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Sammanfattning 
 
Det här examensarbetet har haft som utgångspunkt att ta reda på hur den 

situationsanpassade ledarskapsmodellen skulle kunna berika ledarrollen, besättningen 

och arbetsmiljön ombord på ett fartyg. Ett ledarskap som ställer stora krav på ledaren då 

det bland annat gäller att vara flexibel, kunnig och skicklig på att kunna läsa av 

människor. Herseys modell tydliggör ledarskapets komplexitet och ger en struktur att 

arbeta med och en möjlighet att skapa ett dynamiskt arbetssätt som utvecklar hans 

medarbetare till ansvarsfulla och självständiga individer.  

Jag använde mig av en kvalitativ metod där jag hade intervjuat 6 stycken befäl i 

olika befattningar och från olika fartyg. Svaren från frågorna har vägts samman med den 

litteraturgenomgång jag har gjort. Metoden valdes för att den kvalitativa intervjun ger 

information som gör det möjligt att få inblick och förståelse av befälens ledarskap i det 

dagliga arbetet. 

Resultatet visade att trots att det situationsanpassade ledarskapet är komplicerat så 

framkom det ur intervjusvaren att många av dess grundtankar finns i de intervjuade 

befälens idéer på hur ett lyckat ledarskap skall bedrivas. Vissa av dem använde det 

också i praktiken med framgång. Ett resultat av denna studie visar det 

situationsanpassade ledarskapets progression där många olika faktorer formar och 

utvecklar ledaren och medarbetarna. Denna progression blir en av förtjänsterna när du 

arbetar utifrån det situationsanpassade ledarskapet. Efter denna studie så anser jag att en 

entusiastisk ledare som har kunskap om hur verktygen i Herseys ledarskapsmodell skall 

användas kommer att kunna skapa en positiv arbetsmiljö och en nöjd redare. 
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Abstract 
 
This thesis was a research to find out how the situational leadership theory could enrich 

the leading role, the crew and the working environment on board a vessel. A leadership 

which puts great demands on the leader when it comes to being flexible, knowledgeable 

and skilled at being able to read other people. Herseys model clarifies the leaderships 

complexity and provides a structure to work with. The model also give an opportunity 

to create a dynamic way of working that develops his co-workers to become responsible 

and independent individuals.   

I chosed a qualitative research method where I have interviewed 6 officers in different 

positions and from various ships. The answers to the questions were analyzed together 

with the litterature review I have done. The method chosen for the qualitative interview 

provides information that makes it possible to gain insight and understanding of the 

officers leadership in their daily work. 

In spite of the fact that situational leadership theory is complex, the results showed that 

many of the basic ideas from the theory about how a successful leadership should be 

carried out was in the interviewed officers’minds. Some of them used it also in practice 

with success. A result of this study shows the situational leaderships progression in 

which many different factors shaping and developing the leader and the employees. 

This progression is one of the merits when working on the basis of the situational 

leadership. After this study, I think that an enthusiastic leader who has knowledge about 

how the tools in Herseys leadership model should be used will create a positive work 

environment and a satisfied shipowner. 
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1. Inledning – Den komplexa ledarrollen 

I dagens samhälle ställs det stora krav på företagens arbetsledare. Ledaren ska 

tillsammans med sin personal utföra en rad olika arbetsuppgifter och verka för 

företagets bästa. En viktig men samtidigt en mycket svår och komplex arbetsuppgift, 

som kräver både intresse och kunskap. Ett ledarskap innebär att leda och styra 

arbetsgruppen mot ett givet mål och utföra olika arbetsuppgifter. Ledarens uppgift är 

att inspirera och entusiasmera sin personal till att genomföra och vidareutveckla 

arbetsuppgifterna. Som ledare är det viktigt att vara medveten om sitt inflytande och 

sin påverkan på personalen, då han både kan höja och sänka sina medarbetare och 

arbetsmoralen i gruppen.1 

 I organisationer där den mänskliga faktorn har en betydande roll, så som ombord på 

ett fartyg, blir ett fungerande ledarskap mycket värdefullt.  I arbetsrollen som befäl på 

ett fartyg ingår det att vara arbetsledare för ett antal medarbetare. Ledarskapet får 

funktionen som navet ombord där alla är mer eller mindre beroende av varandra. Med 

ett medvetet och genomtänkt ledarskap kan befälet påverka allt ifrån motivationen, 

gemenskapen, säkerheten och moralen ombord. För att klara av denna komplexa 

arbetsuppgift krävs det både utbildning och social kompetens, då man som befäl möter 

många människor från olika länder, kulturer, åldrar, personligheter och kön. 

Ledarskapet sätts många gånger på prov under både besvärliga, arbetsamma och tuffa 

förhållanden som vid t.ex. hårt väder. 

Som författare till detta arbete, står jag snart på tröskeln till mitt framtida yrke som 

sjöbefäl och kan konstatera att det är mycket en ledare bör kunna utöver att ha goda 

yrkeskunskaper. Ideligen bekräftas både i litteraturen, media och under den 

fartygsförlagda delen av utbildningen hur mångfacetterat yrket som sjöbefäl är, där 

ledarskapet är en betydelsefull del. Det ställs höga krav på det enskilda befälet t.ex. att 

fatta beslut och agera professionellt i olika situationer. Under flera års studier vid 

sjökaptensprogrammet och under den fartygsförlagda praktiken har jag hunnit erfarit 

och studerat ledarskapet ombord och insett att ledarskap är en viktig del i rollen som 

befäl och därför valde jag att skriva om just ledarskapet ombord.  

                                                
1 Svedberg, Lars (2007). Gruppsykologi: om grupper, organisationer och ledarskap. (4., uppl.) Lund: 
Studentlitteratur. S.233-236, 283-286. 
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På ett fartyg mötte jag en sjökapten som arbetade efter ett situationsanpassat 

ledarskap, vilket jag tyckte var mycket intressant. Där av har jag valt att fördjupa mina 

kunskaper i och undersöka hur ett situationsanpassat ledarskap kan främja arbetet 

ombord. Ledarskap är ett mycket brett ämnesområde, jag har valt att begränsa mig till 

just ledarskapet ombord och dess funktioner och problem. 

  

2. Bakgrundsteori 

2.1 Situationsanpassat ledarskap  
På Center, en institution i Kalifornien för ledarskap, har Paul Hersey och hans team 

arbetat med att utveckla en ledarstil som de kallar för situationsanpassat ledarskap, 

som nu används över hela världen. De poängterar att det är av stor betydelse för 

företagen att ledaren förmår att nyttja personalens potential, då det är medarbetarna 

som gör organisationen och påverkar dess framgång. Det är även viktigt att ledaren 

kan göra rätt saker vid rätt tidpunkt och kan använda tillförlitliga metoder och 

kunskaper. Ledaren måste veta vad som ska göras och planerar så att det verkligen kan 

genomföras, ett sådant arbetssätt skapar effektiva ledare som får saker och ting gjorda. 

Ledarskapet måste förändras under arbetsprocessens gång, då det inte finns en ledarstil 

som fungerar i alla lägen. Allt ifrån den givna uppgiften, gruppen och individen, så 

måste ledaren vara lyhörd för i varje stund. Ledaren bör besitta kunskap och ha en 

förståelse inför medarbetarna samt de olika skeenden som arbetsprocessen och 

gruppen genomgår, för att ledaren ska kunna följa processens dynamik. För att 

ledarskapet ska bli effektivt på lång sikt finns det ett antal aspekter som är avgörande i 

ledarens arbete, menar Hersey. Det handlar om att ledaren måste ligga ett steg före och 

ha en förmåga att förutse framtida beteenden genom att förstå människors beteenden, 

deras tankar och behov samt vad som motiverar dem. I ledarskapet ingår också att 

förändra, styra och kontrollera beteenden, för att nå målen. För att kunna utforma och 

utveckla sitt eget ledarskap, är det viktigt att ha kunskap om olika ledarstilar och dess 

för- och nackdelar.2  

                                                
2 Hersey, Paul (1984). Locka fram det bästa: om kompetensutvecklande ledarskap. Malmö: Liber. s. 7-
8, 18-19, 22-24. 
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I ett situationsanpassat ledarskap är målet att medarbetarna ska bli ansvarstagande 

och självständiga. För att komma dit använder ledaren olika ledarstilar dels för att 

bygga upp ett förtroende mellan sig och medarbetarna. Dels för att stärka 

medarbetarnas kompetens, förmåga och ansvarstagande. Grundtanken med ledarskapet 

är att vara ett handledarledarskap. Ledaren använder sig av olika ledarstilar för att leda 

och utveckla sina medlemmar på bästa sätt i ett situationsanpassat ledarskap. 

