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Förord 

 
Vi, författarna, vill här rikta ett tack till samtliga medverkande respondenter som har 

ställt upp med sin tid och personliga åsikter. Vi vill även rikta ett tack till vår handledare 

Karin Lundberg för hjälp och feedback under arbetets gång. 

 

Vi som utför denna studie har mångårig erfarenhet av livet till sjöss som matroser och 

har en ganska god uppfattning om hur det skulle kunna bli när vi själva kommer ut som 

styrmän. 

Dock kvarstår en fråga som framkom i kursen pesonalledning, nämligen hur det är att ta 

steget från manskap till befäl. 

Det finns vissa förväntningar på detta, såsom högre lön och status, mer ledighet och en 

personlig utveckling. Men det står också klart att steget till befäl och att initialt arbeta 

som styrman innebär att klä sig i en annan roll ombord och att bära ett helt annat ansvar. 
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Sammanfattning 

Syftet med detta arbete var att undersöka hur det är att ta steget i hierarkin från manskap 

till befäl inom sjömansyrket och hur man påverkas av detta. Hur uppfattas man av 

besättningen då man går från att representera en del av ett system till att representera en 

annan del av samma system och om man är redo att axla ansvaret som den nya rollen 

innebär? 

 Detta är relevant och intressant då vi snart själva står inför just denna övergång. Arbetet 

bygger på en kvalitativ metod. Valet av denna metod gav den information som behövdes 

för ett fullgott resultat. 

Intervjuer genomfördes genom personliga möten med aktiva sjöbefäl som även gav 

möjligheten att ställa följdfrågor samt att respondenterna gavs möjlighet att dela med sig 

av sina erfarenheter. Resultaten visade att övergången från manskap till befäl tycks vara 

något individuell från person till person men genomgående har känslan varit att det är en 

stor utmaning som innebär spänning och en viss nervositet.  

Den största föredelen med att ha varit manskap sen tidigare är att man känt sig familjär 

med säkerhetsrutinerna ombord samt att man har en grundtrygghet gällande avgångar 

och förtöjningar samt lastning och lossning. 

De flesta upplevde att det var besvärligt att ge order till sina gamla matroskollegor men 



efterhand kändes det mer naturligt.  
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Abstract  

           The aim of this work was to investigate how it is to move in hierarchy from crew to 

officer within the seafaring profession and how to be affected by this. How you are 

perceived by the crew when going from to represent a part of a system to represent a 

different part of the same system and if you are ready to assume the responsibilities of the 

new role entails? 

          This is relevant and interesting as we will soon is facing at this transition. The work is 

based on a qualitative approach. The choice of this method gave the information needed 

for a perfect result.  

          Interviews were conducted through personal meetings with active officers which also 

provided the opportunity to ask follow-up questions and the respondents were given the 

opportunity to share their experiences. The results showed that the transition from crew to 

command seems to be something individual from person to person but consistently has 

been the feeling that it is a major challenge of excitement and some nervousness. 

          The largest portion prior to having been men from before is that it felt familiar with the 

safety procedures on board and to have a basic sense of security regarding departures and 

mooring, loading and unloading. 



 
 

          Most felt that it was difficult to give orders to his old sailor colleagues but afterwards it felt 

more natural. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Skillnaden mellan manskap och befäl kan vara stor. Vid måltiderna är det ofta separata 

mässar eller bordsplaceringar, befälen sitter för sig och manskapet sitter för sig. Vidare 

kan sägas att manskapet har ofta mindre hytter än vad befälen har och på många fartyg 

så har befälen hyttstädning inkluderat i avtalet medans manskapet får sköta städningen 

själv. Klädkoderna är olika, av befälen krävs det ofta att man har nystruken skjorta 

medans manskapet ska ha en ren overall vid möten med lotsar eller hamnmyndigheter. 

Befälen tjänar även mer än vad manskapet gör och på vissa fartyg har även befälen 

längre ledighet. 

Det problem som utgör grunden för denna uppsats är vad som kan hända när man tar 

steget från manskap till befäl inom samma verksamhet. Hans Lindgren (2012, s.13) 

beskriver att ta steget upp enligt följande: ”Så har dagen kommit då du går till jobbet 

som ledare och ansvarig för verksamheten och inte längre som en bland de övriga 

arbetskamraterna. Det känns annorlunda och främmande, samtidigt som det är sig likt. 

Du noterar att din omgivning beter sig annorlunda och ger dig ett annat utrymme, 

samtidigt som det strömmar in krav och försök till påverkan mot dig. Det verkar som 

om omgivningen otroligt snabbt har gett dig en roll, samtidigt som du själv inte riktigt 

hänger med”  

Kanske beror en del av problemet i att ta steget upp på hur dina gamla arbetskamrater 

agerar mot dig som ny arbetsledare, huruvida de respekterar din nya roll och ger dig 

stöd i denna. Denna undersökning kommer docka att utgå ifrån den nya arbetsledarens 

perspektiv eftersom det anses vara mest relevant för vår egen framtida roll som 

arbetsledare. 

 

I detta arbete undersöks om det är ett stort problem att ta steget från manskap till befäl 

inom samma verksamhet, och i så fall vad som utgör detta problem.  Det ökade 
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ansvaret, den nya rollen som ledare, förändrad relation till sina gamla arbetskamrater 

kanske kan vara exempel på situationer som utgör ett problem. 

Ett exempel är en fråga som ofta dyker upp, nämligen hur det är när man helt plötsligt 

ska vara chef över sina gamla kollegor och vilka problem detta kan medföra.                             

Kan du fortfarande umgås privat med dina kollegor?                                                     

En annan fråga man kan ställa sig är hur man kommer att agera när man sätts under 

större ansvar. Kanske ändrar man uppfattning om de styrmän man har seglat med och 

som man har uppfattat som paragrafryttare och överförsiktiga.  

Frågor som dessa med flera kommer att belysas i denna studie då vi finner detta ämne 

intressant eftersom vi själva snart kommer att ställas inför liknande situationer som 

nyutexaminerade sjökaptensstudenter. 

Att det finns både fördelar och nackdelar med att klättra i rang är tydligt och dessa 

skillnader skall redas ut i denna studie. 

 

 

 

 2 Syfte/frågeställning 

 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur det är att ta steget från manskap till befäl 

inom samma verksamhet.     

Hur påverkas man av att ta steget från manskap till befäl? 

 Hur uppfattas man av besättningen då man går från att representera en del av ett system 

till att representera en annan del av samma system? 

 Är man redo att axla ansvaret som den nya rollen innebär?  
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3 Teori 

 

Hans Lindgren(2012, s.13) menar att då du tar steget upp ” känner du en impuls att 

agera som en medarbetare - och kanske inte endast känner utan faktiskt även går in och 

agerar som tidigare”. Detta är en intressant reflektion då det kan tänkas vara svårt att 

initialt agera ledare för sina gamla skeppskamrater. Samtidigt som man vill visa 

framfötterna vill man vara till lags och inte uppfattas som en streber. 

