin,1996, s3). Det latinska ordet ”Qualitas” som ordet kvalitet bygger på har olika 

betydelser som bland annat egenskap, karaktärsdrag och sort. Eftersom beskrivande aspekter 

ligger i fokus och att arbetet har en explorativ problemställning som söker en djupare 

förståelse i ämnet känns den kvalitativa metoden passande. Metod känns också bra i det 

avseende att vi inte vill begränsa informationen ifrån respondenterna (Jacobsen, 2002, s56). 

För att få ut det bästa resultatet av människors upplevelser användes den semi-strukturerade 

intervjumetoden (Petterson, Ulvstig, 2003, s1). Eftersom en semi-strukturerad intervju 

inledningsvis karaktäriseras av öppna frågor med en tydlig trattstruktur som sedan blir allt 

mer detaljerad kändes det som ett bra alternativ (Hedin,1996, s3).  

Arbetet fokuserar på hur blivande sjöbefäl förhåller sig mot det transformella kontra de 

transaktionella ledarskapsstilarna. För att gräva djupare i frågan och skapa uppfattningar om 

hur morgondagens verklighet kan se ut och för att öka validiteten i arbetet konstruerades även 

ett par scenario-frågor (Sfv, 2012). Detta gav respondenterna möjligheten till att fundera över 

hur de skulle agera i en viss situation istället för att beskriva hur de förhåller sig till en fråga. 

Tanken med Scenario-frågorna var att studien kan härleda respondenternas agerande och svar 

till en specifik ledarskapsstil. Scenario-frågorna kommer därför också att hjälpa arbetet med 

att uppfylla frågeformuleringen i hur respondenterna förhåller sig till de olika 

ledarskapsstilarna.   

4.2 Urval 

Totalt åtta respondenter valdes slumpmässigt ut, fyra män och fyra kvinnor från sista läsåret 

på Sjökaptensprogrammet i Kalmar. Det slumpmässiga valet gjordes med hjälp av klasslistan 

för sjöbefälsklassen i Kalmar, där varje student har ett individuellt nummer. För att säkerställa 

lika många respondenter av vardera kön så delades klasslistan in i två delar, en manlig och en 

kvinnlig del. Sedan utnyttjades funktionen ”slump” i Excel där samtliga av de individuella 

numren ifrån klasslistan användes för att kunna göra ett slumpmässigt urval med programmet. 
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För att säkerställa eventuella bortfall, så valdes tio nummer ifrån varje grupp. Sedan 

kontaktades personerna som var förknippade med dessa nummer via e-mejl, där syftet med 

undersökningen beskrevs och frågan ställdes om de var intresserade av att delta. De fyra 

första från varje grupp som svarade först på e-mejlet och gav sitt godkännande valdes sedan ut 

till att delta i undersökningen.  

4.3 Genomförande  

Arbetet har genomförts med semistrukturerade individuella intervjuer där ett för konstruerat 

frågeformulär har använts med möjlighet till följdfrågor. Det här tillvägagångssättet resulterar 

dessutom i att insamlad data inte blir allt för resurskrävande, vidare ansågs ett förkonstruerat 

frågeformulär minimera risken för att respondenten gled ifrån ämnet allt för mycket 

(Jacobsen, 2002, s162-164), formuläret återfinns i bilaga 1.  

Resultatet ifrån den första intervjun var inte tillfredsställande, då det upptäcktes att vissa 

frågor i det förkonstruerade frågeformuläret och efterkommande följdfrågor var allt för 

ledande och komplicerade. Resultatet av intervjun användes aldrig, vilket ledde till att den 

personen ifrån den berörda gruppen som precis hade missat gallringen vid tidigare skede 

tillfrågades om hen ville medverka i undersökningen. För att förhindra situation ovan från att 

uppstå vid nästa intervjutillfälle så omformulerades de frågor som var berörda inklusive 

intervjumallen, det gav även oss en fingervisning hur vi som intervjuare skall agera vid 

kommande intervjuer för att förhindra fler bortfall. Resultatet ansågs vara uppnått efter sex 

intervjuer och således hade fanns ingen användning av resterande respondenter. 

Samtliga intervjuer i arbetet ljudinspelades, detta ger intervjuaren möjlighet - att tillägna 

respondenten sin fulla koncentration vilket medför att risken för att väsentlig fakta uteblir 

minskar (Kvale, Brinkmann, 2014, s 194). Vidare finns möjligheten till att lyssna på intervjun 

flera gånger och således säkerställa att respondenterna svar har tolkats på ett korrekt sätt.  

Ljudinspelningarna transkriberades efteråt enligt Åbos transkriberingsregler (2015) 

4.4 Analys av datainsamling // genomförande. 

När intervjuerna hade gåtts igenom och överförts till skrift påbörjades analysen av data som 

mottagits från respondenterna. Varje enskild intervju analyserades och tolkades, sådan 

information som inte ansågs vara relevant och där respondenten gled ifrån ämnet allt för 

mycket sållades bort (med tanke på att intervjufrågorna var av en semistrukturerad karaktär så 
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var det ytterst lite som inte ansågs vara relevant). I nästa steg kategoriserades resultaten efter 

likartade svar från respondenterna samt ifall det gick att särskilja svaren beroende på vilket 

kön respondenten hade. Detta medförde att det var lättare att få en tydlig överblick över 

skillnader kontra likheter mellan respondenternas svar. Efter kategorisering så påbörjades 

arbetet med att skapa en resultatberättelse, där intervjuarna sätter ord på respondenternas svar. 

De fyra kraven som specificerats av Vetenskapsrådet; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet efterföljdes i vårt arbete (Vetenskapsrådet, 2013). 