Ledarskapet anpassas efter medarbetarnas erfarenhet, kompetens, förmåga att ta ansvar 

och arbeta självständigt med arbetsuppgifterna. Valet av ledarstil påverkas av allt ifrån 

uppgiften, syftet och målen, till gruppen och dess deltagare. 3 

Hersey har skapat en modell för att tydliggöra processen kring ett situationsanpassat 

ledarskap. Ledaren måste följa denna process och ändrar sitt agerande utifrån hur 

medarbetarna utvecklas, får mer kunskap och är villiga att ta mer ansvar. Hersey visar 

det med hjälp av en processkurva med fyra faser, som beskriver medarbetarens eller 

gruppens kompetensnivå i en specifik uppgift. Processen utgår från ett 

uppgiftsorienterat ledarskap till ett mer individorienterat ledarskap, för att i den fjärde 

nivån fokusera på att delegera och uppmuntra medarbetaren som nu är självständig 

och ansvartagande. 4 Se modellen nedan: 

(Hersey, s. 106) 

                                                
3 Hersey, s.43, 54-57. 
4 Ibid, s.33-38, 59-61. 
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I ett uppgiftsorienterat ledarskap ligger fokus på att de föreskrivna målen nås genom 

att uppgiften instrueras och genomförs. Det individorienterade ledarskapet innebär att 

ledaren sätter individen eller gruppen i fokus och ser till känslor, behov och kunskaper. 

Ledaren övergår att vara uppgiftsorienterad till individorienterad när medarbetaren kan 

ta ett större ansvar och arbeta självständigt. Beroende på medarbetaren eller gruppen 

går ledaren från fas 1 till fas 4 i modellen genom olika arbetsuppgifter. Det innebär att 

ledaren går från att instruera och besluta till att delegera och stödja.5 De olika faserna: 

• Fas 1 kallas S1 – Instruerande, vägledande och dirigerande. 

I denna fas ger ledaren tydliga instruktioner för att uppgiften ska kunna lösas 

och målen nås. När gruppen eller medarbetaren ställs inför en ny arbetsuppgift 

behövs det en tydlig instruktion och vägledning. Om ledaren ger för mycket 

stöd och uppmuntran, finns en risk att ledaren uppfattas som kravlös. 
 

• Fas 2 kallas S2 – Säljande, förklarande och övertygande.  

I denna fas säljer ledaren in idéer och beslut genom att fortsätta att instruera 

uppgifterna, men bjuder även in medarbetaren till samtal för att tydliggöra 

motiven bakom uppgifter och beslut. När medarbetaren börjar komma in i 

organisationen och arbetet, kan han eller hon ta mer ansvar.  
 

• Fas 3 kallas S3 – Deltagande, uppmuntrande och samrådande.  

I denna fas har medarbetaren nått större mognad och har målen klara för sig. 

Nu ligger ledarens fokus på medarbetaren mer än på den specifika uppgiften. 

Ledaren och medarbetaren delar idéer och diskuterar fram gemensamma 

lösningar och beslut kring uppgifterna, vilket leder till att samarbetet ökar 

mellan dem. Ledaren uppmuntrar och stöttar sin personal. 
 

• Fas 4 kallas S4 – Delegerande, observerande och övervakande.  

I denna fas ligger fokus på delegering och ledaren lämnar mer och mer över 

ansvaret och genomförandet av uppgifterna. Medarbetaren är självgående och 

tar fullt ansvar kring hela processen. Ledaren finns till hands som stöd för råd 

och beslut.6 

                                                
5 Hersey, s. 33-38, 59-61. 
6 Ibid, s. 33-38, 59-61.  
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I ett situationsanpassat ledarskap är det viktigt att ledaren kan bedöma och förstå 

medarbetarnas kompetens inför varje ny uppgift, för att nå de uppsatta målen. Hersey 

lyfter fram att kompetensen består av de två delarna förmåga och vilja, dessa påverkar 

varandra och som i sin tur påverkar resultatet. Förmåga innebär kunskap, erfarenhet 

och skicklighet. Vilja betyder självförtroende, engagemang och motivation, och har att 

göra med om och hur personen vill ta sig an uppgiften och använda sin kunskap, 

erfarenhet och förmåga. Ledarens förmåga att urskilja medarbetarens kompetensnivå 

är en viktig faktor i valet av ledarstil för den aktuella situationen.7 Hersey har utformat 

olika kompetensnivåer för individen: 
 

• Kompetensnivå 1 kallas för K1.  

Medarbetaren har inte förmåga eller vilja att utföra uppgiften, saknar även 

engagemang och motivation inför arbetsuppgiften. Medarbetaren har svagt 

självförtroende och är osäker. 
 

• Kompetensnivå 2 kallas för K2.  

Medarbetaren har vilja och motivation samt försöker lära sig nya saker, men har 

inte förmågan att lösa uppgiften själv. Medarbetaren vågar lyssna på instruktioner 

och känner sig säker så länge ledaren leder.  
 

• Kompetensnivå 3 kallas för K3.  

Medarbetaren har förmågan, men är ovillig att använda den fullt ut. Medarbetaren 

är osäker att använda sin förmåga och utföra uppgiften helt själv. 
 

• Kompetensnivå 4 kallas för K4.  

Nu har medarbetaren både förmåga och vilja att utföra arbetsuppgifterna. 

Medarbetaren känner sig säker att genomföra arbetet självständigt.8  
 

I ett situationsanpassat ledarskap tillåts medarbetaren att utvecklas och ta mer ansvar, 

de utmanas och får återkopplingar på sitt arbete utifrån sin nivå, allt för att de ska 

mogna och utvecklas till självständiga medarbetare. I detta arbete är ledarens 

inställning till medarbetaren av stor betydelse, medarbetaren måste få känna sig viktig 
                                                
7 Hersey, s. 45-46, 48. 
8 Ibid, s. 46-48, 65. 
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i arbetet. Ledaren måste ta hänsyn till deras nivå och aldrig utsätta medarbetarna för 

uppgifter som de inte har kompetens för. En ledare bör ha som mål att medarbetarna 

kan utvecklas till självständiga och ansvarstagande personer. För att nå det måste 

ledaren ta risker, ha förtroende och släppa taget när medarbetaren fått ansvar för en 

uppgift. Ledaren bör inta en ny roll i bakgrunden och finnas för råd och stöd för sin 

personal. Människor som arbetar med att leda individer bör grunda sitt arbete på en 

positiv människosyn, anser Hersey.9  

Något Hersey poängterar är att denna process måste vara levande och får aldrig 

stagnera, för då nyttjas inte personernas förmågor till fullo. En annan viktig del i denna 

rörelse är att individerna kan förflyttas sig mellan alla de olika faserna utifrån 

arbetsuppgift, dagsform och gruppkonstellation. Denna förflyttning kan ske flera 

gånger under en process, ett moment och ibland till med en dag med utgångspunkt i 

uppgift och person. Ledaren bör vara inställd på att det är samspelet mellan ledaren, 

medarbetaren och uppgiften som styr hans eller hennes ledarstil och agerande, allt för 

att skapa de bästa förutsättningarna. Ledaren måste vara uppmärksam på hur 

medarbetarna mår för att kunna ställa ”rätt” krav just den dagen, när en medarbetare 

har en dålig period måste ledaren kunna kliva fram och ta mer ansvar, när individen 

mår bättre får ledaren backa tillbaka igen till en mer stöttande roll.10  

Svedberg poängterar att ledarens förmåga att vara flexibel och uppmärksam på 

gruppens kompetensnivå, samt kapacitet att förändra sitt ledarskap utifrån situationen 

är förutsättningar för ett situationsanpassat ledarskap. Ledarskapet skapas och 

utformas i samspel med medarbetarna, arbetsuppgiften och situationen.11 

Ett situationsanpassat ledarskap är en pågående process där alla olika faktorer 

formar ledarens ledarstil, med ett tydligt mål att nå både företagets uppsatta mål och 

bidra till medarbetarnas personliga utveckling. En ledare som utövar ett 

situationsanpassat ledarskap har en fantastisk möjlighet att få sina medarbetare att 

utvecklas till självständiga och ansvarfulla individer, vilket både medarbetarna, 

ledaren och företaget vinner på.12 

                                                
9 Hersey, s. 51, 56, 77-78, 83. 
10 Ibid, s. 43, 97. 
11 Svedberg, s. 306-307. 
12 Hersey, s. 92. 
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2.2 Syfte och frågeställningar  
Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur ett situationsanpassat ledarskap 

kan främja arbetet ombord. Följande frågeställningar ligger till grund för denna studie:  
 

• Vilka former av ledarfunktioner finns ombord? 

• Vilken är definitionen av ett situationsanpassat ledarskap? 

• Hur kan ledarrollen berikas av ett situationsanpassat ledarskap? 

3. Metod 

Nedan redovisas vilken metod jag har valt och hur genomförandet har gått till. 

