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Abstract 
 
Denna studie diskuterar de ledarskapsstilar som används ombord på handelsfartyg. Den syftar 
till att avgöra huruvida en specifik mål-baserad ledarstil kan anpassas till att användas på ett 
modernt handelsfartyg. Den teori som används i studien bygger på Edwin A. Locke & Gary P. 
Lathams arbete inom målsättand psykologi och ledarskap. Den huvudsakliga artikeln vi har 
använt är “Building a Practically Useful Theory of Goal Setting and Task Motivation, A 35-
Year Odyssey (2002)”. 
 
Vi har genomfört en kvalitativ intervjuundersökning. De huvudsakliga variablerna vi 
undersökte, var de intervjuade sjöbefälsstudenternas inställning till att arbeta med specifikt 
målsättande ledarskap samt möjligheten att applicera det som ledarskapsmetod ombord på 
handelsfartyg. 
 
Studenterna fick berätta om sina erfarenheter av ledarskapet ombord på de olika fartyg där de 
gjort sin praktik under utbildningen till sjöbefäl. Studenterna fick även svara på om ett mål-
baserat ledarskap använts ombord. 
 
Resultaten av studien visade att studenterna i allmänhet ställde sig positiva till att pröva de 
specifika mål-baserade ledarskapsmetoder, som presenterades under intervjuerna. Studien 
tyder på att en auktoritär ledarstil oftast användes ombord de olika fartygen. Vissa fartyg hade 
prövat olika varianter av mål-baserat ledarskap, även om ingen använt sig av ledarskap med 
specifika mål som denna studie syftar till. 
 
Sammanfattningsvis tyder intervjustudien på en god inställning till utveckling i ledarskap 
ombord på handelsfartyg. Huruvida de specifika målteorier som används inom sjukvården, 
sport och industrin (Locke & Latham 2002) är den mest effektiva vägen att gå, kanske en 
framtida experimentell studie kan att visa. 
 
Nyckelord: Ledarskap ombord, målsättning, motivation för arbete, kvalitativ studie, 
intervjustudie.  
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Abstract 
 
This study discusses leadership styles used on ships and aims to determine whether a Specific 
Goal based Leadership style could be adapted on a modern merchant ship. The theory used in 
this study, is based on the work in goal setting psychology, by Edwin A. Locke & Gary P. 
Latham. The primary article we have used, is “Building a Practically Useful Theory of Goal 
Setting and Task Motivation, A 35-Year Odyssey (2002).  
 
We have carried out a qualitative interview study. The depended variable was the Interviewed 
students, attending Kalmar Maritime Academy, and their attitude towards an adaption of 
Specific Goal setting Theory used as management method onboard merchant vessels. 
 
The students were asked to review their experiences of the leadership and management style, 
from the various ships they have been mustered on, during their education towards officer. 
The students also answered whether a goal-based leadership had been used onboard. 
 
The results showed that the students in general had a positive attitude towards the Specific 
goal based management style that the authors presented. Further the study indicated that the 
authoritarian method of management were the main one used on the various vessels the 
students had been in contact with. Some vessels had tried variations of goal-based leadership, 
although none had adapted the specific goal setting that this study aims to implement in 
maritime management. 
 
In conclusion the authors find the interview study to show a good attitude towards a change in 
management style onboard merchant ships. Whether the specific goal setting theories that has 
been widely spread in health care, sports, and industry (Locke & Latham 2002) is the most 
efficient way, perhaps a future experimental study will show. 
 
 
Keywords: Ship Management, Goal setting, Task Motivation, leadership styles, qualitative 
study, Interview study.  
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1. Introduktion 
 

Efter att ha resonerat och berättat om våra respektive upplevelser till sjöss, samt jämfört dem 

med tidigare erfarenheter från olika yrken på land, insåg vi att ledarskapsstilen till sjöss såg 

väldigt annorlunda ut jämfört mot den i land.  

 

Landorganisationer har en mer demokratisk ansvarsfördelning (Moqvist, 2005). En klar 

målsättning har visat höjd motivation och samarbetsförmåga på många arbetsplatser tidigare 

(Locke, Saari, Shaw  & Latham, 1981). 

 

Efter att ha läst The Complete Chief officer By Captain Michael Lloyd (Lloyd, 2010), där 

arbetet som överstyrman och ledare skildras på ett entusiasmerande men ibland annorlunda 

sätt än det vi upplevt under de månader vi har spenderat ombord på handelsfartyg. Vi tyckte 

att en skildring av dagens miljö och ledarskap ute till sjöss samt hur vi som kadetter och 

nyexaminerade styrmän på bra sätt kan påverka arbetsförhållandena, var ett intressant arbete 

att göra. 

 

2. Syfte 
 

- Vilka möjligheter finns för att applicera Edwin A. Lockes och Garry A. Lathams, 

målsättningsteorier ute till sjöss?  
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3. Teori 
 

3.1 Ledarskapets historia i Sverige 
Från 1900-talets början fram till idag har synen på ledarskap förändras(SOU, 1999:69). 

Demokratiseringen drog igång i början av 1900-talet, detta skapade nya omständigheter som 

krävde förändringar i ledarskapsrollen(Moqvist, 2005). Fram till 1970-talet användes den 

auktoritära ledarstilen flitigt, det fanns en tydlig hierarki i företagen. Under de kulturella och 

sociala omvälvningar som karaktäriserade 60 och 70 talen, började politiker och näringsliv 

utveckla mer människoorienterade ledarskaps modeller. (Mol & Birkinshaw, 2008). På detta 

sätt gavs personalen möjlighet att utrycka sina åsikter och därigenom skapa högre motivation 

inför arbetet. (SOU, 1999:69). Det auktoritära ledarskapet sågs allt mer som ett problem bland 

företagen, dels på grund av att innovationsförmågan försämrades, men kanske främst då 

konflikter mellan de hierarkiska skikten sänkte både motivation och närvaro. (Bolman & 

Deal, 1997). Ledarskapsrollen gick under denna förändring från att chefen genom sin ålder, 

kunskap och sin erfarenhet skapade ett maktövertag över sina anställda. Till att ledarrollen 

blev en mer vägledande roll, en roll där ledaren inspirerar, undervisar och sätter mål (Moqvist, 

2005). Vid denna tid fanns det forskare som hävdade att de mänskliga behoven inte var 

relevant för företagens skapandekraft, dock upptäckte man bland annat inom industrin att 

produktion och arbetstillfredsställelse ökade när personalens behov togs i beaktande. Då som 

nu, fanns det dock svårigheter med att definiera dessa behov och dess respektive relevans för 

den enskilde individens produktion och välbefinnande. (Bolman & Deal, 1997). 

I företagens strävan att effektivisera arbetet, gavs en större uppmärksamhet på arbetarnas 

välbefinnande. Exempel på detta är att arbetarna skall känna sig kompetenta, att de skall ha ett 

mått av självbestämmande samt känna samhörighet på sin arbetsplats(Deci & Ryan, 1985-

1991). Detta ställde helt nya krav på ledarskapet, tidigare hade ledare karaktäriserats som 

äldre, kallt kalkylerande och rationella (SOU, 1999:69). Nu krävdes nya vägar att skapa 

dialog mellan personal och ledning. Företagen förespråkade olika mål för personalen. Detta 

för in oss in mot dagens ledarskap som baseras på dialog, att möta den enskildes behov samt 

att föra in symbolik och visionärt tänkande till arbetsgruppen, i samband med en god 

kännedom om verksamheten. (Moqvist 2005). 
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3.2 Auktoritärt ledarskap 
Den auktoritära ledaren är ofta resultatorienterad, arbetsstyrkan som finns till hands är den 

resurs som används för att uppnå resultatet. I det auktoritära ledarskapet tar man inte 

nödvändigtvis hänsyn till individen, ofta kan detta förekomma i större organisationer, där 

klara direktiv ges till arbetaren utan att individuell hänsyn visas för individens önskemål och 

förutsättningar.  