Hans Lindgren (2012, s.14) säger vidare ”att fullt kompetenta, trygga och professionella 

medarbetare i olika yrken fick avsevärda personliga problem när de fick en 

ledarposition”. Innan man tar klivet upp till ledare umgås man med manskapet vid sidan 

om arbetet, men när man väl klivit in i en ledarroll kan umgänget förändras då det kan 

vara svårt att vara chef och samtidigt kompis med sina medarbetare. Kanske kan man 

till exempel inte sitta allt för länge på kafferasterna då man bör vara en förebild för 

manskapet.  

Hans Lindgren (2012, s.15) har även genomfört en mindre studie i detta ämne där han 

tillfrågade 119 individer. Ett exempel ifrån denna studie är frågan: ”I vilken 

utsträckning har du förändrats som person sedan du blev chef?  Resultatet visar här att 

de allra flesta har i stor utsträckning påverkats personligen av att bli chefer, enbart en 

person säger sig inte alls bli påverkad”. Detta är oundvikligt då man sätts inför större 

ansvar, nya arbetsuppgifter och den nya rollen som innebär att ge order. Att förändras 

som person behöver inte vara något negativt utan bör snarare ses som en möjlighet att 

utvecklas och växa som person. 

Carl Hult beskriver de olika rollerna på en arbetsplats enligt följande: ”Varje 

organisation, värd namnet, torde utveckla någon form av ledarskap fördelat på enstaka 

eller flera personer inom organisationen. Ledarskap betraktas på det stora hela som en 

naturlig, betydelsefull och rent nödvändig företeelse i samhället. Men vi tenderar att 

glömma att det på andra sidan av ledarskapet med nödvändighet också finns ett 

följarskap” (Hult 2005). Följare i form av manskap på ett fartyg har en avgörande roll 

gällande underhållsarbete och verkställande av order vid olika scenarion. Manskapet 

ombord spelar en minst lika avgörande roll som ledarna gör, balansen här är avgörande 

för ett gott samarbete. 
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Hult skriver också att ”ledarskapet brukar ofta ensamt få ta åt sig äran om ett företag är 

framgångsrikt och omvänt bära hundhuvudet om företaget går dåligt. Den omedelbara 

iakttagelsen man då kan göra är att följaren (den underordnade) oftast anses ha relativt 

begränsad möjlighet att påverka sin situation”. Övergripande menar Hult här att rollen 

som följare är ganska otacksam då följaren sällan får vara med och bidra till beslut även 

om det är absolut nödvändigt att de finns med i en organisation. Detta försvårar 

oundvikligen även rollen som ledare eftersom det hierarkiska glappet blir tydligt och 

svårt att hantera. 

 

Hult går vidare och diskuterar Lysgaards kollektivteori och att det finns tre nödvändiga 

imperativ i ett arbetarkollektiv varav ett av dessa lyder: ”Du skall icke imitera personer i 

den övre hierarkin, du skall vara som oss (Lysgaard i Hult 2005)! De arbetare som klär 

sig som förmän eller tjänstemän (gäller såväl arbetstid som fritid), eller tillägnar sig 

delar av de överordnades språkbruk, beteende och vanor riskerar att bli utfrysta av 

kollektivet (Hult 2005). 

  

Här beskrivs vikten av att vara en i kollektivet och riskerna med att beblanda sig med 

den högre hierarkin. Som beskrivet ovan är det inte bra för sammanhållningen i 

kollektivet om man umgås för mycket med ledarna, detta rubbar helt enkelt balansen i 

kollektivet och risken att bli utfryst från sina medarbetare är stor. 

 

Sammanfattningsvis verkar det finnas vissa problem som kan uppstå då man tar klivet 

in i ledarrollen. Man kan ändras som person då man ställs inför större ansvar, får nya 

arbetsuppgifter och tvingas ge order. Samtidigt som man vill axla den nya rollen vill 

man inte sticka ut för mycket utan fortfarande tillhöra kollektivet och inte riskera att bli 

utfryst. 
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5 Metod 

 

Arbetet kommer att begränsa sig till sjökaptensstudenter som har utexaminerats från det 

3-åriga programmet vid högskolan i Kalmar mellan 2006 - 2011. Detta val har gjorts för 

att finna och intervjua utexaminerade sjökaptensstudenter som har tagit steget från 

manskap till befäl inom samma verksamhet.  

 

 

5.1 Kvalitativ metod 

 

I detta arbete används en kvalitativ metod. Intervjuer utformas och dessa kommer att 

bearbetas och analyseras och ge underlag för ett resultat och en slutsats. Detta val har 

gjorts för att få ett djupare resultat och en tydligare bild av verkligheten. 

 

För att samla in data för detta arbete kommer intervjuer att utformas där en rad frågor 

inom det aktuella området kommer att ställas och dokumenteras för att sedan 

analyseras. Intervjuerna sker genom personliga möten som spelas in på en diktafon för 

att med lätthet kunna återspegla ett resultat. Det ställs specifika frågor men lämnas även 

plats för personliga åsikter och reflektioner vilket förhoppningsvis kommer att leda till 

en ökad förståelse i ämnet, en så kallad ostrukturerad intervjumetod. 

Litteratursökningen i det specifika ämnet gav ett begränsat resultat, dock fann vi en hel 

del nyttig information som gav oss hjälp och stöd i intervjumetodiken. 

Karin Widerberg (2002, s.15) beskriver kvalitativ forskning på följande vis ”Kvalitet 

handlar om karaktären eller egenskaperna hos någonting, medan kvantitet handlar om 

den mängd som gäller för dessa karaktärsdrag eller egenskaper”. Den kvalitativa 

forskningen kommer med andra ord att ge arbetet en mer ingående och detaljerad 

information då man forskar mer på djupet för en specifik fråga för varje enskild 

karaktär.  
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Karin Widerberg (2002, s.15) beskriver vidare att ”den kvalitativa forskaren ställer 

frågor av typ: ”vad betyder fenomenet?” och ”vad handlar det om”, medan den 

kvantitativa forskaren frågar: ”hur vanligt är fenomenet?” och ”vilka är sambanden?”. 

Det som blir så bra med den kvalitativa forskningen är just att man kan använda sig av 

följdfrågor som ”vad betyder fenomenet?”. Man får inte bara ett kort svar i ett formulär 

utan man får en verklig inblick i hur det faktiskt fungerar och ett fylligt resultat. 

Jarl Backman (2011, s.33) menar att ”kvalitativa metoder kännetecknas av att de inte 

används av siffror eller tal. De inbegriper eller resulterar i verbala formuleringar, 

skrivna eller talade. Utsagor sker verbalt och instrumenten består av det traditionella 

ordet”. Återigen kan sägas att vid en kvalitativ forskning så blir det ingen statistisk 

undersökning med en massa siffror utan det är dialogen som fastställer resultatet när 

man använder sig av en kvalitativ metod och på så vis blir det inga strikta svar utan väl 

genomtänkta svar med mycket historik bakom, vilket eftersträvas i denna studie. 

 

5.2 Intervjumetodik 

 

Karin Widerberg (2002, s.16) skriver att ”intervjuer innebär att forskaren använder 

samtalsformen för att få fram andras muntliga uppgifter, berättelser och förståelser. 