3.1 Val av metod 
Utifrån mitt syfte att få en djupare förståelse om ledarskapet ombord så har jag valt att 

utifrån en kvalitativ metod intervjua sex stycken sjöbefäl under min sista 

fartygsförlagda utbildning. Den kvalitativa intervjun ger information som gör det 

möjligt att få inblick och förståelse av befälens ledarskap i det dagliga arbetet.13 Den 

kvantitativa metoden resulterar i en mer statisk bild av verkligheten, som beskrivs med 

hjälp av siffror, statistik och generaliserade system. Mitt intresse ligger inte i att mäta 

och generalisera, vilket gjorde det naturligt för mig att välja bort den kvantitativa 

metoden.14 

3.2 Urval  
Som urvalsmetod har jag valt den systematiska där intervjupersonerna är medvetet 

utvalda utifrån sina ledarpositioner. I organisationen ombord finns det olika former av 

ledarpositioner exempelvis kaptenen, maskinchefen och överstyrman. För att belysa de 

krav som kan ställas på de olika ledarna ombord så planerade jag att intervjua befäl 

från olika positioner. Befälen kom att utgöras av två stycken kaptener, två stycken 

maskinchefer samt två stycken överstyrmän. Befälen i fråga arbetar på tre olika fartyg 

och i olika rederier.  

Jag presenterar mitt resultat mot bakgrund av litteratur som behandlar 

ledarskapets olika funktioner. Materialet till denna studie har inte varit svårt att finna, 

då det finns en stor mängd litteratur som behandlar ämnet ledarskap. Fokuseringen i 

                                                
13 Jacobsen, Dag Ingvar (2007). Förståelse, beskrivning och förklaring. Studentlitteratur s.92 ff.  
14 Ibid. s.180 ff. 
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detta arbete ligger på det situationsanpassade ledarskapet, vilket har hjälp mig i 

begränsningen i urvalet av material.  

3.3 Genomförande  
Jag bokade ett möte med respektive befäl för min intervju på en avskild plats och 

under en begränsad tid. Detta var viktigt för att vi skulle kunna fullfölja intervjun utan 

störande moment.15 För att den intervjuade personen skulle känna sig bekväm inför 

situationen så informerade jag denne om syftet och målet med arbetet samt de etiska 

aspekterna inom forskning. Det kan innebära hanteringen av informationen samt 

informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet. 

Till intervjun formulerade jag en rad intervjufrågor kring det aktuella ämnet, 

kopplade till studiens frågeformuleringar. Vid utformningen av frågorna är det viktigt 

att sträva mot öppna frågor för att få så uttömmande svar som möjligt av 

informanterna. Frågorna får inte utformas så att de kan besvaras med ja eller nej, de 

får inte heller vara ledande då det finns en risk att svaren inte blir så informativa och 

relevanta. Det är också viktigt att jag som intervjuare är öppen och lyssnar aktivt och 

uppmärksamt på informationen och ställer följdfrågor för att komma vidare eller 

djupare i ämnet för att nå en förståelse inom området. Till hjälp vid intervjuerna 

använde jag mig av en mobiltelefon med inspelningsfunktion för att få med hela 

intervjun, detta transkriberades jag sedan och använde vid analysen. 

 Som modell för min dataanalys har jag valt att utgå ifrån en innehållsanalys. Det 

innebär att man delar upp informationen i ett antal kategorier som fylls med innehåll 

utifrån intervjuerna och litteraturen. Kategorierna skall fungera som en hjälp till att 

strukturera och förstå det insamlade materialet och dess helhet. 16 Utifrån Paul Herseys 

modell ”Den kompetensutvecklande ledarskapsmodellen” om ledarbeteende har jag 

valt följande kategorisering av inkommande data: 

• Val av ledarskap 
• Värderingar 
• Ledaren skall instruera och kommunicera  
• Ledaren skall motivera 
• Ledaren skall delta och samarbeta 
• Ledaren skall delegera  

                                                
15 Jacobsen, 2007, s.92 ff. 
16 Ibid. s.139 ff. 
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4. Litteraturgenomgång 

Ett medvetet ledarskap  
En sjökaptens arbete är mycket komplext, då han eller hon i rollen som ledare måste 

kunna hantera olika situationer, arbetsuppgifter och dilemman. Det behövs ett 

medvetet valt ledarskap för att man som sjökapten ska kunna klara av dessa 

omväxlande uppgifter.  

 Svedberg menar att ledarskapets funktioner är att ta till vara på och skapa 

förutsättningar för medarbetarna att kunna utföra sina uppgifter på bästa sätt, genom 

ett gott samarbete som utvecklar och främjar både verksamheten och den enskilde 

individen. Han betonar att det är av stor betydelse att ledaren har kunskap om olika 

ledarstilar och förmågan att vara flexibel, då ingen grupp eller arbetssituation är den 

andre lik. Ledaren bör vara medveten om detta och inte stagnera i endast en ledarstil 

utan förändra ledarskapet utifrån varje situation. Ledaren måste förstå att det inte finns 

någon ultimat stil som fungerar i alla situationer, utan han eller hon måste skapa sitt 

eget förhållningssätt utifrån sina värderingar, sin personlighet och verksamhet.17 

4.1 Val av ledarskap 
De ledarstilar som oftast lyfts fram i litteraturen är de tre traditionella ledarstilarna: 

den auktoritära, den demokratiska och låt gå-ledaren. Det är inte enkelt att välja rätt 

ledarstil, för att kunna göra det måste ledaren vara väl insatt i de olika teorierna. 

Utifrån ledarens personlighet, bakgrund och arbetsuppgift måste han eller hon välja en 

lämplig ledarstil, då det inte finns några givna svar.18 Ute i verkligheten så är det 

ovanligt att en ledare använder sig av en fast ledarstil, det är oftast en mix av olika 

varianter av ledarteorier där en typ dominerar.19 Med den bakgrunden presenterar jag 

de ovan nämnda ledarstilarna, för att förtydliga likheter och skillnader i de olika 

teorierna. Fokus för denna studie ligger på Paul Herseys ledarteori kring det 

situationsanpassade ledarskapet. 

Det finns tre specifika ledarstilar som tas upp när man läser om ledarskap: den 

auktoritära ledaren, den demokratiske ledaren och låt gå - ledaren. Denna uppdelning 

                                                
17 Svedberg (2007). s.233-236, 283-286. 
18 Ibid. S.233 ff.  
19 Nilsson, Björn (1993). Individ och grupp – en introduktion till gruppsykologi. Lund: Studentlitteratur. 
s.108. 
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lanserades av Kurt Lewin, Ronald Lippitt och Ralph K. White. I den auktoritära 

ledarstilen ger ledaren direktiv och order med hela handen och sätter upp instruktioner 

för hur arbetet ska utföras. Ledarskapet kännetecknas av regler och 

envägskommunikation, här fattar ledaren beslut på egen hand utan att diskutera med 

medarbetarna. I den demokratiska ledarstilen är ledaren däremot lyhörd och bjuder in 

medarbetarna i beslutsgången och han eller hon lyssnar på deras synpunkter. Till 

skillnad från den auktoritära ledarstilens envägskommunikation kännetecknas denna 

ledarstil av en mer ömsesidig kommunikation. Bedömningar och utförande delegeras 

till medarbetarna. Här diskuteras besluten tillsammans innan de fattas. Medarbetarna 

får vara med och inverka på idéer och beslut. I en Låt- gå- ledarstil saknas 

ledarattribut som engagemang, organisation och ansvarstagande, ledaren lägger över 

mycket på medarbetarna och gruppen.20 

Arne Maltén nämner även forskaren Kurt Lewin och hans kollega Ronald Lippit. 