Respondenterna blev informerade om arbetets syfte och bakgrund, att de när som helst fick 

avbryta intervjun och att deras anonymitet garanterades. Svaren nyttjades endast till detta 

arbete och raderades därefter. Respondenterna fick innan intervjun skriva på en försäkran om 

att de tagit del av ovan nämnda förutsättningar.  
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5 Resultat 

Resultatet visar att det finns en avsaknad av ledaregenskaper till sjöss som värnar om de 

utmärkande egenskaper som beskrivs som feminina i teorikapitlet. Ledarstilen speglar även 

ombordskulturen, en kultur som generellt sett inte anses vara tillfredställande och det finns en 

önskan av att den förändras. Miljön ombord beskrivs som en miljö som inte tar hänsyn de 

personliga relationerna, där det är svårt att prata om känslor och där det ibland även finns en 

rädsla för att be om hjälp vid frågor angående arbetet.  

 

Om man ser det som en arbetsplats så tycker jag att vi väldigt sällan pratar om hur vi mår 

med varandra, alltså i princip aldrig, det är något som aldrig berörs liksom. Kulturen är 

liksom okänslig och den är inte förlåtande överhuvudtaget 

 

Den Ledarstil som befälhavaren anammar och hur hen är som person, kommer återspegla 

stämningen ombord. 

 

Ofta är det kaptenen som bestämmer stämningen ombord, att det blir hårt och uppdelat 

mellan matroser och befäl men på en del båtar har kaptenen varit väldigt personlig och 

visar personliga åsikter och känslor, då har det blivit en helt annan stämning ombord.  

 

Fyra av de sex respondenterna upplever att kulturen har präglats av den rådande 

mansdominansen och att ombordkulturen hade varit mer personorienterad ifall det funnits fler 

kvinnliga befäl. Detta baseras på tidigare erfarenheter de fått ifrån båtar som har haft 

kvinnliga befäl. De beskriver att de har upplevt klimatet som mjukare och att kvinnliga befäl 

överlag är mer villiga att dela med sig av sin kunskap samt förklarar arbetsuppgifter på ett 

tydligare sätt. En av respondenterna gjorde en jämförelse mellan ombordskulturen och 

arbetskulturen på ett sjukhus.  

 

Om jag jämför med hur arbetsmiljön var på den akuten jag var på under 

sjukvårdspraktiken, så kan jag ju säga att det var en helt annan atmosfär, det var liksom 
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mer glädje och de som jobbade verkade ha kul, det tycker jag inte man ser till sjöss på 

samma sätt. Och där var det i stort sett enbart kvinnor som jobbade 

Jo men det tror jag, det är lite det där ”one man show”, att man vill gärna bara göra sitt 

och sedan tänker man inte så mycket på vad de andra gör 

 

Risken att det finns en fara med ett ledarskap som värnar om de personliga relationerna 

upplevs vara mycket liten. Snarare så skulle ett sådant ledarskap skulle leda till en bättre 

sammanhållning ombord, och bidra till ett större engagemang för organisationen samt en ökad 

kunskap hos de anställda.  En god sammanhållning ombord ökar viljan av att dela sina 

individuella kunskaper till övriga medarbetare, denna förmedling av kunskaper mellan 

medarbetarna ökar produktiviteten i organisationen. Ett sådant gränsöverskridande arbete blir 

dock lidande om ledarskapet inte främjar vikten av en god sammanhållning ombord. Ett 

ledarskap som tillgodoser individens behov i gruppen ökar engagemanget hos medarbetarna 

till att prestera goda resultat. Detta engagemang föds ur att ledaren uppmärksammar och 

lämnar feedback på utförda arbetsinsatser, individen får en yrkesstolthet. Yrkesstoltheten 

skapar i sin tur en vilja hos individen till att utvecklas och öka sin egen prestation. 

 

Jag tror verkligen att en individ presterar som bäst när den vill, alltså när den drivs av sin 

egen vilja av att göra något bra[…]Jag tror att man uppnår det ledarskapsmässigt genom 

att individen får en yrkesstolthet i det den gör och att man bekräftar att den är en bra 

nautiker och få den till att vilja prestera bättre, för jag tror att ifall man gör bra ifrån sig så 

kommer man ju också göra bättre ifrån sig och får man då beröm för det så mår man ju 

bra och man fortsätter att prestera 

 

Att ett ledarskap som värnar om de personliga relationerna skulle bidra till en allt för 

vänskaplig miljö som skulle kunna vara en nackdel för organisationen var respondenterna 

tveksamma till.  Snarare är det bristen på individuella arbetsbeskrivningar i organisationen 

som anses vara ett problem, då detta skapar en osäkerhet kring sin egen och övrigas 

arbetsinsatser.  

 

Nej, det tror jag inte är ett problem. Alltså så länge det finns klara direktiv uppifrån på 

vad som skall utföras av vilken person så tror jag inte att man kan vara för nära vänner på 
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jobbet. För det är när, problem börjar när arbetsuppgifterna börjar glida och när det börjar 

bli så här ” vad är det du skall göra egentligen och vad gör jag här och vad är min 

uppgift”.   

 

Det upplevs som positivt med en ledarskapsstil som välkomnar kritik, dock ställer en sådan 

stil höga krav på ledaren, då denne måste vara mycket stark i sig själv för att kunna ta del av 

kritiken på rätt sätt. Vidare så nämns vikten av att lämna feedback snarare än kritik, då denna 

är konstruktiv och konkret vilket leder till personlig utveckling. Kritik till ledarens beslut får 

dock inte bli konstant, då finns risken att ledarskapet anses vara svagt och auktoriteten hos 

ledaren försvinner. Auktoritet måste finnas då den anses vara nödvändig i olika kritiska 

moment och framförallt i nödsituationer.  