Intervjun kan vara mer eller mindre genomtänkt och styrd på förhand - exempelvis i 

form av en utarbetad och detaljerad intervjuguide - eller så får frågorna utvecklas under 

intervjuns gång”. Intervjuerna i detta arbete utfördes genom en semistrukturerad 

intervjumetodik, det vill säga att respondenterna mottog basfrågor efter en mall som 

följdes upp av följdfrågor och egna reflektioner. 

Karin Widerberg (2002, s.16) förklarar även att ”vid kvalitativa intervjuer är syftet att 

använda sig av det direkta mötet mellan forskare och intervjupersoner och det unika 

samtal som uppstår i just denna kontext, eftersom intervjupersonerna skiftar och där 

med relationen och samtalet.” Genom att mötas öga mot öga med respondenterna och i 

lugn och ro bygga upp en konversation blev varje individuell intervju unik. 

Intervjuernas tillvägagångssätt var genomgående konsekvent för alla respondenter, vi 

började med att kontakta dem via telefon och förklarade lite allmänt om vad vårt arbete 
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handlade om och frågade om dem var intresserade av ett personligt möte. Sedan 

träffades vi på offentlig lokal och ställde 15 basfrågor med tillhörande följdfrågor. 

Judith Bell (2007, s.158) menar att ”En stor fördel med den semistrukturerade 

intervjumetoden är dess flexibilitet. En skicklig intervjuare kan följa upp idéer, sondera 

svar och gå in på motiv och känslor på ett sätt som är omöjligt i en enkät”.  

  I slutet av intervjuerna gavs respondenterna möjligheten att tala fritt om ämnet och 

ifall denne hade några övriga tankar eller frågor. Samtliga intervjuer spelades in på en 

diktafon för att i efterhand kunna spelas upp och på så vis med lätthet kunna repetera 

respondenternas åsikter. 

5.3 Urval 
 

Urvalet av respondenter har begränsats till fem personer som vi kände sen tidigare 

genom vår sjöanknytning vilket gjorde att man kunde samtala mer avslappnat och med 

lätthet ställa följdfrågor som gav ett tydligt svar på vår frågeställning.   

 

6 Etik 
 

Intervjuerna var helt frivilliga och respondenterna kunde när som helst välja att avbryta 

dessa.  

Respondenterna presenteras i studien som A, B, C, D och E för att skydda deras 

integritet och endast stycken av intervjuerna med relevans för detta arbete presenteras i 

resultatet.  

Respondenterna kommer även att få möjligheten att erhålla och ta del av det färdiga 

arbetet då det avslutats. 
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7 Respondenterna  

7.1 Respondenternas bakgrund 

 

Här presenteras fakta om respondenternas ålder, utbildning, position, behörighet, typ av 

fartyg samt lite historik. 

7.2 Presentation av respondenterna 

 

Respondent A 

A är född 1973 och arbetar som 2:e styrman ombord på en ropax-färja sysselsatt i 

närfart. Han har styrmansbehörighet klass V och har arbetat som styrman i 6 år. Han 

arbetade tidigare som matros för att sedan utbilda sig till sjökapten på högskolan i 

Kalmar. Efter examen återvände han till sitt gamla fartyg för att arbeta som 2:e styrman. 

Respondent B 

B är född 1975 och arbetar numera som 2:e styrman på en passagerarfärja sysselsatt i 

närfart. Han har styrmansbehörighet klass V och har arbetat som styrman i 5 år. Under 

sina första år som befäl arbetade han som 3:e styrman ombord på ett tankfartyg där han 

tidigare arbetade som matros. Han studerade vid sjökaptensprogrammet i Kalmar. 

Respondent C 

C är född 1986 och arbetar tillfälligt som lärare på en sjömansskola där han undervisar i 

navigation. Han arbetade som matros ombord på ett RORO/container fartyg sysselsatt i 

oceanfart i 3 år innan han sedan utbildade sig till sjökapten vid Linnéuniversitetet i 

Kalmar. Därefter arbetade han som 3:e styrman på samma RORO/container fartyg i 

ytterligare 2 år. 

Respondent D 

D är född 1982 och arbetar som 2:e styrman ombord på en ropax-färja sysselsatt i 

närfart. Han har styrmansbehörighet klass II och har arbetat som styrman i 5 år. Han 
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arbetade tidigare som matros inom samma rederi innan han sedan valde att studera 

vidare till sjökapten i Kalmar. 

Respondent E 

E är född 1985 och arbetar som 3:e styrman ombord på ett RORO fartyg sysselsatt i 

oceanfart. Han har styrmansbehörighet klass V och har arbetat som styrman i 2 år. Han 

hade innan han valde att studera vid sjökaptensprogrammet i Kalmar arbetat som matros 

inom samma rederi i 4 år. 

 

8 Datainsamling 

 

8.1 Den nya rollen 

 

Att gå från manskap till befäl innebär att axla en helt ny roll som man successivt växer 

in i. Den första vakten som styrman kan kännas avlägsen när man studerar men helt 

plötsligt står man där på egna ben. Två av de intervjuade respondenterna upplevde att 

övergången från manskap till befäl kändes obekväm och skrämmande. 

 

- (C) Jag minns mycket väl min första styrmansvakt och samtalet jag hade med skepparen 

innan. Enligt honom så ska man vara väldigt nervös inför sin första styrmansvakt 

annars är det någonting som är fel. Och så blev även fallet för mig, jag kände mig 

oerhört nevös inför första vakten. 

- (E) Jag kände att det var väldigt nervöst inför min första vakt, dels så visste jag ju inte 

riktigt hur mycket jag faktiskt kan, det var mycket att sätta sig in i, dels allting tekniskt 

men även rutiner. Som matros visste jag ju mycket väl när det var dags att göra vissa 

saker men som styrman under min första vakt kändes det mer som en kamp för att 

överleva. 
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De övriga respondenterna kände en naturlig nervositet men de såg den nya rollen som 

någonting kul, spännande och utmanande. 

 

- (D) Visst var man nervös inför sin första vakt men jag såg aldrig det som något direkt 

problem. Det var ju det här jag ville och hade förberett mig inför. Redan efter ett par 

sjövakter släppte nervositeten och det kändes mer och mer naturligt. Sen så är det ju 

oundvikligen så att man har känt en stor stolthet i sin nya roll. 

- (B) Jag kände ingen större nervositet faktiskt, jag kände mig snarare motiverad och 

sugen på att komma igång, jag tycket att den kunskapen jag fick i sjökaptensskolan i 

Kalmar och mina tidigare erfarenheter som matros var till bra grund för min första 

vakt.   

 

Alla respondenter var överens om att den nya rollen kändes nervös till en början men att 

det successivt kändes mer och mer naturligt. Två av respondenterna var lite mer oroliga 

och nervösa än de övriga respondenterna, men menar att det med tiden kändes bättre 

även för dem. Som svaren visar så är det är individuellt från person till person hur man 

uppfattar den nya rollen och framförallt den första vakten. 

 

8.2 Det ökade ansvaret 

 

Med den nya rollen som befäl följer även ett ökat ansvar. Att gå från att vara matros, då 

man så klart även har ett visst ansvar, till att vara styrman och ansvara för fartygets 

framförande innebär dock en dramatisk ökning av ansvar. Alla respondenter upplevde 

detta positivt och att det ökade ansvaret gick att successivt växa in i. 
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- (B) Det är kul med ansvar. Å andra sidan var det skönt att arbeta som matros, man 

hade inte så mycket ansvar, man behövde knappt tänka, man bara gick där och gjorde 

sitt. Men jag såg det ökade ansvaret som något positivt och utmanande. 