Deras forskning visar på en endimensionell modell, vilket betyder att ledaren väljer en 

av dessa ledarstilar för sitt ledarskap. En tvådimensionell ledarskapsmodell lanserades 

av socialpsykologerna Robert R. Blake och Jane Srygley Mouton. De menar att 

ledaren bör vara resultat-, uppgifts- och personinriktad på en och samma gång, vilket 

skapar många olika möjligheter i ledarskapet. När man tar hänsyn till och kombinerar 

de olika faktorerna och därefter sätter dem i relation till den situation man arbetar i så 

skapas det ett flexibelt ledarskap. Tas även ledaren med i processen skapas ett 

tredimensionellt ledarskap. I ett sådant ledarskap vägs en rad olika faktorer in, allt 

ifrån medarbetarnas förväntningar, kompetens och erfarenheter samt uppgiften och 

den givna situationen. Det finns många ledarteorier som är situationsinriktade, en av 

dem är skapad av Paul Hersey och Kenneth Blanchard.21   Denna ledarstil, det 

situationsanpassade ledarskapet, innebär att ledaren tar hänsyn till helheten i sitt val av 

ledarstil till just den givna situationen.22  

4.2 Värderingar 
Maltén poängterar att ledarens val av ledarstil beror på vilken människosyn man har, 

vilket påverkar hur man som ledare väljer att agera i olika situationer. Väljer ledaren 

                                                
20 Malten, Arne (2000). Det pedagogiska ledarskapet. Lund: Studentlitteratur. s. 22, 35, 62-63, 67. 
21 Ibid, s.71-72. 
22 Hersey (1984). s. 54-57. 
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ett auktoritärt ledarskap utgår han eller hon från människosynen den ansvarslösa 

människan. Utgår ledaren från den självförverkligande människan, väljs en mer 

demokratisk ledarstil medan det för en ledare som inte har någon människokännedom, 

utgår från ett låt- gå ledarskap. Anser däremot ledaren att människans behov och 

förmåga kan växla och förändras utifrån olika situationer och att människan är 

komplicerad, kallas det för den komplicerade människosynen. Här intar ledaren en 

dynamisk ledarstil, en ledarstil där det hela tiden finns en förändring och utveckling, 

och som inte stagnerar. Den komplicerade människosynen, kräver ett 

situationsanpassat ledarskap, vilket Maltén rekommenderar.23  

4.3 Instruera och kommunicera	  	  
Svedberg menar att kommunikation är något ledaren och arbetsgruppen är helt 

beroende av för att kunna bedriva verksamheten på ett bra sätt och den påverkas av 

deras människosyn t.ex. intresset för andra människor. Med en tydlig kommunikation 

kan ledaren skapa bra förutsättningar för gruppen att utföra sina arbetsuppgifter och 

höja kompetensen, genom att exempelvis bjuda in till samtal och redogöra för 

verksamhetens syfte och mål, och därmed också öka delaktigheten och 

ansvarstagandet. God kommunikation kan hjälpa till att skapa motivation och 

meningsfullhet i arbetet, vilket är en betydelsefull uppgift i ledarens roll. 24 

Björn Nilsson lyfter fram kommunikation som ett värdefullt verktyg för oss 

människor, om vi är medvetna om dess komplicerade processer. Ordet kommunikation 

betyder att göra saker gemensamt och kommer från det latinska ordet ”communicare”. 

Kommunikation är en samspelsprocess som kan skapa samhörighet mellan människor, 

men också avstånd och konflikter. Sändaren förmedlar ett budskap till mottagaren som 

tar emot och tolkar budskapet, här uppstår det lätt missförstånd om mottagaren drar för 

snabba tolkningar eller slutsatser av budskapet. Kommunikationen bör vara tydlig och 

klar för att förhindra detta. En annan viktig del i kommunikationen är återkoppling, 

vilket betyder att mottagaren återger budskapet för att förhindra missförstånd.25 

Bolman och Deal poängterar att kommunikation är en viktig byggsten i ledarskapet 

och en fungerande organisation. Det går inte nog att understryka vikten av tydlig 

kommunikation och klara instruktioner som viktiga delar i ledarskapet för att skapa 
                                                
23 Maltén, s. 22, 35, 62-63. 
24 Svedberg, s. 347-352, 359-360. 
25 Nilsson, s. 83 -87.  
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bra rutiner och ett öppet arbetsklimat där personalen trivs och känner trygghet. När 

medarbetarna inte riktigt vet vad som förväntas av dem, är det lätt att det uppstår 

missförstånd och oklarheter. Med en öppen kommunikation underlättas arbetet och 

konflikter och missförstånd förebyggs.26  

4.4 Motivera	   
Svedberg poängterar betydelsen av att medarbetarna känner meningsfullhet i arbetet, 

vilket är något en ledare bör sträva mot att skapa när han eller hon ska planera innehåll 

och delegera arbetet. Ledaren måste ta hänsyn till medarbetarnas olika sociala - och 

kulturella bakgrund, deras kompetensnivå och deras motivation. Ett öppet arbetsklimat 

där både ledare och medarbetare är lyhörda och uppmärksamma inför varandra och 

strävar mot gemensamma mål och kan utvecklas.27  

Även Nilsson betonar betydelsen av en bra arbetsmiljö, med tydliga regler, klara 

rutiner och en genomtänkt planering. Ledaren bör arbeta aktivt och ligga ett eller flera 

steg före gruppen i sitt arbete med att skapa ett gott klimat. Medarbetarna bör bjudas in 

och vara delaktiga i utformningen av arbetet och delges information om företagets 

verksamhet. Arbetsklimatet bör vara öppet, stödjande och utvecklande. Det är ledarens 

uppgift att aktivt arbeta med att skapa ett sådant klimat. 28  

Bolman och Deal menar att en viktig del i arbetet med att skapa delaktighet och en 

effektiv verksamhet är att ledaren informerar sin personal om företagets visioner och 

mål. De bör genomsyra all verksamhet och gå som en röd tråd genom företagets 

arbete. Företagets långsiktiga visioner och kortsiktiga mål bör vara utformade så att de 

är lockande och utmanade på ett sådant sätt att de leder till utveckling, både inom 

verksamheten men också på ett individuellt plan. När visioner och mål inte är tydliga 

är det lätt att ledare och arbetsgrupper famlar fram mellan olika beslut, vilket är 

ineffektivt och förödande för arbetsklimatet, stämningen, och allas utveckling. Arbetet 

blir mer fokuserat och mätbart om alla strävar mot tydliga delmål, vilket kan skapa 

motivation och trivsel, då alla vet vart man ska och vad som krävs av en var.29  

                                                
26 Bolman, Lee G. & Deal Terrence E. (2006). Nya perspektiv på organisation och ledarskap. (3., uppl.) 
Lund: Studentlitteratur. s.103. 
27 Svedberg, s. 207, 347 ff. 
28 Nilsson, s. 104 -105. 
29 Bolman & Deal. s.94 -95, 224. 



 14 

4.5	  Delta och samarbeta 
Bolman och Deal belyser att kommunikation och samarbete med andra människor är 

väldigt värdefullt men också det svåraste vi gör på en arbetsplats. Därav är det av stor 

vikt att ledaren skapar rutiner för arbetet och samverkan, för att förekomma 

missförstånd och konflikter. När rutiner för samarbete och samtal finns t.ex. vid 

veckomöten där medarbetarna delgivs information samt bjuds in att diskutera 

gruppens arbetsuppgifter och möjlighet till att påverka och utveckla verksamheten. 30 

Nilsson menar att ett mål som ledaren bör sträva mot är att medarbetarna ska 

utveckla en självständighet, och i detta arbete är motivation en betydelsefull faktor. 

Ledaren bör arbeta aktivt med att motivera sin personal i arbetet genom att exempelvis 

bjuda in dem i samarbete och samtal som rör planering, organisation och 

verksamheten. För att ledaren ska kunna hantera de olika situationer och processer 

som kan uppstå människor emellan vid samverkan, bör ledaren var väl insatt och ha 

kunskap om grupprocesser och ledarskap, då samarbete många gånger är svårt. Det är 

viktigt att ledaren är observant på processen och individerna, så att varken arbetet eller 

medarbetarnas utveckling och motivation avtar.31 

Svedberg lyfter också fram medarbetarnas möjlighet till samarbete och delaktighet 

t.ex. möjligheten att vara med och påverka arbetet som en del i arbetet med att skapa 

motivation. Medarbetarna måste få känna sig betydelsefulla genom att han eller hon 

får ta ansvar och föra fram sina åsikter. Samtidigt som personalen ska bjudas in till 

samverkan får ledaren aldrig släppa sitt yttersta ansvar, beslutsrätt eller arbetet att 

upprätthålla verksamheten. När ledaren bjuder in till delaktighet och samarbete måste 

ledaren vara medveten om grupptryckets komplicerade påverkan på gruppen och vara 

uppmärksam på varje individ, då grupptrycket kan vara mycket kraftfullt. Det kan 

påverka den enskilde individen så att han eller han inte vågar ställa sin fråga, vilket är 

ett vanligt problem på arbetsplatser.32 

4.6 Delegera 
Ledaren bör visa att han eller hon har förtroende för sina medarbetare, i arbetet att 

skapa ett öppet klimat och effektivt arbete. Ett sätt att visa att man har förtroende för 

                                                
30 Bolman & Deal, s. 87. 
31 Nilsson, s. 102-103. 
32 Svedberg, s. 258. 
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medarbetaren är att delegera arbetsuppgifter. Delegering är en av de viktiga faktorer 

som skapar ett fungerande ledarskap. 33  

Hersey betonar att i ett situationsanpassat ledarskap är målet att medarbetarna ska 

bli självständiga och ansvarstagande individer som ledaren kan delegera ut sitt arbete 

till. Ledaren bedömer varje situation och utifrån analysens resultat avgör han eller hon 

sedan om det är läge att delegera en viss uppgift eller om det behövs ett t.ex. mer 

styrande ledarskap.34 

5. Datainsamling 

Jag har genomfört mina intervjuer ombord på tre olika praktikfartyg där jag har 

intervjuat två olika befäl på varje fartyg. Eftersom de etiska aspekterna inom forskning 

kräver konfidentialitet så har jag fingerade namn på intervjupersonerna, Anders 45 år 

skeppare, Anna 30 år överstyrman, Bosse 60 år skeppare, Erik 54 år överstyrman, 

Kalle 54 år maskinchef, och Leif 35 år maskinchef. Svaren är uppdelade i dessa olika 

kategorier:  

• Val av ledarskap 
• Värderingar 
• Instruera och kommunicera 
• Motivera 
• Delta och samarbeta 
• Delegera 

 

5.1 Val av ledarskap 
Anders säger att sättet att leda på beror på hur man själv är som person, på hur 

gruppen är sammansatt samt vilken typ av miljö man skall arbeta i. Det skiljer sig 

markant på att arbeta på ett fraktfartyg gentemot ett passagerarfartyg där besättningen 

kan uppgå till flera hundra personer i olika befattningar och från olika kulturer.  