 

I kritiska lägen där man måste ta ett snabbt beslut, typ nödsituationer, det kanske kan bli 

att man inte litar på den personen om man har kritiserat denna person mycket 

 

Uppfattningarna rörande frågan om det är positivt alternativt negativt för organisationen med 

medarbetare som jobbar efter konkreta förmåner som t.ex. lön, ledighet eller avancemang är 

blandade. Givetvis är förutsättningen för att en person skall vilja arbeta, är att det ges 

kompensation i någon form. Men medarbetare som enbart jobbar efter sådana förmåner 

riskerar att tappa fokus på gruppens och organisationens välbefinnande och enbart jobbar för 

egen vinnings skull. Detta skulle leda till en osund konkurrens och tävlan inom gruppen. 

Risken finns att det gränsöverskridande arbetet i organisationen blir lidande, då rädslan finns 

för att hjälp till en medarbetare skulle kunna resultera i att kollegan utvecklas och då kanske 

får större möjligheter till att avancera i organisationen.  

 

Jag tror att det finns en risk med ett sådant belöningssystem, det finns en risk att man inte 

hjälper varandra utan snarare motarbetar varandra för att man själv skall ses som en bättre 

styrman  

 

Om alla personerna i organisationen bara är där för att tjäna pengar osv, då går vi bort 

från det vi pratade om förut att du skall arbeta efter egen vilja[…] och att det kan väl lätt 
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bli så att det blir fusk antar jag, om man inte har rättat alla sjökort på två timmar men jag 

sa det för att jag ville vinna semester tävlingen  

 

En morot kan istället vara riktad mot samtliga i gruppen till skillnad för mot en enskild 

individ, vilket skulle gynna gruppens sammanhållning alternativt att man som ledare skapar 

ett engagemang hos sina medarbetare och att dessa jobbar för att utvecklas som individer. 

 

Det får inte handla om övertid eller något sådant utan det skulle kunna handla om att 

prestera bra på en vetting, då hela gruppen tillsammans gynnas om man lyckas[…] ”om 

ni presterar bra på en vetting kommer ni få tusen dollar var”  

Men att man är engagerad i det man gör, moroten kan vara att du känner dig nöjd med ditt 

jobb, att du är duktig på det du gör och du vet om det själv”  

 

Två av respondenterna menar att organisationen gynnas av konkurrens och tävlan. Det skulle 

göra att medarbetarna utvecklas får att nå utsatta mål, vilket också skulle resultera i att 

organisationen får mer kompetenta medarbetare och således också gynna just densamma. 

Konkurrensen tillför att medarbetare utför sitt yttersta i jobbet och effektiviteten ökar i 

organisationen. Medarbetaren i sin tur får en högre lön alternativt ett avancemang i 

organisationen som ett kvitto på sin insats.  

 

En tävling mellan två medarbetare leder till att arbetet blir mer effektivt. Det är så jag 

tycker man bygger ett fungerande system, det är att ge och ta och det man ger är ett 

hundra procent i sitt arbete och det man får tillbaka är då ledighet och pengar, om man 

jobbar till sjöss då 

 

Respondenterna upplever att den ombordskultur de erfarit inte är tillfredställande och samtliga 

vill med sitt framtida ledarskap ändra på klimatet ombord till att bli mer öppet och person-

orienterat samt att öka team-känslan ombord. Samtidigt så är de överens om att en sådan 

förändring inte kommer bli lätt att genomföra. De manliga respondenterna tror att de kan 

ändra på kulturen med sitt ledarskap men de nämner att det finns en risk att den rådande 

kulturen kommer påverka möjligheterna att genomföra sitt ledarskap på ett sätt som de 
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önskar. De tror även att det största motståndet kommer komma ifrån den äldre generationen 

sjömän.   

 

Jag hoppas det, det gör jag verkligen[…] Men sedan kan det ju vara så att man sitter här och 

klagar och sedan så blir man precis som de andra 

Jag skulle gärna vilja att man värnade mer om de personliga relationerna ombord, men risken 

finns att om man känner ett motstånd mot detta som andrestyrman finns risken att man till 

slut tröttnar på det och skiter i det  

 

De kvinnliga respondenterna tror att de kommer att behöva anpassa sitt ledarskap till kulturen. 

Deras ledarskap kommer att utmanas och inte accepteras på samma sätt som om de vore män. 

En tror att om ifall hennes ledarskap skall erkännas av resten av besättnigen så måste hon vara 

auktoritär i sin ledarroll till bekostnad av egenskaper som värnar om de personliga 

relationerna och det är först efter att de har jobbat några år till sjöss och skapat sig en starkare 

identitet ombord som det är möjligt att med sitt ledarskap ändra på kulturen till att bli mer 

personorienterat.  

 

Jag tror att jag kommer bli, eller att bli tvungen till att bli mer auktoritär och mindre 

individ-anpassad. Sen så tror jag efterhand, alltså för det handlar om att bli trygg i sin 

ledarroll, när jag har blivit det då kan jag börja leda på det sättet som jag önskar 

 

Jag tror att det är väldigt svårt att komma som tjej och vara ledare, faktiskt. Att bli 

accepterad, eller vad säger man, att man blir den riktiga ledaren och inte bara på ett 

papper 

 

5.1 Resultat från scenariofrågor  
Respondenterna fick svara på ett antal scenariofrågor som hade tagits fram. Dessa frågor 

utgick ifrån att en incident eller att en situation hade uppstått, respondenterna skulle utgå ifrån 

att de var 2:e styrmän eller överstyrmän beroende på frågans art. (samtliga intervjufrågor är 

bifogade i bilagan)  



 18 

Det första scenariot utgick ifrån att ett arbete har utförts ombord med ett tvivelaktigt resultat. 