- (E) Det ökade ansvaret såg jag enbart som något kul och spännande. Klart att man var 

osäker i början men efterhand kände jag mig mer säker. Kontrasten mellan ansvaret 

som matros och styrman var stor och överväldigande till en början men jag tror faktiskt 

att det ökade ansvaret fick mig att mogna och utvecklas, inte bara som styrman utan 

även som person. 

- (D) Jag växte faktiskt som person då jag blev styrman och fick ett större ansvar. Tiden 

som matros innebar ju inget större ansvar, därför tyckte jag att steget till styrman och 

ett ökat ansvar var spännande och jag tog det som en rolig utmaning. 

 

 

Samtliga respondenter upplevde det ökade ansvaret som något positivt och utmanande. 

Genomgående tycker de att genom att få ansvar och ta ansvar växer man som människa 

och utvecklas som person, något som måste ses positivt. Alla var nervösa och osäkra till 

en början men successivt växte de in i sin nya roll och ansvarstagandet kändes efterhand 

naturligt.  

Detta styrks genom Hans Lindgren (2012, s.15) där resultatet i hans studie visar att det 

allra flesta har i stor utsträckning påverkats personligen av att bli chefer, enbart en 

person säger sig inte alls ha blivit påverkad. 

 

                                                                                                                                                              

8.3 Den nya lönen i förhållande till det ökade ansvaret 

 

Den nya befattningen som styrman innebär förhoppningsvis också en högre lön. Men 

motsvarar löneökningen det ökade ansvaret? Två av respondenterna ansåg att 

löneökningen var för liten i förhållande till det ökade ansvaret. 
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- (A) Jag vill ganska bestämt säga att det ökande ansvaret inte stämmer överens med den 

ökande lönen, som matros hade man ett begränsat ansvar och behövde sällan ta egna 

initiativ men när jag väl blev befäl blev det plötsligt väldigt mycket ansvar och jag fick 

hela tiden fatta egna och snabba beslut, detta var inte ett problem i sig men lönen borde 

vara betydligt högre. 

- (E) Jag kan tycka att efter tre års studier och med fullt åldertillägg så är den allmänna 

lönen som styrman inte så bra om man jämför med hur mycket jag fick som matros, det 

skiljer ju bara styvt 4000 kronor och jag kan tycka att det ökande ansvaret borde 

rendera i ett lite högre belopp faktiskt.  

 

De resterande av respondenterna tyckte att det ökande ansvaret i förhållande till den 

ökande lönen var rimlig. 

 

- (C) Jo, jag var faktiskt nöjd med min lön, jag tycker att det speglar det ökade ansvaret 

ganska bra, är det någonting som jag kan klaga på så är det väl övertidsarbetet. Som 

matros fick man ju väldigt bra betalt för övertiden och kunde ibland komma upp till 

nästan styrmanslön, men som styrman på oceangående fartyg så står det skrivet i 

avtalet att övertiden redan är inräknad i lönen, men det är nog det enda jag kan klaga 

på. 

- (B) Jag tycker nog att det stämmer överens ganska bra. När man jobbar på en färja är 

det inte lönen i första hand som lockar. Det bästa är ledigheten och det fördelaktiga 

avlösningssystemet, är man ute efter att tjäna pengar ska man inte arbeta på en färja. 

Men själva ansvarsökningen tycker jag är rimlig i förhållande till den ökade lönen, 

absolut. 

                                                                                                                                             

8.4 Stöd från kollegor eller motarbetad?  

 



21 
 

Tre av respondenterna upplevde att stöd fanns att få men även att de blev testade framförallt av 

matroserna.  

- (A) Det kan vara lite klurigt när man kommer ut som ny styrman, jag kände ju alla 

matroser, vi hade arbetat med varandra länge men plötsligt kunde jag se nya sidor som 

jag aldrig hade sett förut, man blev lite utnyttjad i arbetet helt enkelt, till exempel att 

även om de kunde göra arbetet själva så kom de och frågade mig istället och låtsades 

att de inte visste hur de skulle göra. Däremot kände jag ett grundstöd från besättningen, 

alla ville ju att det skulle bra för mig. 

Respondent A beskriver här om känslan av att bli utnyttjad i sitt nya arbete, precis 

samma sak beskriver Hans Lindgren (2012, s.13) ”Då personalen omedvetet har 

utnyttjat ditt ego och ovana vid ledarrollen och låtit dig göra deras jobb” 

-  (B) Testad blev jag säkert men jag upplevde det nog inte så. Jag tog det snarare som 

att jag fick hjälp än att jag blev motarbetad, det beror nog helt och hållet på hur man är 

som person. 

- (E) I grunden skulle jag nog vilja säga att jag fick mycket stöd och hjälp i mitt arbete, 

framförallt av mina styrmanskollegor och skepparen. I själva arbetet hade jag inte så 

mycket att göra med matroserna, så jag blev varken hjälp eller motarbetad av dem, 

däremot så fick jag ofta kommentarer såsom: det är du som är styrman nu, det är du 

som bestämmer. Så känslan jag fick var väl att även om dem kunde göra en sak själva 

så väntade dem på att jag skulle säga till dem, ge dem en order helt enkelt, detta var lite 

irriterande i och med att jag vet att de själva vet vad som ska göras. 

 

Två av respondenterna ansåg att de fick fullt stöd och mycket hjälp från alla i 

besättningen och upplevde inte alls att de blev motarbetade. 

 

- (C) Jag kände att jag fick mycket hjälp när jag var ny och jag fick fullt stöd från både 

manskap och befäl. I och med att jag redan hade varit matros där så länge kände jag 

alla personer ombord ganska väl och manskapet visste redan att jag kunde däcksarbetet 

så de var endast hyggliga och hjälpsamma. Skepparen tillsammans med mina 

vaktavlösare var de som jag fick mest stöd och hjälp av. 
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- (D) Jag hade arbetat ganska länge som matros i fartyget och kände de flesta ombord 

väl. Jag upplevde endast att jag fick hjälp och stöd av samtliga i besättningen, alla ville 

att jag skulle lyckas i min nya position. 

 

8.5 Bemötande från manskapet respektive befälen 

 

Fyra av respondenterna upplevde ett mer restriktivt bemötande från manskapet 

jämförelsevis med när de var matroser. 

- (B) Jag kände väl att man hade fått lite mer status och att matroserna visade en annan 

respekt. Befälskollegorna bemötande var bra, jag fick mycket hjälp, tips och råd. 

- (A) Bemötandet från matroserna var lite blandat faktiskt. Vissa visade lite mer respekt 

andra lite mindre. Vissa matroser ville kanske testa mina kunskaper lite och kanske 

unika att göra saker tills jag beordrade dem att göra det. Bemötandet från befälen var 

professionellt, man fick den hjälp som behövdes. 