 
”Jag har inte gått några utbildningar, den utbildning man har fått den 
har man fått den praktiska vägen, jag har väl försökt ta hierarkin dit jag 
vill ha den speciellt på sådana här båtar där det är ett teamwork i allra 
högsta grad så är hierarkin inte så viktig som det kanske är på vissa 
andra båtar exempelvis kryssningsbåtar så det är lite olika på olika 
arbetsplatser och olika båtar vad man har för typ av ledarskap.” 

 
                                                
33 Bolman och Deal s. 161, 183. 
34 Hersey, s. 54-57. 
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Anna som inte har arbetat till sjöss så länge berättar att i början var det svårt att växa 

in i ledarrollen på grund av sin ringa ålder, sin relativt korta erfarenhet och att hon 

levde med besättningen under långa perioder. 

 
”Spontant känner jag väl att det finns två olika typer av ledarskap, det 
ena är väl i land på en vanlig arbetsplats där man inte stöter på folk 
efter arbetstid och det andra tills sjöss där man lever tillsammans i stort 
sett 24 timmar om dygnet. Det blir lite schizofrent att å ena sidan ha en 
social relation till folk och ändå kunna motivera och inte bestraffa utan 
tillrättavisa saker och ting som inte har gått som man har tänkt sig.” 

 
Bosse talar om att han har valt sin egen väg och danat sin egen ledarstil som han 

tycker är en blandning av många stilar. Han har arbetat till sjöss i 40 år och har varit 

med om många olika ledartyper som han har dragit nytta av. Han anser också att det 

bör läggas lite mer krut på ledarkapskurser både på sjöfartshögskolorna och genom 

rederierna. 

 
”På den tiden jag gick i skolan var ledarskap ingenting som togs upp 
men vad jag har förstått så går ni tydligen igenom lite grann av det på 
sjöfartshögskolan. Jag vet att det finns lite ledarskapskurser som vi inom 
rederiet kan gå men det har inte blivit av, det har ännu inte blivit något 
krav på det, vad jag vet. Jag tror att många skulle behöva gå en.” 

Erik talar om vikten att skapa en balans mellan ledarskapet och kompisskapet då han 

tidigare var en matros bland de andra innan han valde att studera vidare på 

sjöfartshögskolan. 

”Det är en svår uppgift att leda till sjöss. Den här kompistanken får man 
lägga undan lite, det är ju inte så väldigt mycket piska på den här båten, 
det sköts snyggt och prydligt och folk gör vad de ska men det är klart 
man har ju varit på båtar där det är lite tuffare atmosfär och man måste 
tillrättavisa människor.” 

Kalle säger att han medvetet har valt bort det starkt hierarkiska ledarskapet trots att det 

är den stilen han är formad efter. Han talar också om att han inte har gått någon 

utbildning eller kurs utan ledarskapet har formats med tiden och förhoppningsvis blivit 

bättre genom att ta åt sig av det positiva och ratat det negativa. 

”På de fartyg jag var på innan jag blev chief så var klimatet hårt både 
arbetsmässigt och relationsmässigt, man höll sig lite undan och det 
pratades skit om chiefen Ett av mina mål efter att ha blivit maskinchef är 
att skapa ett bra förhållande till mina medarbetare.” 
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Leif säger att han är relativt ny som maskinchef och har väl inte blivit så varm i 

kläderna i den nya rollen som ledare. Han betonar dock vikten av att skapa goda 

relationer till övriga ombord och då inte bara sina underordnade utan hela besättningen 

i och med att man hela tiden är beroende av varandra. 

”Det gäller att få alla att dra åt samma håll, jag får ibland korrigera de 
jag är chef för så att de visar respekt för alla ombord vare sig de är 
motormän, matroser, kockar eller nautiska befäl.”  

Leif fortsätter: 

”Att man är kunnig/påläst, tydlig, att man lyssnar, respekterar andra och 
att man kan delegera och våga lita på andra. Det här är ju det optimala 
men som inte alltid går att följa. Arbetsplatsen till sjöss är ju inte så 
enkel att vare sig leda eller vara en av besättningen för att det finns så 
många olika typer ombord.” 

 

5.2 Värderingar 
Anders talar om att det är viktigt att kunna läsa av människor för att lättare lyfta fram 

deras positiva saker och hitta deras negativa sidor, det är då enklare att berömma och 

tillrättavisa.  

”Man får ju verkligen hitta positiva saker hos människor och försöka 
lyfta fram det, då kanske det blir lättare att ibland tillrättavisa också. 
Inte bara mangla på. Jag tror att det går tillbaka till det privata livet, 
man är vänlig, öppen, ärlig och tydlig.” 
 

Anna talar om att visa respekt gentemot varandra som medarbetare och medmänniskor 

vare sig det handlar om kön, ålder, erfarenhet eller kultur. 

 
”Det är väl allmänt känt att sjölivet har varit en mansdominerad miljö. 
På en del av mina praktikplatser så behandlades jag därefter men jag 
känner att jag har blivit betydligt bättre bemött på mina senaste 
arbetsplatser. Jag kan inte säga om det var på grund av min ålder, min 
relativt låga erfarenhet eller för att jag var kvinna, hur som helst så har 
jag blivit en i gänget på detta fartyg.” 
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5.3 Instruera och kommunicera 
Anders anser att en stor del i ett lyckat ledarskap vare sig det är på land eller till sjöss 

kräver tydliga instruktioner och tydlig kommunikation vilket han anser blir extra 

påtagligt på passagerarfartyg där det ofta är stora besättningar och många underchefer. 

 

”Jag har tagit för vana att alltid vara tydlig i mina instruktioner, jag 
använder ofta papper och penna för at rita upp och förtydliga mitt 
resonemang. Jag för ofta diskussioner och kräver svar på lösningen för 
att se att den jag pratar med har uppfattat saken på rätt sätt.” 

 
De övriga anser även de att kommunikationen är mycket viktig där de påpekar att 

säkerheten går före allt annat och för att säkerheten skall upprätthållas så krävs klar 

och tydlig kommunikation. Bosse säger: 

 
”Riskerna måste minimeras, det handlar ju från att framföra fartyget på 
ett så säkert sätt som möjligt, att lasta och lossa utan att personer eller 
materiella ting skadas. Därför måste det finnas en tydlig 
kommunikation.” 

 
Erik påtalar även vikten av god kommunikation och klara instruktioner så att underhåll 

samt lastning och lossning utförs på rätt sätt. Rätt underhåll och en effektiv lastning 

sparar pengar. Han betonar också att instruktionerna varierar från gång till gång och 

från person till person. 

 
”Vissa behöver mer instruktioner än andra beroende på vad som skall 
göras, det gäller att inte bli irriterad över det utan visa att man bryr sig 
och vill visa hur det skall utföras.”  

Kalle tycker kommunikation mellan maskinrummet och övriga avdelningar på fartyget 

ofta brukar vara bristfällig men är dock så viktig. 

”Det är inte sällan det händer att man får veta saker från annat håll 
eller får ta reda på saker själv. Man har till exempel inte fått reda på att 
man skall ankra, öka farten eller utföra ett större arbete på däck. Sådant 
kan skapa osämja och missförstånd.” 

 

5.4 Motivera 
Anders talar om betydelsen av att läsa av och ha en öppen dialog med människor. 

Först då kan vi göra dem motiverade och engagerande. 
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”Jag försöker så ofta jag kan lyfta fram frågan: hur mår vi i dag? Jag 
tycker som jag har sagt tidigare att det är viktigt att vara öppen, vänlig, 
tydlig och ärlig. Det är då medarbetarna känner sig sedda och att någon 
bryr sig om dem och inte bara om jobbet.” 