Respondenterna skulle därefter berätta hur de som överstyrmän hade hanterat situationen och 

hur de hade kunnat förebygga en sådan situation ifrån att hända. Vidare så fick 

respondenterna även svara på hur det förhöll sig till en medarbetare som begår samma fel vi 

ett flertal olika situationer. 

Den spontana reaktionen ifrån de kvinnliga respondenterna vara att de upplevde att det var 

deras fel att arbetet inte hade gjorts på ett korrekt sätt. Som överstyrman så är det deras 

uppgift att se till att de som gör jobbet har kunskapen till att utföra det på rätt sätt. Om det inte 

är rätt utfört så har man misslyckats i sin roll som överstyrman.  

 

Alltså, jag personligen skulle ju gå under av skam eftersom jag skulle se det som mitt 

ansvar för att det är mitt ansvar vad dom gör och jag skall se till att dom gör rätt 

Jag hade nog tagit det lite personligt, för att det är ju jag tilldelar dom arbetsuppgifterna 

så det är ju också jag som skall förklara hur dom skall göra 

Jag hade sett det som om jag hade misslyckats, det är ju mitt fel att de har gjort fel då det 

är min uppgift som överstyrman att ett arbete görs på rätt sätt 

 

De manliga respondenterna reagerade på ett annat sätt, två var överens om att det eventuellt 

berodde på okunskap hos medarbetarna medan en snarare tror att det handlade om slöhet. Det 

var ingen av dem som upplevde att de som överstyrmän hade misslyckats. De kunde 

konstatera att ett fel hade skett, de skulle informera om de brister som har begåtts och hur 

arbetet borde ha utförts först efter felet hade uppdagats. En av respondenterna hade reagerat 

genom att påpeka att arbetet inte var tillfredställande och sedan fråga medarbetarna vad de 

själva tyckte om jobbets utförande. 

 

Det kan ju bero på okunskap, det beror lite på hur länge de har jobbat. Men om de inte vet 

hur man skall göra så får jag ju förklara och sedan så får jag kontrollera så att dom gör 

rätt nästa gång 

Först hade jag försökt att tala med dom, främst båsen då kanske och försöka se vad de 

gjort. Sen hade jag väl försökt gå igenom med dem på vilket sätt man skall göra  
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Jag hade lugnt och sansat förklarat att det här arbetet inte var så väl genomfört och att det 

kan vi ju se här svart på vitt att det inte var så väl gjort, ”tycker ni själva att det här är 

acceptabelt”? 

 

För att förebygga att dessa fel begås innan arbetet ansåg respondenterna att de som 

överstyrmän skall informera på ett tydligt sätt hur jobbet skall utföras alternativt att de 

säkerställer medarbetarnas kunskaper kring det planerade arbetet. Alla respondenterna 

menade att det är viktigt att vara närvarande och tillgänglig för att på så sätt kontrollera att 

arbetet utförs på rätt sätt, dock skulle de inte vaka över dem som en hök. Det nämndes även 

att det är viktigt att peppa medarbetarna under arbetes gång. En lösning är att lämna över 

arbetsledarrollen till en av medarbetarna då denna person är bättre lämpad till att informera 

om arbetet.  

 

Att jag är tydlig i mina instruktioner men jag tror snarare att det handlar om att följa upp och 

peppa längs vägen 

 

Ja det är väl att man är mer delaktig i arbetet, kollar hur de genomför arbetet och kanske 

förklarar för dom hur man skall göra, eller om man har någon som man vet är väldigt duktig 

på det, förklarar för dom hur man skall göra 

 

Om en medarbetare alltid gör samma fel vid ett flertal olika tillfällen så beror detta på 

okunskap hos individen och genom att ge tydligare information och eventuellt enskilt ifrån 

övriga i gruppen, så tror fyra av respondenterna att personen kan utvecklas och i framtiden 

inte begå samma missatag. Genom att fråga personen hur han gick tillväga när han utförde 

jobbet kan man få svar på om det faktiskt handlar om okunskap eller ifall hen inte bryr sig om 

arbetsuppgifterna. Två av respondenterna tror att det handlar om slöhet och ovilja till arbetet. 

De hade antingen delegerat arbetet till någon annan eller förklarat för personen hur mycket 

pengar hans eller hennes slöhet/fel hade kostat för rederiet. 

 

Jag tror det beror på okunskap. Jag hade bett personen förklara hur han går tillväga, för då 

kan man känna av lite mer om det är okunskap eller om den personen bara skiter i det  
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Spontana reaktionen är nog att jag blir ganska förbannad om jag har berättat hur eller vad 

det är han skall göra, annars kan jag ju inte bli arg, sedan hade någon annan fått göra det 

Då hade nog jag ifrågasatt, vad är problemet? Och då hade man ju fått ha ett enskilt 

samtal med den individen och förklarat att det här kostar si och så mycket 

 

I det andra scenariot så skulle respondenterna anta att de var 2:e styrmän med ansvaret för 

säkerheten ombord när befälhavaren föreslår att de skall byta arbetsuppgifter med sin kollega 

som är ansvarig för navigationen. Respondenterna fick sedan svara på hur det skulle reagerat 

på befälhavarens idé om att byta arbetsuppgifter. 