- (C) Bemötandet från matroserna blev respektfull, kanske mycket för att det var många 

filippinare på däck, och i deras kultur är det ju vanligt att man visar väldigt stor respekt 

för överordnade. Bemötandet från befälskollegorna var jättebra, det var en väldigt bra 

teamkänsla och jag fick alltid svar på mina frågor och många tips. 

-  (D) Bemötandet från befälen var inget problem, de hjälpte mig när det behövdes och 

jag upplevde det mycket professionellt. Däremot märkte jag ett något mer restriktivt 

bemötande från mina gamla matrosskollegor. Visst tyckte de att det var kul att jag hade 

läst vidare till styrman men jag kände ändå att de var lite mer försiktiga i sina 

uttalanden då jag var närvarande.  

 

 

 

Endast en av respondenterna upplevde enbart positivt bemötande. 
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- (E) Jag kan väl säga att dem svenska matroserna som jag kände sen innan tyckte det 

var kul att jag lyckats med mina studier och bemötandet jag fick av dem var bra. 

Matroserna som var från Filipinerna visade en obehagligt stor respekt, jag tyckte 

nästan det var lite jobbigt att bli tilltalad ”yes sir” och så vidare. Befälen var också 

blandat, vissa var ganska hårda och påtalade att man fick lov att jobba hårt i början 

medans andra var väldigt villiga att hjälpa till och ge tips och råd. 

 

8.6 Att vara chef över sina gamla kollegor 

 

Att gå från att vara kollega till att helt plötsligt inta en ledarskapsroll kan medföra vissa 

problem. Fyra av respondenterna upplevde det som besvärligt att ge order till sina gamla 

kollegor men att det successivt kändes mer naturligt.  

 

- (A) De flesta vill hjälpa en och vill att man ska lyckas. Med de flesta går det väldigt bra, 

men en del har svårt att ta order från en gammal arbetskompis. För min del kom 

problemen från oväntat håll, personer som man trodde att det skulle gå bra med kunde 

plötsligt sätta sig på tvären. Man går från att vara polare till att vara vaktstyrman och 

ett fåtal har svårt att acceptera förändringen. Det är ledarskapsrollen som är svår för 

en själv att hantera när man är ny. Mina gamla arbetskamrater känner ju mig och vet 

hur jag var som matros, de vet ju om att även jag har latat mig i arbetet ibland och 

suttit lite för länge på kafferasterna, då blir det ju väldigt svårt för mig att komma och 

säga till dem att snabba på eller bättra sig. Gränsdragningen var framförallt det svåra. 

- (E) Jag uppfattade det som besvärligt till en början, jag ville ogärna säga till om saker 

var fel, det kändes helt enkelt inte naturligt att säga ifrån till personer som faktiskt 

under mina tidigare år lärde mig allt om sjömansarbete och var väldigt hyggliga 

allmänt. Ett bra exempel är när jag blev tillsagd av kaptenen att vidarebefordra ordern 

till manskapet att efter avgång göra sjöklart på backen, att jag skulle säga åt dem att ta 

in alla extratrossar och dylikt. Jag visste mycket väl att jag borde ha sett till att detta 

gjordes omedelbart, men en av matroserna sa att vi kunde lämna löstrossen till han går 

på sin vakt så fixar han det själv istället. Detta resulterade i att jag blev osäker och lät 
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matrosen få sin vilja igenom. Fyra timmar senare hade löstrossen åkt ut genom klyset 

och fastnat runt ankaret, jag fick givetvis en reprimand av kaptenen och det blev extra 

arbete för manskapet. Här borde jag sagt ifrån direkt men det var min första resa och 

det var en svår avvägning. 

 

 

- (D) När jag var ny som styrman tyckte jag att det kändes lite svårt att ge order till mina 

gamla arbetskamrater, speciellt till de lite äldre som ju faktiskt hade lärt mig en hel del 

under min tid som matros. Ibland kunde man dessutom bli påmind om att man minsann 

själv inte alltid varit guds bästa barn vilket i sin tur ledde till att jag själv blev osäker 

och förbisåg vissa fel och brister. 

 

- (C) Ja, det var faktiskt väldigt svårt. I och med att jag var så pass ung när jag blev 

styrman så kändes det ju väldigt olustigt att säga till den äldsta matrosen vad han ska 

göra och ännu svårare att säga till honom vad han inte ska göra. Dessutom är det ju 

dessa matroser som har lagt en stor grund gällande min kunskap om gott sjömanskap. 

Jag skulle nog vilja påstå att inom all ledarskap som styrmansyrket innefattar så är just 

den här övergången den svåraste. 

 

Problematiken som det innebär att plötsligt bli ledare styrks av Hans Lindgren (2012, 

s.14) ”Att fullt kompetenta, trygga och professionella medarbetare i olika yrken fick 

avsevärda personliga problem när det fick en ledarposition. De fick svårt att agera i 

förhållande till sina medarbetare. Fastän det ofta var uppenbart att medarbetarna, som 

ibland var deras gamla arbetskamrater, gav dem fullt mandat att handla, så fanns det en 

stor ängslan och bävan att agera som ledare.” 

- (B) Jag tyckte inte alls att det kändes som ett problem att bli chef över mina gamla 

kollegor, visst hade vi våra diskussioner om hur saker och ting skulle gå till väga, men 

bara för att jag är chef så betyder det ju inte att det är jag som ska bestämma i alla 

lägen, ibland får jag kanske inse att de kan saker som inte jag kan och då blir det ju 
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snarare att man hjälper varandra väldigt mycket. Men det är nog ganska individuellt 

hur man agerar i sådana situationer, för min del har det alltid känts naturligt. 

 

 

8.7 Det privata umgänget med kollegorna 

 

Kan man fortfarande vara en i gänget och polare med sina gamla kollegor då man blir 

chef över dessa? Två av respondenterna tyckte att umgänget förändrades drastiskt när 

man klev in i befälsrollen. 

 

- (C) Visst blev det en skillnad. Man brukar säga att man hamnar i en ond triangel; 

mässen – bryggan – hytten, och detta stämde väl in på mig. Jag blev mindre social som 

styrman, det var så det blev, jag orkade inte med något annat än arbetet i min nya roll. 

 

 

- (D) Jag tyckte absolut att det förändrades. Inte så att jag blev utstött på något vis men 

jag kände ändå att jag inte längre var en av ”dem” i manskapet. Det blev mer att man 

efter sin vakt höll till i hytten, dels för att man var trött efter allt det nya att sätta sig in i 

men också för att man kände att man nu tillhörde en annan del av hierarkin ombord. 

 

De tre övriga respondenterna upplevde inte detta som något problem utan kunde 

fortfarande umgås på frivakten med sina gamla manskapskollegor. 

 

- (A) Jag tycker inte att det blev någon större förändring. Det var väl i och för sig vissa 

saker som man fick avstå, som till exempel att ta en öl på backen efter vakten vilket 

hände då man arbetade som matros, då var man inte längre med, så enkelt var det. I 

övrigt gick det ganska lätt att fortsatt umgås på samma sätt, vi satt fortfarande och 



26 
 

spelade tv-spel och kastade pil efter vakten precis som vi hade gjort då jag arbetade 

som matros. 