Anna säger att en bra egenskap hos en ledare är att kunna uppmuntra andra både 

genom samtal och handling. 

”Känslan man får när någon berömmer dig, tackar dig eller hjälper dig 
utan att du har bett om det är stolthet och en må bra känsla. Uppmuntra 
besättningen med glada tillrop” 

Leif anser att motivationen kan främjas genom insyn i verksamheten, resultat med 

mera. 

”Jag tror att om man får ta del av tankar, idéer, planering och resultat 
med mera så kan det påverka motivationen och engagemanget.” 

 

5.5 Delta och samarbeta 
Anders berättar att han vill att alla ombord skall vara delaktiga för att få en team-

känsla då stämningen ombord blir mer familjär. Han berättar vidare att han brukar 

samla gruppen på bryggan inför en ny arbetsuppgift för att i ett sammanhang berätta 

hur han och överstyrman har tänkt sig hur arbetet skall utföras och i ett annat 

sammanhang låta gruppen komma med förslag på lösningar. 

 
”I den här branschen har man stött på många ”one man show”-gubbar 
men jag ser inte detta som ”one man show” jag ser det som ett teamwork 
ut i fingerspetsarna. Det sitter en som kör båt, det sitter en som kör 
winch, det håller på 4-5 man på däck med farliga grejor. Om någonting 
är teamwork så är detta teamwork. Det är min fulla övertygelse.” 

 
Anders säger också: 
 

”Det finns inget värre än att man hamnar på ställen där man inte vågar 
fråga om en sak, det har jag varit med om, det blir svårt att jobba då 
man inte vet hur man skall bete sig och förhålla sig.” 

Kalle tar också upp hur viktigt det är med lagkänslan. 

”Satsa på att bli eller fortsätta att vara ett team där alla känner sig 
delaktiga.” 
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Leif kommer in på det han berättade om angående motivation där insynen i 

verksamheten är en form av deltagande. 

”Jag tror liksom föregående fråga på att upprätta veckomöten där 
besättningen får ta del av planer, resultat, tankar och idéer är en viktig 
del i att få engagerade besättningar.” 

 

5.6 Delegera 
Delegering tar Anders upp som ett mål i sitt arbete, men detta är inte alltid helt enkelt, 

då alla medarbetare inte har rätt kompetens, viljan eller lämplighet att ta ansvar.  

 

”Det är ju en svår sak att få alla gubbarna att bli självgående, alla 
passar ju inte till alla positioner. /../ Jag jobbar på att kunna släppa så 
mycket som möjligt, då menar jag inte att jag ska sitta på soldäck utan få 
tid till allt pappersgöra och få duktig personal, för tanken är väl ändå att 
de en gång ska bli nya chefer.” 
 

6. Analys 

Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka hur ett situationsanpassat 

ledarskap kan främja arbetet ombord. Följande frågeställningar har legat till grund för 

denna studie:  

 

• Vilka former av ledarfunktioner finns ombord? 

• Vilken är definitionen av ett situationsanpassat ledarskap? 

• Hur kan ledarrollen berikas av ett situationsanpassat ledarskap? 

 

Här i diskussionen presenteras det jag har kommit fram till och analysen av resultatet. 

Jag har valt att lägga fram materialet genom att fortsätta använda mig av samma 

rubriker som tidigare och Herseys kategorier avspeglar ledarskapets olika funktioner 

på ett tydligt sätt. Fokus för min diskussion ligger på det situationsanpassade 

ledarskapet, vilket lyfts fram av en rad olika författare och forskare.   
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6.1 Val av ledarskap 

I litteraturen och intervjuerna med respondenterna betonas ledarskapets komplexitet 

och dess omfattning. Anna lyfter fram ett problem där hon anser att ålder, kön och 

erfarenhet påverkar ledarskapet. Författarna lyfter fram en rad olika förmågor och 

kunskaper som är avgörande i arbetet med att klara av denna komplexa arbetsuppgift 

och att skapa ett utvecklande ledarskap.35 Det handlar om både ett genuint intresse, en 

bred utbildning och vissa egenskaper som t.ex. social kompetens, då man som befäl 

möter många olika människor, arbetsuppgifter och situationer. För att ledaren ska 

kunna lyckas med sitt uppdrag, menar författarna att han eller hon bör skaffa sig 

kunskap om olika ledarstilar och sedan göra ett aktivt och medvetet val av ledarstil 

som passar situationen, uppdraget och ledarens personlighet. Respondenterna menar 

att det krävs olika ledarstilar beroende på arbetsplats som exempelvis ett mindre 

kustgående fartyg eller ett internationellt kryssningsfartyg med stor blandad 

besättning. Maltén rekommenderar ett situationsanpassat ledarskap.36 Denna ledarstil 

innebär att ledaren tar hänsyn till helheten i sitt val av ledarstil till just den givna 

situationen. Här är målet att medarbetarna ska bli självständiga och ansvarstagande 

individer som ledaren kan delegera ut sitt arbete till. Ledaren bedömer varje situation 

och utifrån analysens resultat avgör han eller hon sedan om det är läge att delegera en 

viss uppgift eller om det behövs ett t.ex. mer styrande ledarskap.37  

 Erik berättar om svårigheterna med att bedriva ett professionellt ledarskap där 

balansen mellan kompis och chef är svår att hantera där du har gått från att vara en i 

gruppen till en ledarroll. Respondenterna och författarna betonar vikten av att ledaren 

arbetar aktivt med att skapat ett öppet och tillåtande klimat ombord, där individen får 

vara delaktig i verksamheten.38  

 Grundtanken med det situationsanpassade ledarskapet är att vara ett 

handledarledarskap. Ledaren använder sig av olika ledarstilar för att leda och utveckla 

sina medlemmar på bästa sätt i ett situationsanpassat ledarskap. Ledarskapet anpassas 

efter medarbetarnas erfarenhet, kompetens, förmåga att ta ansvar och arbeta 

                                                
35 Svedberg. s.233-236, 283-286. 
36 Maltén, s. 22, 35, 62-63. 
37 Hersey, s. 54-57. 
38 Bolman & Deal s. 87, Nilsson, s. 102-103, Svedberg, s. 258. 
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självständigt med arbetsuppgifterna. Valet av ledarstil påverkas av allt ifrån uppgiften, 

syftet och målen, till gruppen och dess deltagare. 39 

6.2 Värderingar 

Författarna poängterar att ledarens val av ledarstil beror på vilken människosyn man 

har, vilket påverkar hur man som ledare väljer att agera i olika situationer. De 

förespråkar den komplicerade människosynen, vilket innebär att ledaren anser att 

människans behov och förmåga kan växla och förändras utifrån olika situationer och 

att människan är komplicerad. Här passar ett situationsanpassat ledarskap, där ledaren 

intar en dynamisk ledarstil som förändras och utvecklas.40 Respondenterna betonar 

även vikten av att ledaren besitter förmågan att läsa av andra människor och bemöta 

dem med respekt. I brist på denna förmåga är det lätt att missförstå och köra över 

människor.  

Människor som arbetar med att leda individer bör grunda sitt arbete på en positiv 

människosyn, anser Hersey.41 

6.3 Instruera och kommunicera 
Alla respondenter anser att kommunikationen är mycket viktig där de lyfter fram 

säkerheten ombord som ett tydligt exempel där klar och tydlig kommunikation måste 

fungera. Författarna menar att kommunikation är ett värdefullt verktyg och en viktig 

byggsten för ledarskapet i samspelsprocess som ledaren och arbetsgruppen är helt 

beroende av för att kunna bedriva verksamheten och dess komplicerade processer på 

ett bra sätt. Med en tydlig kommunikation kan ledaren skapa bra förutsättningar för 

gruppen att utföra sina arbetsuppgifter och höja kompetensen, genom att exempelvis 

bjuda in till samtal och redogöra för verksamhetens syfte och mål, och därmed också 

öka delaktigheten, ansvarstagandet och trivsel ombord. Med en öppen kommunikation 

underlättas arbetet och konflikter och missförstånd förebyggs. 42  Ett vanligt 

förekommande problem som diskuterades på praktikfartygen var språkförbistringar, då 

det arbetar människor med många olika kulturella bakgrunder ombord. Det kunde 

handla om både vägen som kommunikationen gick eller vilket språk som användes. I 

                                                
39 Hersey, s.43, 54-57. 
40 Maltén, s. 22, 35, 62-63. 
41 Hersey, s. 51, 56, 77-78, 83. 
42 Bolman & Deal, s.103. Nilsson, s. 83 -87. Svedberg, s. 347-352, 359-360. 
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andra kulturer är det inte kutym att ifrågasätta chefen och komma med egna förslag 

utan man är formad att följa ledaren. Ibland diskuterades arbetet på svenska, vilket 

utestängde en rad medarbetare som inte behärskade språket.  