Den auktoritära ledaren bjuder inte in till dialog i beslutsfattandet, han tar ofta egna beslut 

utan att gruppen har fått yttra sig. De anställda följer ledarens direktiv trots att de ofta inte tror 

på dennes order, och därför upplever en sänkt motivation inför arbetsuppgifterna. (Blake & 

McCanse, 1991) 

En fördel med en auktoritär ledarskapsstil, är att det fungerar under nästan alla förhållanden, 

ofta är det även uppskattat i omogna och nyligen sammansatta grupper som inte har fått 

utvecklas. När ett starkt hierarkiskt ledarskap används under en längre tid, brukar brist på 

utveckling och engagemang hos gruppen vara tydliga symptom. (Bolman & Deal, 1997). 

En anledning till att motivation, engagemang samt även produktivitet går ner i en hierarkiskt 

toppstyrd organisation, är att något som brukar kallas hierarkiska konflikter uppstår. Dessa 

kan få karaktären av ett gerillakrig, där arbetsstyrkan ibland aktivt kan sabotera verksamheten 

och om inte det, åtminstone uppträda motsträvigt utan att visa detta för organisationens ledare. 

(Blake & McCanse, 1991).  

3.3 Demokratiskt ledarskap 
En demokratisk ledarskapsstil främjar samarbete mellan människor och förbättrar även 

problemlösning. Ofta kan den demokratiskt styrda gruppen lyfta fram de bästa sidorna hos 

individen och därigenom skapa en starkare grupp, en grupp som strävar efter gemensam 

utveckling. (Blake & McCanse, 1991) 

Beslutsfattandet är ofta dynamiskt i den demokratiskt ledda gruppen, detta beror på att 

kommunikationen mellan de beslutsfattande organen och arbetsstyrkan är god. Den goda 

kommunikationen gör att relevansen för målbild och arbetsuppgifter blir stor. (Koestenbaum, 

1994) 
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Den demokratiske ledaren, önskar förtroende från sin arbetsgrupp. I strävan efter detta och 

gruppens koncensus, kan en demokratisk ledare ibland ses som svag och passiv.  Trots att den 

demokratiska ledaren ofta har en mycket god kännedom om vad som försiggår inom den egna 

organisationen, kan tiden från händelse till beslut ta mycket lång tid. Detta gör en demokratisk 

ledarstil olämpligt under svåra omständigheter som kräver snabba, klara och tydliga beslut. 

(Blake & McCanse, 1991) 

 

3.4 Bakgrundsfakta och tidigare studier. 
År 1990, publiserade Edwin Locke och Gary Latham sin teori om målformulering, “A Theory 

of Goal Setting and Task Performance” (Locke & Latham, 1990. sid 712). Inom 

företagsvärlden har denna teori använts för att förutsäga tillfredställelse med arbetsutförandet. 

Författarna framhåller att medarbetarnas produktivitet ökar betydligt genom att högt ställda 

mål formuleras. Vidare understryker de att motivation är en förutsättning för att nå 

måluppfyllelse. Saknas motivation finns risk för att målet inte uppnås. De hävdar också att för 

enkla mål korrelerar med ett sämre utförande, emedan mer högt ställda och utmanande mål 

leder till ett bättre utförande. Viktigt är att målen är tydliga och väl avgränsade eftersom man 

också registrerat att otydliga och vaga formuleringar ger ett sämre utförande. Effektiva mål 

bör vara tydligt formulerade och utmanande för att motivera individen att fokusera och 

maximalt anstränga sig att nå dem. Idag förespråkas att mål bör vara formulerade ”SMART”, 

vilket är en akronym där; S; står för Specific, M; Motivational (ibland Measurable), A; 

Attainable, R; Relevant och T; Time limited. (Locke & Latham, 1990) 

 

Edwin Locke och Gary Latham definierar ett mål på följande sätt:”A goal is the object or aim 

of an action, for example, to attain a specific standard of proficiency, usually within a specific 

time limit” (Locke E & Latham G, 2002). De påstår i artikeln att formulering av specifika och 

svåra mål, genomgående ger ett bättre resultat än när medarbetare ombeds att göra “sitt 

bästa”. I artikeln sammanfattar de hur personer uppfattar målsättning inom sina vardagliga 

sysslor samt hur detta kan användas som en metod för att öka motivation och produktivitet. 

Metoden har visat sig fungera väl inom såväl idrott, sjukvård och utbildning samt industrin 

(Locke E & Latham G, 2002). Vi har hittills inte funnit att metoden ännu har använts inom 

sjöfarten.  
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Sjöfart i Sverige och Norden har under de senaste trettio åren genomgått stora förändringar. I 

den norska studien från år 2007, ”When Seafaring is (or was) a calling: Norwegian seafarers 

career experiences”, framgår att sjömän traditionellt har gått till sjöss relativt tidigt i livet. 

Sjömännen ombord på fartygen upplevde tidigare även fartyget som hem långt ifrån det egna 

hemmet i land ”a home away from home” (Mack, 2007). Ombord skapade de en egen 

professionell och social struktur, vänskapsband knöts för livet, något som var till gagn både 

professionellt och privat.  

 

Det var också vanligt att befäl och manskap, trots hierarkiska skillnader, förblev vänner för 

livet. Dessa sammanslutningar har dock under senare år börjat lösas upp, då rekrytering såväl 

som nationell anknytning till fartyget och flaggstaten har förändrats, samt att befäl och 

manskap idag har stor del av utbildningen förlagd i land innan de kan gå till sjöss (Vickers & 

Walsh, 1999). 

 

Historiskt sett gav sjömansyrket en möjlighet till både frihet och äventyr i främmande länder. 

Ett yrke inom sjöfarten var då ofta ett attraktivt alternativ till de monotona arbeten som kunde 

erbjudas i land. I vissa avseenden finns fortfarande möjligheter till detta inom sjöfarten, men 

med dagens snabbrörliga sjöfart som innebär korta liggtider i hamn, så kan främmande delar 

av världen ofta betraktas mer ingående hemma i tv- soffan. (Mack, 2007) 

 

Sjöfarten idag står inför stora utmaningar inom personal och management. De internationellt 

blandade besättningarna, tillsammans med det idag höga tempot ökar risken för missförstånd i 

kommunikationen och bristande samarbete ombord. Under 1960-talet var det allmänt känt att 

det var olämpligt att mönstra exempelvis en Engelsman, tillsammans med en Australiensare, 

en kines från Hongkong tillsammans med en kines från fastlandet. (Vickers &Walsh, 1999). 

 

Dagens höga tempo tar inte hänsyn till dessa aspekter, därför kan också 

kommunikationssvårigheter och konflikter lätt uppstå ombord. (Horck, 2004) 

 

Detta stöds även av Lloyd, där Captain Micael Lloyd resonerar kring besättningars olika 

sammansättning i dagens sjöfart. Några är ute efter att göra karriär, andra försöker spara 

pengar till att öppna en rörelse i hemlandet, emedan ytterligare andra arbetar till sjöss endast 

för att de inte har någon annanstans att ta vägen. (Lloyd, 2010) 
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3.5 Teorier om målsättande ledarskap.  
 
År 1964 disputerade den unge doktoranden Edwin A Locke, efter att framgångsrikt ha visat 

på sambandet mellan målets svårighetsgrad, tydlighet, och hur uppgiften utfördes (”task 

preformance”). Locke visade att mål, som var specifika och svåra, ledde till högre prestationer 

och bättre resultat än lätta samt ospecifika mål så som exempelvis ”Gör ditt bästa”( Locke E 

& Latham G, 1990, 2002). 