 

- (B) Eftersom vi var så liten besättning på tankfartyget där jag började som styrman 

umgicks vi fortfarande som vi hade gjort då jag arbetade som matros. Det var inga som 

helst problem, manskapet accepterade min nya roll och vi hade god sammanhållning 

ombord. 

  

 

8.8 Tidigare erfarenheter som manskapsanställd 

 

Samtliga respondenter anser att tiden som manskapsanställd har varit till stor nytta för 

deras fortsatta arbete som nautiker. 

 

- (A) Ja, det hade jag en oerhörd hjälp av. Jag hade liksom grunderna, principerna och 

hade lärt mig båten. Att ha varit matros på samma båt innebar att jag hade 

säkerhetstänket, hela säkerhetsorganisationen och lokalkännedomen på köpet. 

Dessutom hade jag även koll på de flesta rutiner, så det var till stor hjälp. När man går 

som matros är man runt i hela båten och arbetar, till skillnad mot att arbeta som 

styrman, då det ofta blir bryggan och lastdäck som man huvudsakligen har som 

arbetsplats. Man lär känna båten bättre som matros än vad man gör som styrman då 

man naturligt rör sig runt i hela båten. Det var en trygghet för mig att jag kände till 

båten så pass väl då jag mönstrade upp till styrman. 

 

- (B) Det underlättade jättemycket. Jag kände till de flesta rutiner och visste hur det gick 

till på förtöjningar, lastningar, lossningar och så vidare. På senare år då jag har haft 

hand om styrmanspraktikanter som kommer ut på fartygen utan någon som helst 
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erfarenhet av matrosyrket har jag tänkt tillbaka och insett vilket stort försprång jag 

hade i förhållande till dessa. 

 

 

- (C) Ja, absolut. Jag hade ju redan grunderna med mig i bagaget, jag kunde alla rutiner 

och tillvägagångssätt tack vare min tid som matros. Det underlättade mycket då jag tog 

steget till styrman att jag hade arbetat som matros och det gav mig en viss trygghet i 

min nya roll. Den stora förändringen var att det var jag som skulle ta besluten, men min 

erfarenhet som matros gav mig mycket på köpet här. 

 

8.9 Kan du tänka dig att arbeta som matros igen? 

 

Fyra av de fem respondenterna kunde tänka sig att arbeta som matros igen efter att de 

hade arbetat som styrman. 

 

- (B) Jag skulle kunna tänka mig att hoppa in som vikarie någon vecka eller så. Jag 

skulle dock inte vilja arbeta permanent som matros på heltid. Jag trivs bra med mitt 

arbete som styrman och känner att jag är färdig med matrosarbetet. Man vill ju helst att 

sina tre års studier på högskola ska komma till sin rätt. 

 

- (A) Jag skulle absolut kunna tänka mig att gå några resor som matros, faktiskt så har 

jag redan gjort några matrosresor sen jag blev styrman. Det var nyttigt att få lite 

miljöomväxling, utföra andra arbeten och få se lite andra delar av fartyget än bara 

bryggan och lastdäck. 
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- (C) Jo men jag skulle nog kunna köra några matrosresor igen faktiskt. Jag har ju alltid 

tyckt att det har varit roligt att arbeta med kroppen och få vara utomhus mycket. Men 

jag skulle nog inte vilja arbeta som matros på heltid igen så att säga, men någon resa 

hade absolut gått bra. 

 

 

- (E) Inga problem, jag tror bara det är nyttigt att arbeta som matros i mellan åt, desto 

mer jag lär mig på däck desto bättre arbetsledare blir jag i framtiden. Men jag tror inte 

att jag hade velat arbeta som matros när jag väl fått en högre rang såsom en 

överstyrmansposition. 

 

 

En av respondenterna ansåg att han inte skulle vilja ta steget tillbaka till matros då han 

väl kommit in i styrmansrollen. 

 

- (D) Nej, det skulle jag faktiskt inte vilja göra. Jag har vant mig vid min styrmansroll 

och tror att det skulle kännas konstigt att ta steget tillbaka till matros. Dels för att jag 

känner att jag är klar med matrosyrket och inte vill stanna upp i min utveckling som 

styrman och dels för den lönesänkning det skulle innebära. Jag tror även att det kan 

vara svårt att hitta tillbaka till matrosrollen när man väl vant sig vid att segla styrman. 

8.10 Uppfattningen om befälet före och efter studierna 

 

Ändrar man uppfattning om befälet då man själv har kommit in i den nya yrkesrollen? 

De förutfattade meningar man hade om befäl då man arbetade som matros kanske 

ändras efterhand.  

 

- (A) Ja det kanske man gör, jag blev nog mycket mer försiktig när jag väl satt i 

bryggstolen än vad jag trodde jag skulle bli.  
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- (C) Min syn på styrmännen när jag var matros stämde bra överens på hur jag själv 

kände det när jag själv blev styrman. Jag har alltid haft uppfattningen att styrmän 

generellt är noggranna av sig och jag själv är en noggrann person så det blev inga 

överraskningar där. 

 

 

- (B) Det blev väldigt mycket mer hjärngymnastik än vad jag trodde. Som styrman blir det 

att man är tvungen att hela tiden tänka sig in i olika situationer, t.ex. lasting/lossning, 

navigationssituationer etc. Så det gick väl upp för mig att man var tvungen att tänka lite 

mer då jag fick ett ökat ansvar.   

 

- (E) När jag var ny som matros tyckte jag att styrmansyrket kändes omöjligt, att dem 

jobbade hårt och kunde väldigt mycket så jag hade en väldig respekt för befälen. Med 

åren så försvann känslan av att styrmansyrket var omöjligt men jag tyckte fortfarande 

att alla hade en hög lägstanivå att dem var seriösa och noggranna. När jag själv blev 

styrman så blev det ju så att jag fick tänka mer, ta mer ansvar, planera mer, men som 

sagt det var jag förberedd på. 

 

- (D) Ja, det tycker jag absolut. När man väl satt där själv var man inte så tuff längre. 

Som matros hade man inte så mycket ansvar men det ändrades ju drastiskt då man blev 

styrman. Man fick hela tiden tänka sig för i sina handlingar då fel beslut faktiskt kan få 

stora konsekvenser. Jag fick också en större förståelse för lastningarna än vad jag hade 

som matros då man ofta stod och väntade på lasten och något irriterad undrade varför 

inget händer. Som styrman förstod att jag att tar tid att kommunicera med stuveriet, 

speciellt då man tvingas tala tyska eller engelska. 
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8.11 Den nya synen på rederiets verksamhet 

 

Har synen på rederiet förändras efter det att man avslutat sina studier och klivit in i sin 

nya roll som befäl, har man fått en större inblick och förståelse i vad verksamheten gör 

och hur utvecklingsplanerna ser ut inom rederiet? De flesta tyckte att det har blivit en 

viss förändring då man får tillgång till information lite fortare samt att deras nya 

arbetsuppgifter kräver en större förståelse. 

 

- (A) Nja, det blev väl ingen större skillnad. Möjligtvis är det så att man får information 

fortare eftersom man sitter mer med till exempel befälhavaren som i sin tur sitter i 

direkt kontakt med kontoret. Jag tror att det blir mer gissningar och ryktesspridning hos 

manskapet. 