Idén skulle både bredda kompetensen i gruppen samt öka motivation i densamma. En annan 

fördel är att en får insikt i kollegans arbetsuppgifter och det skapar en större förståelse om vad 

denna gör om dagarna. Dessutom så ökar samarbetet ombord då möjligheten finns för att byta 

kunskaper mellan styrmännen för att förstå och underlätta de nya arbetsuppgifterna. Två av 

respondenternas var till en början mindre imponerande av ett sådant förslag, då de blir 

tvungna till att gå ifrån fasta rutiner. Men i slutänden så ansåg även de att förslaget hade ökat 

kunskapen ombord och en inre tillfredställelse att man utvecklar sin egen kompetens. 

 

Det är väl jätte intressant, alltså det är väl en bra att vi skall prova på varandras 

uppgifter... Att vi får insikt i vad den andra gör, vi får en utmaning utöver det vanliga och 

när vi sen går tillbaka till våra vanliga arbetsuppgifter kan ha en större förståelse för vad 

den andra håller på med på jobbet  

Det hade nog jag tyckt varit lite jobbigt, alltså när man helt plötsligt skall byta 

arbetsuppgifter[…]så det är nog en väldigt bra ide, både för kaptenen som får en mer 

kompetent besättning och även för en själv i och med att man utvecklas 

Det skulle öka kompetensen och lite mer samarbete. Då får man ju också backup av den 

andre 2:e styrmannen som i vanliga fall har hand om det och få honom eller henne att 

förklara för mig hur de gör, så kan vi byta lite erfarenheter  

 

Under intervjuens gång så kunde det konstateras att respondenterna upplever att kulturen 

ombord inte är tillfredställande och att de önskar en förändring med fokus på de personliga 

relationerna. 
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Vår sista scenario-fråga behandlade just detta och respondenterna fick själva berätta hur de 

hade agerat ledarskapsmässigt, ifall de hade jobbat på en båt där det råder en ombordskultur 

som inte värnar om de personliga relationerna. Eller anser de överhuvudtaget att det är möjligt 

att ändra på kulturen ombord?  

Samtliga av de sex intervjudeltagarna menade att någon form av gruppaktivitet hade 

utformats för att stärka team-känslan ombord. Vidare nämndes att man som styrman skall 

interagera mer med övrig besättning för att skapa sig en större insikt i deras dagliga arbete och 

att de också får en ökad kunskap om ens egna arbetsuppgifter. Införande av att ha ett 

morgonmöte varje dag sågs även som bidragande faktor till att skapa en förståelse för 

varandras arbetsuppgifter ombord.  

 

man kan fixa en tipspromenad och ha som övning[...]och sedan så tror jag att det är bra 

också med arbetsuppgifterna att man förstår varandra, att kanske 2:e styrman går ner i 

maskin också och snackar med dom 

Kanske att man har ett morgonmöte varje dag, går igenom arbetsuppgifter och så 

att spexa till övningarna lite, alltså rutinövningarna för att det är ett ganska lätt sätt att 

utmana och att folk att lära känna varandra lite bättre och ha lite skoj, att ha typ 

tävlingsmoment och lagmoment i övningarna liksom 

hur man skall göra för att försöka förändra är väl att tex som 2:e styrman när man gör 

inspektioner försöka få med matroserna , få dem att förklara, dom är kunniga på det, men 

man utnyttjar inte det tycker jag. Som tex inspektion av livbåtsutrustningen brukar 

styrmän gå själva sen får matroserna göra efterarbetet, typ surra fast surrningarna istället 

för att med dem att vara delaktiga i hela inspektionen 

 

Respondenterna var inte övertygade om att det är realistiskt att tro att man skall kunna ändra 

på en redan existerande kultur. Fem av respondenterna trodde att det var möjligt att ändra på 

kulturen till att bli en mer öppen och person-orienterad miljö men att det kan möta motstånd 

längs vägen och då speciellt ifrån de äldre i besättnigen. Endast en av respondenterna var 

väldigt positiv till att hen skulle kunna ändra kulturen till det bättre. 

 



 22 

 

          jo men jag tror att det funkar, ja det tror jag, helt hundra på det 

Det beror väl på dom, men man kan väl försöka 

det är så inrutade mönster ibland, speciellt om det är äldre befäl och manskap, det skall 

vara på ett speciellt sätt, så som det alltid har varit. Att komma och försöka ändra på det 

tror jag är lönlöst  

jo men det tror jag absolut, men om det första gången blir ett tvärnej så förlorar man ju 

lite inspiration då till att försöka få ut någonting de, men man gör ju ett försök och får 

man ett nej då så är det klart att man tappar lite inspiration 

 

Sammanfattningsvis så kan det konstateras att respondenterna upplever att ett personorienterat 

ledarskap är att föredra och ett sådant ledarskap gynnar organisationen. Huruvida det är 

möjligt att påverka kulturen ombord med sitt ledarskap rådde det delade meningar om. 

Resultatet visar att det finns en viss skillnad mellan de kvinnliga och manliga respondenterna, 

gällande förhållningsätten till hur en som ledare skall agera vid olika situationer/händelser. I 

nästkommande kapitel kommer resultaten diskuteras och jämföras med rådande teorier samt 

tidigare forskning.  
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6 Diskussion  

6.1 Resultatdiskussion  
Syftet med denna studie var att ta reda på hur den kommande generationen av svenska 

sjöbefäl förhåller sig till det transformella och det transaktionella ledarskapet och ifall 

förhållandesättet såg annorlunda ut beroende på ifall en var man eller kvinna. För att gräva 

djupare och besvara syftet så skapades en frågeställning enligt följande:  

 

• Hur upplever blivande sjöbefäl att ett transformellt ledarskap som karakteriseras av 

feminina egenskaper skulle kunna gynna organisationen? 