 

Några år senare, kunde även G.P Latham, i en fristående studie (Latham & Youkl, 1975) visa 

på de positiva effekterna av att använda specifika mål. Forskningsprojektet genomfördes på 

ett sågverk med skogshuggare och lastbilschaufförer som försökspersoner. Detta var den 

första undersökning som gjorts utanför en laboratoriekontrollerad miljö och som tydligt 

visade på nyttan med att använda specifika mål som ledarskapsmodell. (Locke E & Latham 

G, 1990, 2002) 

 

I en studie gjord av (Latham & Baldes, 1975) delades mål ut till lastbilschauförer, resultatet 

blev en ökning, från att ha lastat 60% av den maximalt tillåtna vikten, lastades lastbilarna till 

90% av den tillåtna vikten. Förarna sparade företaget $250,000 under en niomånaders period. 

(Locke E & Latham G, 2002) 

 

Att avgränsa tiden för när målet ska utvärderas, är en annan viktig faktor som har visat sig 

leda till en ökad arbetstakt i strävan att nå målet, jämfört med att arbeta mot målet under 

obegränsad tid (Locke E & Latham G, 2002). 

  

Det finns dock olika typer av mål som kan användas för att uppnå olika typer av resultat.  När 

människor arbetar med komplexa uppgifter, där lösningen inte är känd, leder ofta mål av 

typen ”gör ditt bästa” till bättre strategier för att lösa uppgiften.  Anledningen till det är att 

resultatmål kan göra folk för nervösa inför resultatet, att de tar sig an uppgiften på ett 

osystematiskt sätt. Ett specifikt mål på ett komplext problem kan vara att sträva efter att sätta 

utmanande och lärande mål exempelvis att visa hur många strategier som finns för att lösa en 

särskild uppgift. (Locke E & Latham G, 2002) 
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När individer tränat att använda de mest effektiva strategierna för att lösa sina olika typer av 

uppgifter, använder personer med höga prestationsmål oftare de mest effektiva metoder de lärt 

sig, där av ökar denna grupp också mest i resultat. Dock minskar gruppen som fått höga 

prestationsmål om strategin de använder för att lösa uppgiften är felaktig, jämfört med en 

kontrollgrupp som har haft lättare mål. (Locke E & Latham G, 2002) 

 

Mål får som störst effekt när målen är meningsfulla och viktiga för personen eller gruppen, 

vilket kan kallas mål-anknytning. Viktigast att uppnå mål-anknytning är när målen är högt 

satta och därigenom svåra att uppnå. Det finns många olika sätt att övertyga människor om att 

målen är viktiga och på detta sätt nå mål-anknytning hos gruppen eller individen. Att göra 

målen offentliga är ett sätt som höjer dess relevans, då det blir en integritetsfråga både för den 

som skall uppnå målet, liksom för andra runt omkring. (Locke E & Latham G, 2002) 

 

Ett alternativ till att dela ut mål till sina underordnade, är att gemensamt med dem sätta mål. I 

teorin ökar då mål-anknytningen hos personerna. Dock visades efter ett antal studier att rent 

motivationsmässigt var ett givet mål, lika med ett mål som är satt gemensamt, under 

förutsättning att anledningen och syftet med målet är tydligt. Däremot visades att mål som 

bara delats ut, utan förklaring av typen ”gör detta!”, märkbart sänkte resultaten liksom de 

även sänkte motivationen. (Locke E & Latham G, 2002) 

 

Som slutsats på frågan om huruvida det är en fördel att gemensamt sätta mål, eller att dela ut 

dem, konkluderar Locke, att det gemensamma skapandet av målen bidrar till ett 

informationsutbyte som stärker relevansen för de satta målen och även höjer den egna 

effektiviteten i relation till arbetet med målsättningen. (Locke E & Latham G, 2002) 

 

Att arbeta och sträva mot att nå måluppfyllelse, är sammanlänkat med grundläggande 
motivationsmekanismer, detta innebär att den som säger sig sträva efter ett mål, inte kommer 
att vara nöjd innan det målet är uppnått (Locke E & Latham G, 2002).  

 

Enligt ”Self determination theory” som grundades av (Deci & Ryan, 1985,1991) har alla 

människor tre grundläggande psykologiska behov och dessa beskrivs vara; kompetens, 

självbestämmande och samhörighet.  
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Kompetens innebär att individen känner sig effektiv och kunnig inom sitt område. 

Självbestämmande betyder att individens beteende är självvalt, snarare än påtvingat. 

Samhörighet innebär att individen känner sig som en del av gruppen, snarare än främmande 

och marginaliserad. Enligt teorin anses att de människor som uppfyller dessa tre psykologiska 

behov, når både välmående och fortsatt motivation. (Sheldon & Elliot, 1999) 

 

Sheldon har också kunnat visa att individer har presterat bättre i undersökningar, både ute på 

arbetsplatser och i laboratoriets kontrollerade miljö, då målen satts i samråd med dem själva 

samt att målen överensstämt med individens egen målsättning. När detta uppnås anstränger 

sig människor mer för att uppnå målen.(Sheldon & Elliot, 1999) 

 

Forskningen inom målsättning har lett fram till något som kallas The High Performance 

Cycle, detta förklarar hur höga mål leder till högre prestationer. Något som leder till 

belöningar i form av, erkännande och befordran. Dessa belöningar resulterar i hög 

tillfredställelse och en stärkt självbild inför nya utmaningar, då målsättningen därefter kan 

ställas ännu högre. I ”The High Performance Cycle” är den höga tillfredställelsen resultatet av 

prestationerna, snarare än anledningen till dem. (Locke E. A., 2002) 

 

3.6 Goal Atainmment Scaling 
 I arbete med konkreta målsättningar är den inledande fasen, där målen sätts gemensamt en 

viktig del av processen. Men lika viktigt är också att följa upp målen. Som stöd för detta kan 

målen med fördel anpassas enligt ”GAS” skalan. GAS, står för Goal Atainmment Scaling och 

används mycket, främst inom sjukvård och skola. Fördelen med GAS är att man framförallt 

mäter utveckling och framsteg inom organisationen.  

 

Skalan är femgradig och sträcker sig från -2 och avslutas med +2. Noll anger den förväntade 

nivån, +1 och +2 anger lite bättre än förväntat respektive mycket bättre än förväntat. Den 

nuvarande nivån eller utförandet definieras som -2 och -1 anger en liten förbättring men inte 

tillräckligt bra för att nå den förväntade nivån. (Kiresuk, 1994). Med denna mätmetod 

möjliggörs även en bredare mätning där flera olika aspekter av arbetet kan läggas samman för 

att ge en komplett bild av besättningens prestationer. 
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Ett exempel på hur en sådan utvärdering, där man kan se relaterade mål från olika delar av 

organisationen. 

 

 
(Kiresuk, 1994) 

  

Skala för 

måluppfyllelse 

Company (gear) Tid för 

arbetssysslor 

Kvalitet på arbetet 

+2 Rederiet har köpt ny 

personliga verktyg till 

alla. Matrosernas 

arbetssäkerhet har 

tagits in i övervägandet 

när verktygen köptes 

Arbetet klart 

mycket innan 

förväntad tid 

Arbetet motsvarar 

mycket god 

skicklighet. Utan 

slarv 

+1 Rederiet har sett till att 

alla verktyg som 

behövs finns, trasiga 

verktyg har ersatts, 

utrustning för att 

minska risk för 

vibrations skador finns  

Arbetet klart innan 

förväntad tid 

Arbetet motsvarar 

god skicklighet, 

med små slarvfel 

0 Trasiga verktyg har 

ersatts med nya, Priset 

var den största faktorn 

vid köp.  