- (B) Jo men det tycker jag att man får, man får liksom en större insyn på hela rederiet så 

att säga. Man får större förståelse för det ekonomiska och hur utvecklingen ser ut och 

så vidare. 

- (D) Synen i sig ändrades kanske inte så mycket men jag har ju lärt mig mycket mer, fått 

en större inblick i hur saker och ting fungerar. I och med att man sitter med befälen och 

kaptenen så pratar man ju om jobbet som rör oss. Och här lär man ju sig jätte mycket, 

när jag var matros var man ju lite nyfiken på vad man pratade om runt befälsbordet. 

Kontentan är väl att jag vet lite mer om lite mer saker. 

- (E) Ja, det tycker jag faktiskt. Inte för att jag får direkt information som 2:e styrman 

men i och med att man arbetar närmare befälhavaren och överstyrman så får man höra 

hel del om organisationen som jag inte visste innan.  

8.12 Den nya kontakten med personalledningen  

 

Endast en av respondenterna tyckte att han fick en bättre kontakt med 

personalledningen. 
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- (A) Nej, inte som juniorbefäl direkt. Däremot kan jag tänka mig att när man blir 

överstyrman så ökar kontakten med bland annat personalledningen. 

 

- (B) Ja men det tycker jag att man får, nu har ju jag inte så mycket kontakt med 

personalledningen på grund av min befattning som 2:e styrman.  Men det har blivit en 

bättre kontakt på så vis att kontorets anställda kommer ofta ombord och hälsar på och 

då sitter dem alltid vid befälsborden och äter, det gör att man får en mer personlig 

kontakt med dem, det blir mycket lättare att kontakta dem när man väl pratat med 

varandra innan. 

 

- (C) Nej, det tycker jag inte. Det var skepparen, chiefen och överstyrman som stod för 

den kontakten.  

 

- (D) Nej, inte direkt. I min position som 2:e styrman har jag inte så mycket med 

personalledningen att göra. Däremot när man blir överstyrman ökar nog kontakten med 

personalledningen dramatiskt. 

 

- (E) Nej jag tycker inte jag fick bättre kontakt med personalledningen, det enda är väl att 

jag fick kontakt med andra personer. Men annars tycker jag det är ganska oförändrat. 

Det ändras säkerligen sen när jag blir överstyrman eller kapten i framtiden. 

9 Diskussion 

 9.1 Metoddiskussion  
 

Anledningen till att en kvalitativ metod valdes för detta arbete var att kunna öppna för 

möjligheten till personliga möten och att för att kunna ställa följdfrågor vid intervjuerna. 

Detta hade inte varit möjligt genom en kvantitativ metod där till exempel enkäter hade 

skickats ut. Resultatet av att vi valde en kvalitativ metod med personliga möten blev att 

vi fick ta del av väldigt spännande historier från det verkliga livet ombord på fartygen. 

Alla respondenter kunde delge olika erfarenheter på de olika frågorna. Begränsningen 

till fem respondenter anser vi vara lyckad då vi har funnit att vi har erhållit likvärdiga 
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svar men med en god variation efter intervjuerna. Vid planering av intervjuerna ville vi 

ha tillräckligt med frågor för att få ett starkt resultat till vårt syfte och vår frågeställning. 

Detta resulterade i 12 basfrågor frågor (se bilaga 1). Dessa 12 basfrågor i kombination 

med följdfrågor anser vi ha gett oss ett fullgott resultat.  

        

9.2 Resultatdiskussion  
 

Syftet med detta arbete har varit att undersöka hur det är att ta steget från manskap till 

befäl och hur man påverkas av att ta detta steg. Vidare har det undersökts hur det nya 

befälet uppfattas av besättningen då man går från att representera en del av ett system 

till att representera en annan del av samma system. Även frågan om man är redo att axla 

ansvaret som den nya rollen innebär har vidrörts.  

Övergången från manskap till befäl tycks vara något individuell från person till person 

men genomgående har känslan varit att det är en stor utmaning som innebär spänning 

och en viss nervositet. Det har för vissa även varit en skrämmande upplevelse. Denna 

nervositet tycks vara helt normal och har lagt sig med tiden för samtliga. 

Det ökade ansvaret har visat sig vara en positiv upplevelse och spännande utmaning för 

samtliga och en del anser sig ha vuxit som person jämfört med tiden som matros. 

Löneökningen som steget till befäl medför råder det delade meningar om. Två av 

respondenterna anser att den inte speglar det ökade ansvaret som den nya positionen 

innebär medan de övriga anser den vara fullt rimlig.  

Samtliga av respondenterna tycker att de fått god hjälp och det stöd som behövs i den 

nya rollen som befäl. Dock har tre respondenter upplevt att de blivit testade och i vissa 

fall motarbetade av främst matroserna. 

Nästan alla upplevde ett mer restriktivt bemötande från matroserna, särskilt de 

filippinska som visade stor respekt. Samtliga upplevde bemötandet från befälen mycket 

positivt. 
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De flesta upplevde att det var besvärligt att ge order till sina gamla matroskollegor men 

efterhand kändes det mer naturligt. En av de tillfrågade upplevde det som helt naturligt 

redan från början. 

De flesta tyckte att det privata umgänget med sina gamla manskapskollegor förändrades 

något när de blev befäl, dels för att de var trötta efter att vara ny i sin roll och dels för att 

det blev naturligt att umgås med sina nya styrmanskollegor då man arbetade mycket 

tillsammans. Vissa menade även på att matroserna drog sig undan lite mer på fritiden 

efter det att man blivit befäl. 

Samtliga ansåg att det var oerhört lärorikt att ha varit matroser innan de blev befäl. Man 

hade redan en mycket god insikt i säkerhetsorganisationen, tillvägagångssätt vid 

lastning och lossning samt förtöjningar och avgångar. Man hade inte bara varit elev utan 

man hade också haft ansvaret för att sköta sina uppgifter vilket har lett till en grundlig 

förståelse. 

Endast en av de tillfrågade finner det otänkbart att gå tillbaka till att arbeta som matros 

då han anser att det skulle innebära ett steg tillbaka i hans utveckling och dessutom en 

lönesänkning. De övriga skulle kunna tänka sig att temporärt arbeta som matros, dock 

inte på heltid. De påvisar vikten av att känna till fartyget, vilket man lär sig som matros, 

då det ger en bättre förståelse vid till exempel lastning och lossning. 

Den allmänna synen man har på nautiker som matros tycks ändras då man själv beträder 

befälsrollen. Innan har man tyckt att de varit överförsiktiga, paragrafryttare och lite 

tråkiga. Denna uppfattning ändras med tiden då man kommer till insikt med det ansvar 

det innebär. 

De flesta respondenterna är överens om att man fått lite mer kännedom om hur 

verksamheten fungerar då man får informationen direkt från kaptenen samt att man har 

fått ett mycket större ansvar vilket kräver mer kunskap. Allting som man lärde sig under 

manskapstiden finns kvar men den nya kunskapen som befäl stärker den allmänna 

kännedomen om verksamheten. 