• Under vilka omständigheter kan det transaktionella ledarskapet vara att föredra?  

• Finns det en önskan att påverka eller förändra den rådande organisationskulturen 

ombord bland blivande sjöbefäl? 

 

Resultatet visar att blivande sjöbefäl har olika förhållandesätt till de två ledarskapsstilarna, 

beroende på om de är män eller kvinnor. Även om resultatet visar att de kvinnliga 

respondenterna var mer i linje med det transformella ledarskapet, så antyder de att det 

eventuellt kommer bli tvungna till att anpassa sitt ledarskap till den rådande kulturen. Här 

finns en indikation att de kvinnliga respondenterna kommer att frångå ett ledarskap som 

värnar om de personliga relationerna vilket sammanfaller med Persson och Rickardsson 

studieresultat, om att kvinnor måste anpassa sig efter den rådande manskulturen på arbetet 

(Persson & Rickardsson, 2011, s1-30). Tidigare studier har visat att det är tabubelagt att värna 

om de personliga relationerna inom yrken där män är i majoritet. Däremot så är männen mer 

positiva till möjligheten att förändra en redan existerande kultur med sitt blivande ledarskap 

men trots det resultat känner de en risk för att de själva skulle ta efter ombordskulturen, men 

samtliga tror och hoppas att de skall kunna förändra kulturen till att bli mer personorienterat 

med sitt ledarskap. Männen (tror) att de inte behöver anpassa sitt ledarskap på samma sätt 

som det kvinnliga respondenterna gett uttryck för. 
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Vidare framgår det att de manliga respondenterna i större grad än de kvinnliga respondenterna 

upplever att fler kvinnor i befälsposition hade inneburit att miljön hade förändrats till att bli 

mer personorienterad, vilket tyder på att de manliga respondenterna härleder olika 

ledaregenskaper utifrån vilket kön individen har. De kvinnliga respondenterna trodde snarare 

att ledaregenskaper skall ses som sociala konstruktioner och att man inte kan tilldela sådana 

egenskaper utefter vilket kön personen har. Deras resonemang går emot delar av resultatet i 

arbetet ” Manligt och kvinnligt ledarskap inom byggbranschen”. Där framgick det att 

kvinnorna höll med om att kvinnor antagligen är mer relationsorienterade och förstående 

medan män är mer gränssättande och konkurrerande, de upplever alltså att ledaregenskaper 

till viss del är könsbundna, så var inte fallet i den här studien.  

 
Resultatet säger oss att ett tranformellt ledarskap är att föredra i många situationer och att ett 

sådant ledarskap kan öka de individuella kunskaperna, skapa ett större engagemang hos 

medarbetarna samt en ökad teamkänsla ombord, därför skulle det tranformella ledarskapet 

gynna organisationen. Resultatet stämmer överens med tidigare studier där egenskaper som 

betraktas som feminina ofta har en positiv inflytelse på organisationer (Bagilhole, 2002, s49). 

Resultatet, att ett transformellt ledarskap i de flesta situationer är att föredra, går emot den 

rådande starka ombordskulturen. Det kan också då antas att blivande sjöbefäl inte kommer 

anamma ett sådant ledarskap, vilket får stöd i tidigare forskning där det har visat sig att en 

stark organisationskultur riskerar att bli oförändrad även ifall nya medlemmar tillkommer.  

Studien bevisar att om ett maskulint ledarskap ska infiltreras av ett feminint ledarskap måste 

det ske i mindre mängder under en längre period. De kvinnliga respondenterna ser att det så 

småningom kommer finns en övergångsfas där de kvinnliga respondenterna succesivt kan 

anamma ett ledarskap som liknar det transformella. Det finns alltså ett samband mellan att de 

kvinnliga respondenterna nämner att de tids nog kan förändra sitt ledarskap till att bli mer 

personorienterat.  

 
 

Det tranformella ledarskapet kan vara användbart ute till sjöss, men det utesluter inte att 

egenskaper som liknar det transaktionella ledarskapet är att föredra i vissa situationer, en 

ledarskapsstil är sällan universell. Studien har tagit fram att det finns en avsaknad av feminina 

egenskaper som till stor del formar det transformella ledarskapet men trots det visar resultatet 

att samtliga blivande sjöbefäl uttrycker att det finns en vilja till att förändra den rådande 
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kulturen ombord. Kvinnorna var mer homogena i sina svar jämfört med de manliga. Två av de 

manliga respondenterna svar går mer i riktning mot ledaregenskaper som liknar det 

transaktionella mer än det transformella ledarskapet. Dock så hade en av de manliga 

deltagarna en större likhet med det transformella ledarskapet, således var det svårt att dra 

några slutsatser om det finns skillnader i tankesättet kring de två ledarskapsstilarna då det 

saknas en tydlig enighet hos männen. Därför kan vår forskning stödja Eagly, Johannesen-

Schmidt och van Engens framtagna resultat som visar att kvinnor är mer transformella och 

män är mer transaktionella (se 2.3).  

 

Resultatet bekräftar att det finns en viss skillnad mellan de kvinnliga och manliga 

respondenterna gällande åsikter om ett uppgiftsorienterat ledarskap. Kvinnorna upplever att 

det finns en risk att medarbetaren tappar fokus på att tjäna gruppens och organisationens 

intressen och kommer jobba enbart efter egen vinnings skull, vilket skulle kunna leda till en 

osund konkurrens. Resultatet från två av de manliga respondenterna visar att utbytet mellan 

arbetsgivare och arbetstagare skall föredragsvis ske i form av konkreta förmåner som lön, 

avancemang där konkurrens mellan anställda genererar bättre resultat och ett sådant 

belöningssystem inte skulle kunna missgynna organisationen. Männen tycker att 

arbetsbeskrivningar är av stor vikt vilket är mycket likt en uppgiftorienterad ledarstil.  