Arbetet klart på 

förväntad tid 

Arbetet är utfört 

enligt 

specifikationer 

-1 Försök till att laga 

trasiga verktyg har 

gjorts ombord 

Arbetet drog ut på 

tiden 

Arbetet är slarvigt 

utfört 

-2 Samma nivå som nu Arbetet drog ut 

mycket på tiden 

Arbetet måste 

göras om.  
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4. Metod 
 

Detta arbete har gjorts med kvalitativa metoder istället för kvantitativa. 

Anledningen till detta är att den kvalitativa undersökningen ger en större möjlighet till att 

utforska frågor, där svaret inte är känt på förhand. En kvalitativ undersökning öppnar för 

möjligheter till större djup och förståelse för de individer och de sociala processer, som 

slutligen kan komma att påverkas av den utveckling och förändring som arbetet syftar till att 

möjliggöra. (Corbin J. & Strauss A., 2008)  

 

Då den kvantitativa undersökningen i första hand framställer korrelationen mellan två redan 

kända storheter (Ryan A., 2004), var frågeställningen i detta arbete av sådan art att det inte 

bedömdes som möjligt att besvara den med ett statiskt frågeformulär.  

 

För att vidare skapa möjligheter för att dynamiskt utveckla frågeställningen, genomfördes 

undersökningen med hjälp av semistrukturerade intervjuer (Denscombe, 2009). Denna form 

är en blandning av de högt strukturerade intervjuer som traditionellt används i kvantitativa 

undersökningar, och de helt ostrukturerade intervjuer som vissa förespråkare för kvalitativa 

intervjuer rekommenderar (Trost, 2005). Vi har med dessa metodval försökt uppnå största 

möjliga effektivitet och relevans i undersökningsmaterialet.  

 

4.1 Urval 
I detta arbete användes två urvalsmetoder, teoretiskt urval och bekvämlighetsurval. Med 

teoretiskt urval menas att undersökningen utförs på sådant sätt att en större skillnad uppstår. 

Detta innebär att erfarenheterna hos informanterna skall variera. Bekvämlighetsurvalet riktar 

sig mot de interna begränsningarna inom arbetsgruppen bakom denna studie. Det teoretiska 

urvalet inriktade sig på olika aspekter, så som kön, tidigare arbetes erfarenheter, typ av 

praktikfartyg och eventuella släktband med sjöbefäl. Detta för att få stor variation i en redan 

liten grupp som studenterna på sjöfartshögskolan i Kalmar utgör. Bekvämlighetsurvalet 

genomfördes då begränsningar i reseförmåga till Göteborg för att undersöka om studenter från 

Chalmers kunde vara intressanta som informanter. Även begränsad kunskap om studenters 

erfarenheter i Göteborg och även vissa klasser i Kalmar, utgjorde att arbetets urvalsgrupp inte 

blev bredare. (Trost, 2005) 
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4.2 Tillvägagångssätt 
Arbetet inleddes genom fördjupande inläsning av flera studier publicerade i The American 

Psycologist Association, där mycket av den mål-sättande ledarskaps teori som framförallt 

grundar sig på Edvin Lockes arbete har publicerats. Efter detta följde studier i hur sjöfarten 

förändrats de senaste åren, för att därigenom nå en större insikt i den utveckling som skett. 

Mycket information fanns i tidskriften: ”Maritime Policy & Management: the flagship Journal 

of international shipping and port research”. En fördjupning inom Sveriges 

ledarskapsutveckling under de senaste hundra åren var nödvändig för att kunna göra en lättare 

jämförelse mellan ledarskapet till sjöss och det som utövas i land. Som bakgrundsmaterial till 

den landbaserade ledarskapsutvecklingen har bland annat texterna från ”Moqvist, 

L.(Ledarskap i vardagsarbetet: en studie av högre chefer i statsförvaltningen och SOU:69 

Individen och arbetslivet: perspektiv på samtida arbetslivet kring sekelskiftet 2000)” Använts.  

den grundläggande inläsningsprocessen fortsatte genom att definiera den auktoritära 

ledarstilen och den diplomatiska ledarstilen, litteraturen som användes för detta var bland 

annat skriven av Blake & McCanse (1991).  

 

Efter att säkrat kunskapsgrunden inom ledarskap och i synnerhet målsättning, skapades ett 

enkelt frågeformulär (se bilaga 1) som en del av den undersökning som genomförts. 

Formuläret syftade till att ge studenterna möjlighet att själv berätta om sina erfarenheter om 

det ledarskap som utövats ombord på praktikfartyg. Informanterna fick även besvara huruvida 

fartygets befäl har använt sig av målsättning och målbilder som en metod för att motivera och 

entusiasmera inför arbetet.  

 

Ett urval gjordes inför intervjuerna, i enlighet med de kriterier som satts upp för att maximera 

svarens relevans till undersökningen (Trost, 2005).  

 

Undersökningsgruppen kontaktades och tid och datum för intervjuer bokades med 

respondenterna individuellt. Vid detta kontakttillfälle informerades även informanter om 

intervjuns syfte och innehåll, detta för att klargöra och även för att ge informanterna större 

möjlighet att beakta sina svar(Trost, 2005)  
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Forskarna delade upp informanterna och intervjuade dessa enskilt. För att inte försumma 

något som sades under intervjun, samt för att tillgodose så mycket som möjligt valdes 

inspelning som metod (Ryen A., 2004) Tekniken som användes var mobiltelefon och dess 

”röstmemon” funktion. Informanterna blev initialt informerade om deras anonymitet, samt att 

de har möjlighet att se det transkriberade materialet innan det användes i arbetet, för att 

undvika att bli fel citerade. Detta i enlighet med de föreskrifter som återges i vetenskapsrådets 

föreskrifter (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Efter intervjuns genomförande transkriberades det inspelade materialet samma dag, för att nå 

högsta noggrannhet i denna process. (Trost, 2005) 

 

 Innan intervjuerna förklarades för respondenterna, översiktligt vad specifikt mål-sättande 

ledarskap är, detta för att den intervjuade informanten måste veta vad som menas med 

begreppet ”mål-sättande ledarskap” när denne besvarar frågorna. När alla intervjuer 

genomförts och samtliga transkriberingar var avklarade började databearbetningen.  

 

4.3 Databearbetning 
En kvalitativ bearbetning av data kan inte plockas isär till enbart siffror och tabeller (Corbin 

& Strauss, 2008). Analyseringen av intervjuresultaten har därför genomförts på grundval av 

korrelation mellan informanternas berättelser och intervjusvar. I bearbetningen och 

presentationen av resultat, har strävan varit att ge en komplett samt väl avvägd bild av den 

verklighet som informanterna har upplevt under sina praktikperioder.  

 

Den bild som återges är dock speglad av frågeställningen, hur informanterna upplevt 

ledarskapet till sjöss. Denna frågeställning har också varit tonsättande under bearbetningen av 

resultat, då delar som inte anses vara relevanta för frågeställning redigerats bort. (Trost, 2005) 

Analysen av informanternas intervjuer strävar efter att ge en mångfacetterad bild, en bild som 

både återspeglar informanternas faktiska ord, men även ger en inblick av de upplevelser och 

känslor som kan ligga bakom dessa. (Corbin & Strauss, 2008)  
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4.4 Trovärdighetsdiskussion 
Det ledarskap som respondenterna har fått ta ställning till är en snabb beskrivning av Edwin A 

Locke & Gary P Lathams studie, ”Building a practically Usful Theory of Goal Setting and 

Task motivaton”.  Då respondenterna inte har kunnat få tid eller möjlighet att till fullo läsa in 

materialet, reflekterar deras ställningstagande främst deras syn av sjöfartsnäringens behov och 

förmåga till förändring samt utökat eget ansvar för den enskilde sjömannen. Respondenterna i 

denna undersökning är studenter, de kan inte anses inneha samma överblick och insyn i 

sjöfartsnäringen som erfarna sjökaptener och redare.  