En annan viktig del i kommunikationen som både respondenterna och Nilsson 

betonar är återkoppling, vilket betyder att mottagaren återger budskapet för att 

förhindra missförstånd.43 Anders säger att han försöker få medarbetarna att direkt göra 

en återkoppling på det han har sagt för att vara säker på att de har uppfattat 

informationen på ett korrekt sätt. 

I Herseys modell fas 1 står instruerande, vägledande och dirigerande i fokus. I 

denna fas ger ledaren tydliga instruktioner för att uppgiften ska kunna lösas och målen 

nås. När gruppen eller medarbetaren ställs inför en ny arbetsuppgift behövs det en 

tydlig instruktion och vägledning, då medarbetaren inte alltid är mogen för att ta mer 

ansvar.44 

6.4 Motivera 

God kommunikation kan även hjälpa till att skapa motivation och meningsfullhet i 

arbetet, vilket är en betydelsefull uppgift i ledarens roll. Ett tillåtande klimat där 

personalen vågar fråga och dela med sig av sina idéer och tankar. 45 

Anders och Anna menar att en bra egenskap hos ledaren i arbetet med att skapa 

motivation är att hon eller han läser av och verkligen ser sina medarbetare genom att 

t.ex. frågar hur de mår, tacka dem eller ge beröm för gott utfört arbete. Författarna 

lyfter fram ett öppet kommunikativt klimat, delaktighet i planering och beslut samt 

möjlighet till att ta ansvar, som viktiga faktorer i skapandet av ett meningsfullt arbete, 

vilket i sin tur kan stärka motivationen hos den enskilde medarbetaren. Det är ledarens 

uppgift att aktivt arbeta med att skapa ett sådant klimat. 46 

Bolman och Deal menar att en viktig punkt är att ledaren informerar sin personal 

om företagets visioner och mål, som bör vara utformade så att de är lockande och 

utmanade på ett sådant sätt att de leder till utveckling, både inom verksamheten men 

också på ett individuellt plan. Arbetet blir mer fokuserat och mätbart om alla strävar 

mot tydliga delmål, vilket kan skapa motivation och trivsel, då alla vet vart man ska 
                                                
43 Nilsson, s. 83 -87. 
44 Hersey, s.59 -61. 
45 Svedberg, s. 347-352, 359-360. 
46 Nilsson, s. 104 -105. Svedberg, s. 207, 347 ff. 
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och vad som krävs av en var.47 Detta lyfter även Leif fram som anser att motivationen 

kan främjas genom insyn i verksamheten.  

 

”Jag tror att om man får ta del av tankar, idéer, planering och resultat 

med mera så kan det påverka motivationen och engagemanget.” 

 

Att motivera kan vara komplicerat, då människor har så otroligt olika behov och 

ibland krav på beröm och bekräftelse. I vissa fall räcker ett enkelt ”Tack för ett bra 

jobb” eller kort pratstund, medan andra kräver belöningar i form av tid, personlig 

kontakt, ekonomisk ersättning eller materiella ting. Utifrån individen måste 

ledarskapet anpassas, Svedberg menar att de vore fel av ledaren att behandla alla lika, 

då vi har så olika behov.48  

I Herseys modell fas 2 står säljande, förklarande och övertygande i fokus. I denna 

fas ska ledaren sälja in idéer och bjuder även in medarbetaren till samtal. När 

medarbetaren börjar komma in i arbetet, kan han eller hon ta mer ansvar.  

6.5 Delta och samarbeta 

Respondenterna betonar vikten av att medarbetarna får vara delaktiga i verksamhetens 

planering och i beslutsgången, och då känna sig betydelsefulla och på så sätt skapa en 

lagkänsla. Detta lyfter även författarna fram och betonar medarbetarnas möjlighet till 

samarbete, delaktighet och känslan att vara behövd, som en del i arbetet med att skapa 

lagkänslan. Medarbetarna måste få ta ansvar och föra fram sina åsikter. Samtidigt som 

personalen ska bjudas in till samverkan får ledaren aldrig släppa sitt yttersta ansvar, 

beslutsrätt eller arbetet att upprätthålla verksamheten. 49 

 

”Det finns inget värre än att man hamnar på ställen där man inte vågar 

fråga om en sak, det har jag varit med om, det blir svårt att jobba då 

man inte vet hur man skall bete sig och förhålla sig”, säger Anders.  

 

                                                
47 Bolman & Deal. s.94 -95, 224. 
48 Svedberg, s. 244. 
49 Bolman & Deal s. 87, Nilsson, s. 102-103, Svedberg, s. 258. 
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Nilsson och Svedberg menar att när ledaren bjuder in till delaktighet och samarbete 

måste ledaren vara medveten om grupptryckets komplicerade påverkan på gruppen 

och vara uppmärksam på varje individ, då grupptrycket kan vara mycket kraftfullt. Det 

kan påverka den enskilde individen så att han eller han inte vågar ställa sin fråga, 

vilket är ett vanligt problem på arbetsplatser.50 

Bolman och Deal belyser att kommunikation och samarbete med andra människor 

är väldigt värdefullt men också det svåraste vi gör på en arbetsplats. Därav är det av 

stor vikt att ledaren skapar rutiner för arbetet och samverkan, för att förekomma 

missförstånd och konflikter. När rutiner för samarbete och samtal finns t.ex. vid 

veckomöten där medarbetarna delgivs information samt bjuds in att diskutera 

gruppens arbetsuppgifter och möjlighet till att påverka och utveckla verksamheten. 51 

Leif anser att i arbetet med att skapa en engagerad personal är det viktigt att upprätta 

hålla veckomöten för att medarbetarna ska känna sig delaktiga. Det finns en stor risk 

när inte mötena är rutinmässiga att medarbetare glöms bort då man tar ett kort möte i 

stunden.  Det finns även tillfällen då enstaka besättningsmedlemmar missar 

information på grund av språkförbistringar trots att språket ombord skall vara 

engelska. För att skapa en äkta lagkänsla måste ledaren och medarbetarna alltid sträva 

efter att få med alla i gruppen, allt ifrån oplanerade möten, vid fika pausen till 

fritidsaktiviteter.  

I Herseys modell fas 3 står uppmuntrande och samrådande i fokus. I denna fas har  

medarbetaren nått större mognad och har målen klara för sig. Nu ligger ledarens fokus 

på medarbetaren mer än på den specifika uppgiften. Ledaren och medarbetaren delar 

idéer och diskuterar fram gemensamma lösningar och beslut kring uppgifterna, vilket 

leder till att samarbetet ökar mellan dem. Ledaren uppmuntrar och stöttar sin 

personal.52 

6.6 Delegera 

I Herseys modell fas 4 är det delegerande, observerande och övervakande som är i 

fokus. Nu försöker ledaren mer och mer lämna över ansvaret och genomförandet av 

                                                
50 Nilsson, s. 102-103, Svedberg, s. 258. 
51 Bolman & Deal, s. 87. 
52 Hersey, s. 59-61. 
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uppgifterna till sin personal. Medarbetaren är självgående och tar fullt ansvar kring 

hela processen. Ledaren finns till hands som stöd för råd och beslut.53 

Anders har som mål att medarbetarna ska kunna arbeta självständigt, men detta är 

inte alltid helt enkelt, då alla medarbetare inte har rätt kompetens, viljan eller 

lämplighet att ta ansvar. Detta skriver Nilsson om och menar att ett mål som ledaren 

bör sträva mot är att medarbetarna ska utveckla en självständighet, och i detta arbete är 

motivation en betydelsefull faktor. 54 Delegering är en av de viktiga faktorer som 

skapar ett fungerande ledarskap, ledaren måste visa att han eller hon har förtroende för 

sina medarbetare. Ett sätt att visa att man har förtroende för medarbetaren är att 

delegera arbetsuppgifter.55  

Självständiga människor som tar egna initiativ är inte bara av godo, då 

medarbetarna kan uppfatta detta väldigt olika. Vissa personer utför uppgifter på sitt 

eget sätt och ibland utanför sin arbetstid, vilket kan få konsekvenser för andra, då de 

inte vet vad som har gjorts. Man får aldrig glömma eller gå ifrån tanken att det är ett 

teamarbete där alla är beroende av vad den andre gör.  