 
Respondenterna upplever inte att det finns en fara med ett ledarskap som beaktar vikten av de 

personliga relationerna och att ett sådant ledarskap skulle vara till en nackdel för 

organisationen. Resultatet visar att den typen av ledarskap är väldigt positiv, då detta skapar 

en bra sammanhållning och en vilja av att dela med sig av sina kunskaper, således berikas de 

individuella kunskaperna i organisationen. Resultatet bekräftar vad tidigare studier har 

påvisat, att ett ledarskap som värnar om de personliga relationerna har en positiv effekt på 

arbetsmiljön och arbetarnas tillgivenhet för organisationen. Vidare skapas ett engagemang för 

organisationen genom att ledaren uppmärksammar och lämnar feedback till den enskilde 

individen, således skapas en yrkesstolthet hos individen. En annan aspekt som nämns vara av 

vikt är att ledaren tillgodoser de individuella behoven i gruppen. Egenskaper som går att 

känna igen i två av det tranformella ledarskapets fyra hörnstenar. (Bass & Reggio, 2006, s5-

7). 
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6.2 Resultatdiskussion Scenario-frågor 
Syftet med scenario-frågorna var att ta reda på hur respondenterna som framtida ledare 

kommer hantera vissa situationer som kan uppstå till sjöss men även hur de förhåller sig till 

de transformella och transaktionella ledarskapsstilarna. Tillvägagångsättet medgav att 

författarna fick en tydligare bild över hur respondenterna upplever de två olika 

ledarskapsstilarna och vilka situationer de kan tänkas vara användbara.  

 

Det fanns en tydlig skillnad mellan de kvinnliga och manliga respondenternas reaktioner på 

den första scenario-frågan. De kvinnliga respondenterna var eniga om att felet som hade 

begåtts var deras ansvar och att de i sin roll som överstyrmän hade misslyckats medan de 

manliga respondenterna inte upplevde det som ett personligt misslyckande.  

 
För att förhindra framtida fel skulle respondenterna anta en mer kontrollerande och 

närvarande roll under arbetes gång, att säkerställa kunskapen hos den som skall utföra arbetet, 

eventuellt delegera vidare till någon mer lämpad för uppgiften. Resultatet är att detta hamnar 

inom ramarna för det transformella ledarskapet, ledaren rättar till brister och fel så snart det 

uppstår. Att höja kreativiteten och även medarbetarnas innovativa förmåga genom att 

välkomna nya idéer ger en intellektuell stimulans vilket banar väg för problemlösningar. 

(Bass & Reggio, 2006, s5-7). Det gick inte att se någon skillnad i förhållandesättet beroende 

på om respondenten var man eller kvinna. 

 

Om en medarbetare fortsätter att göra om samma misstag var samtliga respondenter eniga om 

det återkommande felen beror på okunskap vilket kan åtgärdas med tydligare information. Det 

är ett förlåtande och förstående approach till problem och inte individen själv. Resultatet var 

inte enhetligt eftersom två av de manliga respondenterna trodde de handlade mer om slöhet 

där man ska reda ut problemet med negativa konsekvenser som går i stil med det 

transaktionella ledarskapet. Respondenterna anser att det bästa sättet att få sammanhållning 

mellan dom olika avdelningarna är via olika teambuildings aktiviteter. Respondenterna är 

eniga om att det skulle kunna ändra ombordskulturen till att bli mer personorienterad. Ett 

tillvägagångssätt som liknar ett tranformellt ledarskap. 
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6.3 Slutsats 

Resultatet av denna studie ger oss en slutsats som tyder på att det inte finns någon nackdel 

med ett transformellt ledarskap som beaktar vikten av de personliga relationerna. Det ses som 

väldigt positiv (t) eftersom det skapar en bra sammanhållning som berikar de individuella 

kunskaperna hos medarbetarna. De manliga respondenterna ser fördelar med att i vissa 

situationer anamma det transaktionella ledarskapet till fördel med personlig utveckling, då i 

belöningsform. Studien har inte kopplat samman ledarskapsstilar med kön även om kvinnorna 

svarade i linje med den transformella ledarskapsstilen. Det faller sig naturligt att vi inte kan 

redovisa ett resultat där kvinnorna anser att ett transaktionellt ledarskap är att föredra framför 

det transformella. Oro finns i att inte kunna påverka ledarskapet om arbetsplatsen har en stark 

ombordskultur, dock finns vilja till att försöka förändra ombordskulturen när det blivande 

befälet blivit säker i sin yrkesroll. Att förändra ombordskulturen kommer inte vara enkelt, 

risken finns att dem rådande ombordskulturen förblir oförändrad och att den som försöker 

implementera ett ledarskap i stil med det transformella inte blir en del av den accepterade 

normen. 

6.4 Metoddiskussion 
Den valda metoden var av kvalitativ natur och otta personer som läste sista året på 

sjökaptensprogrammet i Kalmar valdes ut till intervju. På grund av tillvägagångssättet drogs 

inte några generella slutsatser gällande vad samtliga studenter anser i ämnet.  

Anledningen till att intervjua med en semistrukturerad karaktär var för att få fram information 

som det inte hade reflekterats kring innan. Det var givande eftersom metoden medförde att 

respondenterna kunde svara väldigt fritt på frågorna vilket var av mycket stort värde för 

studiens resultat. När scenario-frågorna genomfördes framkom det hur viktigt det var att låta 

respondenterna själva fundera över hur det som befäl skulle agera i olika situationer. 