 

En vidare studie, med befaret sjöfolk, samt med representanter från rederinäringen är därför 

önskvärd för att uppnå en större säkerhet i resultatet. En experiment studie där teorierna 

praktiseras ombord på fartyg, är förmodligen det som slutgiltigt måste till för att kunna 

konkludera om denna metods fördel och funktion. 

 

Studien genomförs inte heller i huvudsyfte att fastställa ett auktoritärt ledarskap ombord, de 7 

kvalitativa intervjuer som genomförts, kan inte slutgiltigt fastslå att ett auktoritärt ledarskap är 

den övervägande ledarskapsstilen som är i bruk ombord på svenska handelsfartyg. 

 

4.5 Etik 
Vetenskapsrådet (2002) förklara att det finns fyra huvudkrav inom individskyddskravet, dessa 

fyra krav kan benämnas informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet.  

Informationskravet kräver att ”Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den 

aktuella forskningsuppgiftens syfte” (Vetenskapsrådet, 2002. sid 7), denna upplysning skall 

mer eller mindre vara detaljerad. Forskaren skall även tydligt klargöra, att respondenten är där 

frivilligt och har möjlighet att bryta intervjun, om den personen så vill. Information skall även 

ges om att materialet bara kommer att ändvändas i forskningssyfte. Detta krav uppfylldes vid 

inbokning av datum och tid för intervjuerna.  
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Samtyckerskravet kräver att ”deltagare in en undersökning har rätt att själv bestämma över sin 

medverkan” (Vetenskapsrådet, 2002. sid 9). Detta krav är beroende på deltagarnas 

verksamhet, i en studie som använder sig av intervjuer, skall alltid den medverkande 

godkänna sitt deltagande. Vid en insamlingsstudie, hos en myndighet eller nyhetsmedia, 

behöver man inte deltagarens godkännande. Detta krav uppfylldes innan intervjustart, tydlig 

information gavs att intervjun var frivillig. 

Konfidentialitetskravet kräver att ”uppgifter om alla i en undersökning ingående personer 

skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt 

att obehöriga inte kan ta del av dem” (Vetenskapsrådet, 2002. sid 12). Med detta menas att 

alla i forskargruppen skall vara införstådda med angelägenheten av anonymitet, 

personuppgifter skall därför skyddas från allmänheten. Hänsyn skall även tagas till att det som 

inte definieras som okänsligt material i dag, kan ändras med tiden. Detta krav uppfylldes före 

intervjun, överenskommelse gjordes för att bekräfta vad som fick nämnas angående 

respondenterna. Konfidentiell information har sparats på ett separat dokument och kommer 

inte att lämna forskargruppen.  

Nyttjandekravet kräver att ”uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas i 

forskningsändamål” (Vetenskapsrådet, 2002. sid 14), kravet syftar till att skydda mot 

utlämnande av personuppgifter. Detta innebär att intervjuade personers åsikter inte kommer 

lämnas ut till andra forskare. Detta krav uppfylls då forskarna inte kommer föra 

informanternas åsikter vidare till andra forskningsgrupper.   

5. Resultat 
 

Med detta resultat avser vi redovisa svaren på frågorna, 

Hur har ledarskapet sett ut ombord på de båtar där ni har haft er praktik? 

Tror du att mål-sättande ledarskap skulle fungerat på de fartyg där ni har gjort eran praktik? 

  

Innan intervjuerna har vi givetvis snabbt förklarat vad mål-sättande ledarskap är, detta för att 

personen som vi intervjuar ska veta vad som menas med begreppet ”mål-sättande ledarskap”. 
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Vi har fått mycket intressanta svar och till viss del även något skilda svar.  Alla våra 

informanter har under sin praktik upplevt att flera båtar har haft ett väldigt auktoritärt 

ledarskap, men många har också upplevt att de på sina praktikplatser har haft ett friare 

ledarskap där ledaren har applicerat en typ av mål-sättande ledarskap. 

 

Informant 1 (född 1989 och läser fjärde året på sjökaptensprogrammet, kommer att benämnas 

Karl) upplever att ledarskapet ombord skiljer sig stort från båt till båt, han säger i intervjun, 

”Under min sista praktik var ett fartyg väldigt bra och den andra var raka motsatsen, väldigt 

dålig”. I detta citat avser informanten framförallt hur han som elev blev bemött på de båda 

fartygen. Karl upplevde att han på det första fartyget (stor Ro-Ro fartyg) blev bemött på ett 

bra sätt, han blev accepterad och fick mycket eget ansvar ombord, samtidigt så upplevde han 

ett sämre bemötande på nästa fartyg (mindre bulk coaster). Informanten upplevde att han inte 

fick samma ansvar och inte var en del av ”gänget” på detta fartyg.  

 

Karl upplevde att arbetet ombord var ganska styrt på båda fartygen han fick väldigt liten 

möjlighet till att ta eget ansvar och egna initiativ. På det stora Ro-Ro fartyget upplevde Karl 

att överstyrman försökte engagera manskapet genom diverse powerpoint presentationer och 

filmer från båtar som höll högre standard, med budskap som ” kan de kan vi”. Karl säger att 

manskapet ombord på denna båt behövde mer detaljerad styrning för att utföra arbetet på ett 

tillfredsställande sätt. Karl tillägger att manskapet kom från filipinerna, huruvida detta betyder 

att filippinare behöver mer handledning för att klara arbetsuppgifter på ett tillfredsställande 

sätt lämnar Karl osagt. 

 

Karl hävdar att skepparen styr ledarskapsstilen ombord, han nämner som exempel när en 

Italiens skeppare mönstrade på det stora Ro-Ro fartyget så blev det genast mycket mer 

auktoritärt. Karl hävdar att detta inte var negativt utan att han upplevde att det fortfarande 

fungerade mycket bra.  

 

Informant 2 (född 1989 och läser fjärde året på sjökaptensprogrammet, kommer att benämnas 

Gunnar) upplever att ledarskapet ombord på de båtar han varit på överlag har fungerat bra, 

men att de i vissa fall har brustit. 
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Gunnar anser att det fungerat bra på båtarna där befälhavaren har låtit andra vara med i 

beslutsfattandet, men också att dessa befälhavare har kunnat vara väldigt tydliga i sin 

ordergivning när detta behövs. Gunnar anser att det som ledarskapsmässigt fungerat sämst 

ombord är förhållandet elev och handledare. 

 

När Gunnar tillfrågas om han upplevt något målsättande ledarskap ombord, svarar han. ”De 

har haft en briefing innan där man diskuterat vad som skall uppnås och varför det skall göras. 

Vilken tid som är avsatt för detta arbete. Sen har inte alltid tidsplanen hållits, och det har inte 

alltid varit någon debriefing efter att man har utfört arbetet vilket jag kan tycka är dåligt.” 

Vidare menar Gunnar att målen har varit bestämda av befälen sedan innan, personalen på 

däck som ska utföra arbetet har haft lite eller ingen möjlighet att påverka målet, varken i 

avseende med tid eller själva utförandet. 

Gunnar menar slutligen att han tror att det skulle fungera bra med målsättande ledarskap 

ombord och mer eget ansvar. Han hävdar också att det finns en ”yrkesstolthet” som gör att 

besättningen vill utföra arbetet på ett korrekt sätt och att de vill tillse att fartyget är i ett gott 

skick. 

 

Informant 3 (född 1986 och läser fjärde året på sjökaptensprogrammet, kommer att benämnas 

Bengt) säger att det funnits både bra och mindre bra exempel av ledarskap på det båtar som 

han har varit elev på, han säger ”Det har definitivt funnits brister, men det finns också många 

goda exempel”. Vidare säger Bengt att han generellt sett tycker att ledarskapet ombord på de 

båtar han har varit på har varit väldigt auktoritärt. Det har varit bestämt vem som får göra vad. 