Hersey betonar att i ett situationsanpassat ledarskap är målet att medarbetarna ska 

bli självständiga och ansvarstagande individer som ledaren kan delegera ut sitt arbete 

till. Ledaren bedömer varje situation och utifrån analysens resultat avgör han eller hon 

sedan om det är läge att delegera en viss uppgift eller om det behövs ett t.ex. mer 

styrande ledarskap.56 

 

7. Diskussion 

Utifrån litteraturen och intervjuerna med respondenterna kan det konstateras att i 

ledarskapet ingår det en rad olika arbetsuppgifter och ansvarsområden, vilket visar att 

ledarskap är en komplex och mångfacetterad uppgift. En uppgift som kräver både bred 

kunskap, genuint intresse och stor social kompetens. Arbetet med detta examensarbete 

har lett till att jag fått en fördjupad kunskap om ledarskapets betydelse. Vikten av 

utbildning och kunskap inom detta område lyfts fram av både författarna och 

respondenterna, vilket jag instämmer i. Min uppfattning är att många av studenterna på 

                                                
53 Hersey, s. 33-38, 59-61.  
54 Nilsson, s. 102-103, 
55 Bolman och Deal s. 161, 183. 
56 Hersey, s. 54-57. 
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sjöfartshögskolorna inte är medvetna om att de efter examen kommer att hamna i 

arbetssituationer där de har en ledande position, då ofta som handledare och inte allt 

för sällan en tidig uppmönstring till överstyrman. Kunskap om ledarskapsteorier kan 

fungera som en hjälp vid val av ledarskapsstil och struktureringen av arbetet. Ledaren 

får även tips och idéer hur han eller hon kan tänka och agera vid olika situationer samt 

en rad olika verktyg i det svåra uppdraget som ledarskapet innebär.  

 Bosse säger att han har valt sin egen väg, vilket jag reagerar starkt emot, för att 

ledarskapet är så komplicerat och påverkar andra människor och verksamheten. Det är 

så lätt att handla i tron av att man gör gott, detta kan då missuppfattas och göra mer 

skada än nytta. Han fortsätter och menar att det bör läggas mer resurser och tid på 

ledarskapskurser. Detta instämmer jag i men hävdar även att det borde var ett krav för 

att arbeta i eller när man mönstrar upp till en ledarposition. Under utbildningen till 

befäl ingår en grundläggande kurs i arbetsledning, vilket är en bra bas för vårt 

kommande yrke, då även en styrman kan hamna i en ledande position, som t.ex. 

handledare.  

 Jag är mycket nöjd med mina intervjuer då respondenterna tog upp många viktiga 

delar inom ledarskapet och gav tydliga, konkreta och lärorika svar på frågorna, men 

man får inte glömma att svaren gavs i planerade intervjusituationer, medan 

verkligheten kan se helt annorlunda ut. En av mina reflektioner av intervjuerna är att 

det ”goda” ledarskapet finns i tanken hos flera ledare, men i praktiken är det inte lika 

lätt att följa sina intentioner. 

 I analysen av det situationsanpassade ledarskapet har jag upptäckt en rad olika 

fördelar, som jag kan ha stor glädje av i mitt kommande yrke. En viktig del är ledarens 

medvetenhet, dels om ledarskapets betydelse och funktion i de olika faserna som 

arbetsgruppen går igenom, dels om ledarens påverkan på personalen och 

verksamheten. Detta har varit en ny värdefull insikt för mig att ta med mig in i min 

kommande yrkesroll som befäl ombord.  Att mina egna grundvärderingar kommer att 

påverka mitt sätt att behandla och leda andra människor, vilket är viktigt att vara 

medveten om så att man kan göra väl genomtänkta beslut. Respondenterna betonar 

även vikten av att ledaren besitter förmågan att läsa av andra människor, kommunicera 

och bemöta dem med respekt. I brist på denna förmåga är det lätt att missförstå och 

köra över människor, vilket jag har sett under min praktiktid. 
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 Frågan jag ställer mig är vad god kommunikation är i verkligheten, då jag vid ett 

flertal tillfällen har sett prov på situationer som kunde ha lätt till incidenter i arbetet. 

Ett exempel är vid återkommande arbetsuppgifter som lätt blir rutin eller en vana och 

på så sätt blir t.ex. kommunikationen vid en överlämning undermålig vilket kan få 

förödande konsekvenser. Det är viktigt att ledaren är medveten om kommunikationens 

betydelse i arbetet, detta för att han eller hon aktivt ska arbeta med att upprätthålla en 

tydlig och professionell kommunikation ombord. 

 En annan del är att när du som ledare har en medvetenhet är du förmodligen mer 

uppmärksam på din personal och ditt eget agerande.  Här blir den egna reflektionen 

över situationen och ditt eget handlande viktig så att man som ledare hela tiden växer 

och utvecklar sitt ledarskap, vilket Hersey betonar i sin ledarteori.57 Det jag har fastnat 

för i det situationsanpassade ledarskapet är dess progression, där syftet hela tiden 

ligger på att utveckla verksamheten och varje enskild medarbetare utifrån hans eller 

hennes förmåga. I figuren nedan förtydligas ledarens flexibla roll. I början av arbetet 

måste ledaren ta både mycket av ansvaret, planeringen, talutrymmet och besluten. 

Medarbetaren måste ges en chans att komma in i arbetet och den nya rollen. Med 

tidens gång bjuds medarbetaren in och ges möjlighet att ta över mer och mer av 

ledarens arbetsuppgifter. Ledaren backar och intar en mer stödjande roll. Det är viktigt 

att ledaren kan röra sig i hela området och kliva fram när det behövs och backa när det 

krävs, allt för att få medarbetarna att växa.  

 

 

 

 

   (Svedberg s.311) 

 

Svedberg betonar att viktiga egenskaper för ett situationsanpassat ledarskap är 

ledarens förmåga att vara flexibel och uppmärksam på medarbetarnas kompetensnivå, 

samt kunskap att kunna variera sitt ledarskap utifrån hur situationen förändras. Det är i 

                                                
57 Hersey, s. 43, 97.  

 

Ledaren 

Medarbetaren 
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samverkan med medarbetarna, uppgiften och situationen som ledarskapet slutgiltigt 

formas.58 

Utifrån analysen av litteraturen och intervjuerna anser jag att ett situationsanpassat 

ledarskap kan berika ledarrollen på många olika sätt. Ledarskapsmodellen ställer stora 

krav på ledaren men trots allt ser jag det som en utmanande uppgift som när den 

lyckas kan ge så mycket tillbaka till både ledaren och medarbetarna. Herseys modell 

tydliggör ledarskapets komplexitet och ger en struktur att arbeta med och en möjlighet 

att skapa ett dynamiskt arbetssätt med en tydlig progression. Denna progression blir en 

av förtjänsterna, i ledarskapet pågår det hela tiden en utveckling där många varierande 

faktorer formar ledaren, ledarstilen och medarbetarna. Strävan är att nå både företagets 

uppsatta mål och bidra till medarbetarnas kompetensutveckling. Både företaget, 

ledaren och medarbetarna vinner på att individerna utvecklas och blir självständiga 

och ansvarfulla.59  

Frågan man kan ställa sig är vem som ska arbeta utifrån ett situationsanpassat 

ledarskap? Min uppfattning är att det handlar om ett förhållningssätt till andra 

människor, en vilja att se andra människor växa och utvecklas både i yrket och på ett 

personligt plan.   

 

8. Framtida forskning 

Till denna studie har jag läst och undersökt ledarskapet från ett ledarperspektiv, i 

framtida forskning skulle det vara intressant att intervjua medarbetarna ombord utifrån 

samma frågeställningar.  Medarbetarnas åsikter och syn på ledarskapets roll och dess 

funktioner med fokus på Herseys ledarskapsteori, skulle vara lärorika att höra, då detta 

är en viktig del av ledarens vardag. En annan fråga värd att lyfta fram är om 

medarbetarna upplever att deras ledare arbetar utifrån ett medvetet valt och långsiktigt 

ledarskap eller om man löser varje situation i stunden. Genom att höra båda parterna i 

målet kan man få en större helhetsbild av det komplexa uppdraget som ledarskapet 

innebär. Det vore även intressant att följa några befäl som jobbar aktivt utifrån 

Herseys ledarskapsmodell, för att se och höra hur det fungerar i praktiken. 

  
                                                
58 Svedberg, s. 306-307. 
59 Hersey, s. 92. 
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Bilaga 1. 

 
Intervjufrågor till examensarbetet: 
Hur kan ett situationsanpassat ledarskap främja arbetet ombord på fartyg? 
 
 
Vad är ledarskap för dig? 

• Positivt 
• Negativt 
• Svårigheter 

 
Hur har du fått din kunskap inom ledarskap? 

• Teoretiskt 
• Praktiskt 
• Skola 
• Kurs 

 
Vilka faktorer anser du vara viktiga i ett framgångsrikt ledarskap? 

• Kommunikation 
• Delegering 
• Ansvar 

 
Hur är skillnaden på att vara ledare på land mot att vara det till sjöss? 

• Arbetsklimat 
• Respekt 

 
Hur upplever du situationen att vara ledare ombord? 

• Kvinna/man 
• Yngre/äldre 
• Nationaliteter 

 
Övrigt 
 