Respondenterna reagerade mycket positivt på frågorna eftersom det gav dem en möjlighet att 

fundera över situationer som det eventuellt kommer ställas inför som befäl. Metoden 

medförde även en stor mängd data från varje respondent vilket var positiv och av den 

anledningen drogs slutsatsen att respondenterna hade olika uppfattningar kring vissa frågor 

vilket var positivt för studien. Det negativa var att vissa variabler inte kunde analyseras vilket 

påverkar arbetets validitet dock är resultaten från intervjuerna väldigt tillfredsställande för 

studien. Reliabiliteten i arbetet är hög då det råder enhällighet mellan respondenterna kring 

ganska många frågor.  
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Dåliga förberedelser vid det första intervjutillfället visade brister i planeringen då 

respondenterna blivit riktningsstyrda i sina svar. Det gav en större förståelse i hur fortsatta 

intervjuer skall genomföras utan att påverka respondenternas svar. Dåliga förberedelser 

resulterade även i att studien inte kunde använda något av det material från det första 

intervjutillfället. Det var moralsänkande att börja om men efter en omarbetad intervjumall 

som syftade till att minska att intervjuarens inverkan på respondenten tog arbetet fart. 

Efter nästa intervjutillfälle konstaterades att lärdom från tidigare misstag givit resultat. 

Resultatet från den andra intervju perioden gav en större trovärdighet utan att respondenterna 

blivit styrda eller påverkade i sina svar dock sågs det relativt lilla antalet respondenter som en 

begränsning och i efterhand hade det varit att föredra om ursprungsplanen med fyra kvinnliga 

och fyra manliga respondenter hade bevarats. 

6.5 Vidare forskning 

Alla respondenter upplevde att ett tranformellt ledarskap är att föredra i många situationer 

men resultatet visar även att ett sådant ledarskap går emot den rådande ombordskulturen och 

därför kan ledarskapet bli svårt att anamma. Att kulturen tros vara svår att förändra stämmer 

väl överens med tidigare studier. En studie som syftar till hur man skall förändra kulturen på 

arbetsplatsen inom detta område vore därför av intresse. 

Nya forskningsprojekt skulle kunna genomföra denna studie på verksamma svenska sjöbefäl 

idag för att se om resultatet förblir oförändrat eller om de upplever ledarskapet annorlunda. 

Det skulle vara intressant om någon genomförde liknande studie på sjökaptensstudenter som 

läser sista året men då om med ett mycket större antal respondenter.  

Ytterligare förslag på framtida forskning är att jämföra hur verksamma svenska sjöbefäls 

förhållningssätt gentemot det transformella och transaktionella ledarskapet skiljer sig 

exempelvis mot filippinska sjöbefäls förhållningsätt.  
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Bilagor 

Intervjumall 

Frågeställningar för att besvara syftet  

• Kan ett transformellt ledarskap som karakteriseras av feminina egenskaper gynna 

organisationen enligt blivande sjöbefäl? 

• Under vilka omständigheter kan det transaktionella ledarksapet vara att föredra?  

• Finns det en önskan att påverka eller förändra den rådande organisationskulturen 

ombord bland blivande sjöbefäl? 

Intervjufrågor för att besvara frågeställningarna. 

Om du skulle generalisera ombordskulturen du upplevt ombord, vad är en gemensam 

nämnare? vilka positiva /negativa erfarenheter har du upplevt?  

• Tycker du det finns ett behov av kulturen/klimatet ombord att förändras? 

• Hur tror du att kulturen har påverkats av den rådande mansdominansen?  

• Hur tror du fler kvinnor i befälsbefattning ombord hade inverkat positivt på klimatet 

ombord? 

Vilka fördela/nackdelar ser du med ett ledarskap som värnar om personliga relationer? 

 

• Finns det risker med ett ledarskap som välkomnar kritik?  

• Finns det en risk med ett arbetsklimat som är för vänskapligt?  

 

Vad ser du för fördelar/risker med medarbetare som jobbar efter konkreta förmåner (lön, 

ledighet och avancemang)?    

 

Hur tror du att ditt ledarskap kommer att påverkas av den rådande kulturen ombord? 

 

Hur tror du att övrig besättning kommer reagera ifall du som man/kvinna försöker påverka 

den rådande kulturen ombord till att bli mer öppen, exempelvis ett klimat där det är okej att 

be om hjälp, gränsöverskridande arbete etc.? 
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Scenario-frågor 

 

Det har visat sig att matroserna har målat bygget utan att ha gjort ett ordentligt underarbete, 

detta leder till att redan efter en månad så börjar rost krypa fram på olika ställen.  

 

• Hur hanterar du en sådan situation? 

 

• Hur skulle du som ledare kunnat förebygga en sådan händelse? 

 

Som ledare märker du att en medarbetare ofta begår samma fel. Hur hanterar du en sådan 

situation? 

 
Du jobbar som 2:e styrman (safety officer), en dag så kommer kapten fram till dig och 

föreslår att du skall sköta reseplaneringen för 2 veckor framöver. Således så skall din kollega 

utföra inspektionerna på livräddningsutrustningen i 2 veckor, som i vanliga fall tillhör ditt 

arbetsområde. Hur uppfattar du kaptenens ide? 

Efter tre törnar ombord på ett nytt fartyg kan du konstatera att klimatet ombord är 

opersonligt, inte team-orienterat - alla jobbar helt enkelt för sig själva på ett oinspirerat sätt. 

Hur kan du med ditt ledarskap ändra på den rådande situationen? Eller känner du att 

kulturen är dig övermäktig och det är upp till dig att anpassa dig efter rådande normer? 

 

 

 

 

 