Bengt anser att en klar befälskedja är bra när snabba beslut måste fattas för att undvika till 

exempel. olyckor Samtidigt så finns det många beslut ombord som inte är lika kritiska och där 

lite demokrati kan vara bra för besättningen och arbetsmiljön ombord. 

 

Bengt har bland annat varit på en tankbåt där han upplevde att överstyrman ombord inte 

praktiserade ett gott ledarskap, Bengt säger ”Det var bland annat en överstyrman ombord på 

en tankbåt som saknade all ledarskaps förmåga. Han behandlade asiatiskt junior befäl och 

manskap på ett, enligt mig, helt felaktigt sätt. Han skrek på dem inför de andra när de gjorde 

fel, det kunde handla om rena förolämpningar. Han sa till exempel till tredjestyrman att han 

hade glömt hjärnan hemma i Filipinerna.” Denna behandling av manskapet ombord lede till 

rädsla inom organisationen och allmän låg motivations nivå. Manskapet ombord mådde dåligt 

och presterade därefter. 
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Bengt nämner även ett bra exempel, han säger. ”En annan överstyrman jag jobbade med var 

precis raka motsatsen, när han kom upp på vakten klockan fem på morgonen (det var en 

kryssningsfartyg där det alltid var folk i rörelse) ägnade han hela första timmen åt att ringa till 

de besättningsmän som var ute och jobbade för att fråga hur det gick för dem.” När han ringde 

så var det inte för att kontrollera att de skötte sig utan för att peppa dem.” Detta gjorde att 

besättningen verkligen älskade den överstyrman och skulle göra vad som helst för honom. 

 

När Bengt var på ett Ro-Ro fartyg fick besättningen i uppgift att med hjälp av det nya 

systemet dra så lite bunker som möjligt. Rederiet lovade det vinnande fartyget ett Playstation 

till alla besättningshytter. Bengt ansåg att detta var ett bra sätt att motivera besättningen.  

 

Bengt tror att mål-sättande ledarskap ombord troligtvis skulle fungera bra på vissa båtar, men 

som tidigare informanter nämnt så tror även Bengt att det beror mycket på besättningen. 

Kompetens är ett nyckel ord i sammanhanget enligt Bengt. 

 

Informant 4 (född 1987 och läser fjärde året på sjökaptensprogrammet, kommer att benämnas 

Rune) anser att det generellt sätt har varit bra ledarskap ombord på de fartyg han varit på, men 

att ledarskapet har varierat på de olika fartygen. Vidare säger Rune att han på de senaste 

fartygen dels haft ledare med ett väldigt övergripande mål-sättande ledarskap, men att han 

också haft många ledare som har varit väldigt auktoritära. 

 

Rune tror att auktoritära ledare lätt kan uppfattas som ”Besserwissrar”. Rune menar att de 

auktoritära ledarna han har träffat ombord har varit av den gamla skolan, det vill säga han har 

varit väldigt tydlig med vem det är som bestämmer. Rune har upplevt att ledarna som har varit 

”besserwissrar” har blivit motarbetade och impopulära. Rune beskriver en överstyrman, ”Han 

var väldigt motarbetad hela tiden. Men det var nog för att han gav ett sådant osäkert intryck. 

Han verkade alltid nervös och kändes okunnig, så jag kunde inte se honom som en ledare 

heller”. Rune anser att en auktoritär ledare som är bra och trevlig samt vet vad han snackar 

om inte blir motarbetad, han anser att motarbetningen inte alltid beror på ledarstilen utan mer 

på personligheten. 
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Rune anser att en auktoritär ledarstil inte alltid är negativt, besättningen vet vad som ska göras 

och hur det ska göras. Samtidigt så finns det också negativa aspekter. Rune har upplevt att det 

lätt kan bli konflikt om det finns flera auktoritära personer ombord, en auktoritär chef och en 

auktoritär ledare. Det som kännetecknar en auktoritär ledare är att han inte är kompromiss 

benägen, om de två ledarna har olika åsikter om hur arbetet ombord skall utföras så blir det 

lätt konflikter. 

 

Rune har upplevt mål-sättande ledarskap på vissa av de båtar han varit på, han uppskattade 

den här typen av ledarskap då den öppnade för en dialog mellan ledaren och övriga 

besättningen. Rune beskriver en kapten som gillade att ”bolla idéer” och höra andras åsikter 

för att gemensamt komma fram till hur arbetet på bästa och effektivast sätt borde utföras. 

Rune upplevde att det inte var vägen till målet som räknades, bara arbetet blev klart och rätt 

utfört, då fick man göra på sitt eget sätt. På detta fartyg hade manskapet fått olika 

ansvarsområden. När skepparen ibland sa att ”detta måste ni fixa” så fick han som var 

ansvarig för det området lösa detta, givetvis med hjälp av de andra ombord. 

 

Rune anser att mål-sättande ledarskap kan leda till att besättningen tar mer eget ansvar och att 

de jobbar bättre när det känner att de har ansvar för något, han hävdar också att de blir svårare 

för manskapet att skylla ifrån sig om något går fel. Rune tillägger att ett allt för fritt ledarskap 

inte fungerar ombord på ett fartyg då kaptenen alltid har ett övergripande ansvar för allt som 

händer ombord på fartyget. 

 

Informant 5 (läser fjärde året på sjöingenjörsprogrammet, kommer att benämnas Mona) har 

upplevt att ledarskapet ombord på de fartyg hon varit på generellt sätt har varit bra, hon 

upplever däremot att det har varit bättre på fartyg med mindre besättning. Mona menar att 

”ledarskapet inte når ut på samma sätt, alla är inte lika delaktiga” på större fartyg.  Mona tror 

att anledningen till att det varit bättre på fartygen med mindre besättning beror på att den 

enskilda individen har behövt ta mer ansvar, vilket lett till en bättre arbetsmiljö. 

 

I intervjun pratar Mona om problematiken med kulturskillnader. Ombord på många svenska 

fartyg jobbar ofta flera olika nationaliteter sida vid sida. Mona har upplevt att olika 

nationaliteter kräver olika egenskaper av sina ledare. 
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Mona säger sig ha upplevt en form av mål-sättande ledarskap ombord på ett av de fartyg hon 

varit på. Det fanns en förste maskinist som i början av veckan gick igenom veckans arbeten. 

Mona anser att detta var en mycket bra ledarskap, hon upplevde att arbetet ombord blev 

mycket mer effektivt när alla visste vad som sker underveckan. Överlag är Mona mycket 

positiv till konceptet men mål-sättande ledarskap, hon menar att arbetet ombord blir 

effektivare. Alla vet vad som skall göras, ingen behöver stå still och invänta instruktioner. 

Mona tror att även ledaren gynnas av denna typ av ledarskap då han slipper frågor som ”vad 

och varför”. Mona avslutar med att säga ”När människor får ansvar så tror jag att de gör ett 

bättre jobb”. 

 

Informant 6 (född 1987 och läser fjärde året på sjökaptensprogrammet, kommer att benämnas 

Sune) har upplevt ett detaljstyrt ledarskap ombord på de fartyg som han har varit elev på. 

”Inte så mycket fritt som till exempel lös detta, utan mer ’idag ska ni måla etc’. Jag har aldrig 

fått mer övergripande mål, som till exempel den här vecka ska ni göra detta etc.” Detta har 

gjort att Sune tillsammans med övrig besättning på de fartyg han varit på inte anser att de fått 

en helhetsbild av arbetet ombord. Skepparen däremot har oftast tagit ett mer övergripande 

ansvar och låtit båsen och överstyrman på respektive båt ta hand om arbetet på däck. På 

övningarna har skepparen sällan fått öva på sin roll i en nödsituation då han ofta är den som 

håller i övningarna. Sune anser trots detta att ledarskapet ombord har fungerat bra, ”det som 

ska göras har blivit gjort”. 

 

Sune anser att han på vissa fartyg har upplevt att befälen har använt sig av någon form av 

mål-sättande ledarskap. Som exempel nämner han att matroserna på ett Ro-Ro fartyg han 

varit på hade eget ansvar i att tillse att det som ska smörjas blev smort. 

 

Sune kan tänka sig ett ledarskaps upplägg där matroserna får tillgång till underhållssystemet 

och där hämtar ut sina egna uppgifter. Detta upplägg kräver enligt Sune hög kompetens och 

ett stort ansvarstagande av besättningen. Sune tror att detta skulle fungera ombord, men att det 

även kommer krävas mer av ansvarigt befäl. Sune menar att det alltid kommer att finnas 

uppgifter som ingen vill utföra, där ledarna måste följa upp och tillse att de verkligen blir 

gjorda. Sune säger ”Besättningen kommer se det som mer utmanande, och de kommer 

troligtvis växa som människor när de känner att de har någon som litar på dem. Istället för att 

man har någon som indirekt dum förklarar dem genom att hela tiden säga vad de ska göra och 



	   27	  

hur de ska göra det. Med målsättande ledarskap kommer det nog istället att kännas som om 

chefen antar att man är duktig, vilket borde höja moralen.” 

 

Informant 6 (född 1988 och läser fjärde året på sjökaptensprogrammet, kommer att benämnas 

Glenn) anser att ledarskapet har skilt sig från fartyg till fartyg, vissa har använt sig av 

”coachande ledarskap”. Andra inte har visat något större intresse för eleverna. Glenn upplever 

att han i de fallen fått lära sig själv genom att ta efter de andra både på bryggan och på däck. 

När det gäller däcksarbete har Glenn upplevt både detalj styrning och ett mer mål-baserat 

ledarskap, han har också upplevt att det kan vara stora skillnader på samma fartyg men med 

olika överstyrmän eller båtsmän. Som exempel nämner Glenn, ”På en båt jag var på så gav 

båsen väldigt tydliga direktiv på hur saker skulle göras och man fick gå med honom väldigt 

mycket och hålla i grejor när han arbetade. På samma båt men med en annan båtsman, kunde 

båsen tex säga ’det skulle behövas knackas, slipas och målas där borta på poppen, kan du fixa 

det?’ Så gjorde man det istället för att gå med båsen hela dagen. Där var det tydlig skillnad”. 

 

Informant 7 (född 1989 och läser fjärde året på sjökaptensprogrammet, kommer att benämnas 

Nils) hävdar att det är stora skillnader mellan utländska och svenska samt stora och små 

fartyg. På mindre båtar har överstyrman ofta varit inne och petat i arbetet ombord. På större 

båtar med ”mixedcrew” menar Nils att båsen har fått ta större ansvar för arbetet på däck. Han 

menar också att ledarskapet beror mycket på vilken kultur det är ombord och vilken storlek 

det är på fartyget. 

 

Nils har upplevt att förtroendet mellan överstyrman, båsen och besättningen har styrt hur 

mycket eget ansvar besättningen och båsen har fått. Har överstyrman och båsen haft stor 

förtroende för besättningen så har de fått mer eget ansvar och kunnat göra så som de själva 

vill. 

Nils tror att mål-baserat ledarskap skulle kunna fungera väldigt bra på sjön, men att det kräver 

kompetens samt eventuellt utbildning både hos befäl och manskap. 
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6. Analys 
 

Alla respondenterna anser att ledarskapet ombord på fartygen där de har haft sin praktik har 

varit auktoritärt. Flera respondenter säger att det auktoritära ledarskapet har fungerat bra 

ombord, ”det som ska göras har blivit gjort”. Som nämnt i teoridelen så brukar de auktoritära 

ledarna tillse att det som ska göras blir gjort, men detta ofta på bekostnad av motivation inför 

arbetsuppgifterna (Blake & McCanse, 1991). Detta bekräftar respondenterna, flera av dem 

nämner att arbetsmiljön ombord har blivit eftersatt. 

 

Många av respondenterna har upplevt någon form av mål-baserat ledarskap. Dessa 

respondenter har ställt sig mycket positiva till denna typ av ledarskap. De upplever att 

arbetsmiljön har varit bättre och att arbetet har varit effektivare, när alla vet vad de ska göra 

har de effektivare kunnat planera sin egen tid. 

 

Kritik har även riktas då det auktoritära ledarskapet går över gränsen, Bengt berättar om en 

överstyrman som skrek på manskapet. ”Det kunde handla om rena förolämpningar” förklarar 

Bengt, han säger att detta är en avsaknad på ”all ledarskapsförmåga”. Rune vill också lyfta 

problemet som kan uppstå när två auktoritära ledare är ombord samtidigt, han förklarar att det 

”lätt kan bli konflikt om det finns flera ledare”. 

 

Efter att vi informerat respondenterna om den typ av mål-baserat ledarskap som Edwin A. 

Lockes och Garry A. Lathams förespråkar, har de också ställt sig mycket positiva till denna. 

 

Det mål-sättande ledarskapet som respondenterna har upplevt till sjöss har inte motsvarat 

kriterierna för Edwin A. Lockes och Garry A. Lathams målsättningsteori. Lockes & Lathams 

målsättnings teorier går, som tidigare nämnt, ut på att man gemensamt sätter upp specifika 

mål som sedan utförs samt utvärderas med hjälp av GAS. Det mål-sättande ledarskap som 

använts på fartygen har ofta varit övergripande mål som befälen själva bestämt och som sällan 

eller aldrig har följts upp. Några av respondenterna säger att befälen på deras fartyg hade 

veckomöten där de gick igenom vad som skulle göras under veckan, men sällan utvärderades 

arbetet som utförts. 
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Många av respondenterna har poängterat att de tror att den här typen av ledarskap kräver hög 

kompetens av dels besättningen men även av befälet ombord. Vissa av respondenterna tar upp 

att eventuella kulturskillnader kan vara ett hinder för det mål-sättande ledarskapet.  

 

De mål-sättande ledarskapet som våra respondenter har upplevt har inte motsvarat de kriterier 

som Locke & Latham har satt för mål-sättande ledarskap. Sällan eller aldrig har befälen och 

manskapet gemensamt diskuterat fram till målen och sällan har resultaten följts upp eller 

utvärderats.  

 

När ett specifikt mål-baserat ledarskap, ett ledarskap som både främjar individen och 

organisationen använts inom ett specifikt område. Har det resulterat i att både resultat och 

tillfredsställelse inför arbetsuppgifterna höjts. Detta medför att the ”High preformance cykle” 

(Locke & Latham, 2002) har haft inverkan på organisationen.  

 

7. Diskussion 
 

Vi har genom vår undersökning skaffat oss en bredare förståelse om hur ledarskapet ser ut ute 

till sjöss. Det har framkommit att samtliga respondenter har upplevt auktoritärt ledarskap. 

 

Det kan nu konstateras att ledarskapet till sjöss inte har följt med i den övriga 

ledarskapsutvecklingen. Av våra intervjuer kan vi utläsa att alla respondenterna har upplevt 

ett auktoritärt ledarskap ombord på sina praktikfartyg. Vad detta beror på kan vi bara 

spekulera i, men troligtvis är det en tradition som har gått i arv. Skepparna använder sig av 

den ledarstilen som de har lärt sig under sin tid till sjös. Men då frågeställningen ”varför det är 

ett auktoritärt ledarskap ombord?” inte är en del av vårt arbete så lämnar vi det tillsvidare. 

 

Det kan också konstateras att våra respondenter även har upplevt någon form av mål-baserat 

ledarskap ombord på sina fartyg. Samtliga har varit väldigt positiva till denna typ av 

ledarskap. Respondenterna har ansett att det både har effektiviserat arbetet och förbättrat 

arbetsmiljön ombord. Sune säger att han tror att manskapet kommer växa då de får mer 

ansvar. Respondenterna anser att man med utökat ansvar växer och tar mer ansvar. Vi anser 

att man arbetar effektivare och bättre när man har ett ansvar. Man är mer motiverad till att 
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lösa sina uppgifter. Vi tycker det är positivt att vissa befäl redan har börjat använda sig av ett 

mer mål-baserat ledarskap. 

 

Det auktoritära ledarskapet har upplevts som både positivt och negativt. Rune säger 

”besättningen vet vad som ska göras och hur det ska göras” det är positivt med raka direktiv 

till, exempelvis till ny påmönstrade. Bengt nämner att det är positivt när ”snabba beslut måste 

tas för att undvika olyckor”, Bengt vill påtrycka att beslut går snabbare via ett auktoritärt 

ledarskap. Respondenterna tycker att det är viktigt att befälhavaren kan ta snabba beslut när 

det behövs, för att tillexempel undvika olyckor. Detta ser vi som en självklarhet då 

befälhavaren är ytterst ansvarig för fartygets säkra framförande. Vi anser att bara för att man 

tillämpar mål-sättande ledarskap i övrigt arbete på däck eller maskin, betyder detta inte att det 

vid kritiska lägen ska uppstå någon form av diskussion. Vid kritiska lägen är det därför viktigt 

att skepparens order efterföljs för att undvika fara. 

 

Vi tillsammans med några av våra respondenter har upplevt att de på arbetsplatser med två 

auktoritära ledare lätt kan uppstå konflikter. Detta på grund av att auktoritära ledare ofta inte 

är speciellt kompromiss benägna. Respondenterna har upplevt att allt för auktoritära ledare 

ofta motarbetas, framförallt om det finns en annan informell ledare ombord. Vi tror att man 

undviker detta genom mål-baserat ledarskap. Då alla kan framföra sina åsikter om hur ett 

arbete ska utföras på bästa sätt. 

 

Respondenterna har framlyft sin oro mot mål-sättande ledarskap då det krävs erfarenhet från 

både befäl och manskap för att applicera denna typ av ledarskap. Vi finner förståelse för 

denna oro, men anser också att detta kan lösas enkelt med fasta inlärningsrutiner och inte 

genom att använda auktoritärt ledarskap. Tidigare forskning har visat på ökad utveckling vid 

användande av mål-sättande ledarskap, jämfört med en motsvarande kontrollgrupp som 

använde sig av auktoritärt ledarskap (Bolman & Deal, 1997). Dessutom anser vi att man bör 

ta tillvara på alla individers erfarenheter, trots att man är ny betyder inte det att man inte har 

något att tillföra. Man kan ta med tidigare erfarenheter för att utveckla arbetet ombord på den 

nya båten. 
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Många av våra respondenter har poängterat att vissa kulturskillnader kan ”sätta käppar i 

hjulet” för det mål-baserade ledarskapet. Många av informanterna upplever att vissa kulturer 

är vana vid ett mer auktoritärt ledarskap och kan behöva ett mer auktoritärt ledarskap för att 

trivas. Troligen att alla kommer att gynnas av ett mål-baserat ledarskap, befälen kommer att få 

mer tid då de kan släppa mycket till övriga besättningen samt slippa frågor som varför och hur 

mm. Dessutom tror vi att besättningen kommer att trivas mycket bättre när det får eget ansvar. 

Dessutom kommer arbetet ombord att skötas effektivare, när alla vet vad som ska göras och 

när det ska göras. 

 

Det har visat sig finnas mer utvecklande ledarskapsstilar än den auktoritära, därför har den 

inom landbaserade organisationer och företag ofta lämnats (Bolman & Deal, 1997). 

Den höga kompetens och den eventuella kompetensutveckling som många av respondenterna 

som förbehåll mot att ett specifikt mål-baserat ledarskap kan fungera till sjöss, är för Sveriges 

sjöfartsutbildningar kanske nödvändig, för att svenska sjöbefäl även i fortsättningen skall vara 

ett attraktivt val på den internationella arbetsmarknaden. 

 

Det goda bemötande som vår presentation av mål-sättande ledarskap fick bland de intervjuade 

studenterna, visar att en övergång till denna typ av ledarskap, kan vara möjlig. 

En möjlig applicering av målsättningsteori ombord på fartygets alla verksamhetsområden kan 

då leda till att skepparen utan att tappa inblick och kontroll över verksamheten kan höja 

lönsamhet, säkerhet och motivation ombord. 

 

Kanske kan det, liksom för bolaget bakom skogsarbetarna i studien gjord av (Latham & Yukl, 

1975) även handelssjöfarten öka sin effektivitet. Då mättes en ökning av lastbilarnas 

lastmängd, från 60% av maximal tillåten vikt, till 90% av maximal tillåten vikt, bolaget ökade 

under en niomånadersperiod sin vinst med $250 000 USD (Latham & Baldes, 1975). Vilken 

förbättringspotential som finns inom handelssjöfarten, om ett specifikt mål-sättande ledarskap 

appliceras, återstår att se. 
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8. Slutsats  
 
Slutligen anser vi oss funnit belägg för att ledarskapet ombord är väldigt auktoritärt, samtidigt 

som vi uppfattat att det finns en hel del befäl som provar andra sätt att leda. 

 

Vi anser att vi funnit belägg för att det finns utrymme att ändra ledarskapet till sjöss. Vi 

tillsammans med respondenterna ställer oss mycket positiva till ett mer målbaserat ledarskap. 

Vi tycker att E.Lockes målsättande ledarskaps teorier skulle fungera bra ombord. 

 

Slutsatsen vi drar är att det mycket väl skulle kunna fungera med E. Lockes målsättande 

ledarskap till sjöss. Att det skulle ge en bättre arbetsmiljö och att arbetet ombord skulle 

effektiviseras. 

9. Förslag till vidare forskning 
 
Återkommande i intervjuerna med våra respondenter är att många poängterar vikten av 
kompetens rörande ämnet ledarskap. Därför tycker vi att det vore intressant med en studie 
rörande ledarskapsutbildningen i den rådande kursplanen.  
 
Är ledarskapsutbildningen tillräckligt omfattande i dagens sjöfartsutbildning? 
 
Många av våra respondenter anser att olika kulturer kräver olika ledarskaps stilar, därför 
föreslår vi att man kan forska vidare i om kulturskillnader kan skapa problem för ledarskapet 
till sjöss. 
 
Kulturskillnader, problem för ledarskapet till sjöss? 
 
 
 
Ingen av våra respondenter har själva varit i en ledande position till sjöss och ingen av dem 
har upplevt ett målsättande ledarskap enligt E. Lockes modell. Därför anser vi att det vore 
mycket intressant med en experimentell studie, där målsättande ledarskap prövas i praktiken. 
 
Experimentell studie där målsättande ledarskap prövas i praktiken. 

10. Tillkännagivanden 
 
Ett stort tack till Karin Lundberg, som stöttat och väglett oss under detta arbete. Vi vill även 
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Bilaga 1 
 
Intervju mall 
 
Ledarskap ombord 
Hur har du upplevt ledarskapet ombord?  

-‐ Vad	  har	  fungerat	  bra?	  
-‐ Vad	  har	  fungerat	  dåligt?	  
-‐ Exempel?	  

Målsättande ledarskap 
Har du upplevt att befälen ombord har andvänt sig av målsättande ledarskap? 

-‐ Hur	  har	  det	  fungerat?	  
-‐ Tror	  du	  att	  det	  skulle	  fungera?	  
-‐ Har	  den	  enskilda	  individen	  fått	  mycket	  ansvar	  ombord,	  (arbetsrelaterat)?	  
-‐ Exempel?	  	  
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