Kontakten med personalledningen upplevdes näst intill oförändrad. Den enda skillnaden 

var att man som befäl fick prata lite mer privat med personalledningen när de kom och 

hälsade på ombord. Detta mycket tack vare att de oftast sitter och äter tillsammans med 

befälen. 
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Det ökade ansvaret ger en viss nervositet, detta är dock helt normalt samt naturligt och 

avtar ganska fort.   

Vår forskning har visat att hur man hanterar och reagerar på övergången från manskap 

till befäl tycks vara individuell från person till person, men genomgående har känslan 

varit att det är en stor utmaning som innebär spänning och en viss nervositet. Denna 

nervositet tycks vara helt normal och har lagt sig med tiden för samtliga. Det har även 

för ett fåtal varit en skrämmande upplevelse där man har känt sig vilsen och orolig över 

de nya arbetsuppgifterna. Denna oro har gjort att inlärningsprocessen kan ha tagit lite 

längre tid än för dem som kände en mer naturlig nervositet. 

Alla är överrens om att de tidigare erfarenheterna inom matrosyrket har förenklat 

övergången till befäl. Att det är en stor utmaning står klart, och när man står inför sin 

första styrmansvakt ska man vara nervös, annars är det något som inte stämmer. Men 

man ska inte låta nervositeten ta överhand då det skapar en negativ stress som gör att 

arbetet försvåras avsevärt. 

 I sin nya roll som befäl påverkas man väldigt mycket initialt. Dels så utvecklas man 

och växer mycket som människa i och med det ökade ansvaret men även på grund av 

den nya rollen som ledare med allt vad det innebär. Till exempel så är det väldigt svårt i 

början att ge order till sina underordnade, man känner sig ytterst obekväm och man 

kliver ogärna in i situationer där en konflikt kan uppstå. Men med tiden så lär man sig 

att välja sina strider och även känna sig mer komfortabel när en konflikt uppstår.  

Vi kan även konstatera att det har infunnit sig en känsla av stolthet i sin nya roll som 

befäl. De flesta upplever att lönen borde vara högre i och med att det ökade ansvaret är 

så stort. De flesta upplevde en förändring i den sociala samvaron ombord efter det att 

man blivit befäl. Detta har berott på många olika faktorer. Dels så har man i början varit 

väldigt trött efter sina vakter i och med att det är mycket nytt att sätta sig in i vilket gör 

att man snabbt vill få sömn och vila, men det har också berott på att man har börjat 

arbeta med andra personer i högre befattning och således lärt känna dem bättre. 

 Umgänget med sina gamla matroskollegor förändras också tack vare sin nya position 

då man får ett högre ansvar och för att man i sin nya ledarroll bör vara ett föredöme . 

Till exempel så kanske det inte är lämpligt att vara med allt för sent under grillkvällarna 

och liknande evenemang på samma sätt som när man var matros. Umgänget med 
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matroserna blir ju också mycket mindre i och med att man inte längre arbetar med dem 

dagligen, man har inte kafferaster samtidigt och så vidare. 

 Det ökade ansvaret har visat sig vara en positiv upplevelse och en spännande utmaning 

för samtliga. Resultatet som vi har fått fram gällande hur man blir bemött av 

besättningen efter det att man blivit befäl har varit varierande. Genomgående visar 

forskningen att man ofta blir väldigt bra bemött av de nautiska befälen ombord. Alla är 

väldigt hjälpsamma och det framkommer väldigt tydligt att man alltid kan fråga ifall det 

är någonting som man är osäker på. De tillfrågade är överens om att det är befälhavaren 

och överstyrman som har gett mest stöd och vägledning och betytt mest som enskild 

person när man varit ny som befäl. Sedan har vår studie visat på att bemötandet från 

matroserna inte alltid varit det bästa.  

Det har visat sig att en nybliven styrman ibland uppfattar det som om manskapet testar 

ens kunskaper. Ett exempel på detta kan vara att i vissa situationer så kan matroserna 

mycket mer än vad de visar, men matroserna tar inte initiativ förrän befälet beordrar 

honom att utföra uppgiften, detta visar alltså på att matrosen testar befälets kunskaper 

snarare än att han försöker få ett så snabbt resultat som möjligt. 

 Men resultatet visar också på att matroserna som den nyblivne nautikern varit goda 

vänner sen innan är väldigt glada för hans skull och har varit väldigt hjälpsamma i och 

med att de varit vänner sedan innan. Kontentan i frågan om bemötandet från manskapet 

är att matrosen som man har haft en väldigt bra kontakt med sen innan är väldigt 

hjälpsam, men i vissa fall har det också varit det motsatta när man kanske inte varit lika 

bra vän med denne.  

När det gäller frågan angående om man är redo att axla den nya rollen eller inte har det 

visat sig att man har haft stor nytta av sina tidigare erfarenheter som matros då man har 

haft en hel del på köpet. Det största problemet som uppstår då man tar steget till befäl är 

att mantla själva ledarskapsrollen. I början är man nervös och det är svårt att ge order 

till sina gamla kollegor då man inte vill uppfattas som en översittare.  

Det är viktigt att visa ödmjukhet och be om hjälp när det behövs men samtidigt är det 

viktigt att tro på sig själv och minnas att man faktiskt har lagt tre år av sitt liv på att 

utbilda sig till nautiskt befäl och ledare.  Vi anser att det är viktigt att ha tålamod i 
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början då det har visat sig att alla har det jobbigt initialt men att det förr eller senare ter 

sig naturligt att ge order och att agera ledare.   

 

 

9.3 Framtida forskning 
 

Intresset som ledde till den här undersökningen väcktes tack vare att, vi, författarna står 

på tröskeln till att ta steget från matros till nautiskt befäl. Även då vi tycker oss ha fått 

svar på vår frågeställning, har det under arbetets gång dykt upp några frågor som till en 

viss mån berör ämnet. Till exempel skulle man kunna gå på djupet när det gäller frågan 

om att agera ledare. Problematiken där skulle kunna ligga i att koppla samman teori 

kontra verklighet då ledarskap kan se väldigt olika ut beroende på om man är 

tredjestyrman, överstyrman eller kapten då alla har olika nivåer på ledarskapsansvar. En 

annan frågeställning som framkommit är om sjökaptensutbildningen är fullgod eller om 

den skulle kunna kompletteras med något för att underlätta arbetet som befäl och ledare.  
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11 Intervjuguide – Från manskap till befäl (Bilaga 1) 


 

*Inledning 

 

- Syftet med undersökningen. 

- Vem är vi och vad håller vi på med? 

- Hur många som kommer att intervjuas. 

- Hur lång intervjun kommer att vara. 

- Hur anonymiteten ska skyddas. 

- Har respondenten några frågor innan intervjun sätter igång? 



*Starta bandupptagning 

 

*Insamling av relevanta personuppgifter 

 

- Födelseår 

- Behörighet 

- Utbildning relevant för yrket 

- Nuvarande yrkesposition 

- Fartygstyp och fart 

- Erfarenhet som matros 

 

 

*Frågor till respondenten 

 

- Kände du dig redo inför din första styrmansvakt? 

- Hur hanterade du det nya ansvaret som befäl? 

- Tyckte du att den ökade lönen stämde överrens med det ökade ansvaret? 

- Har du blivit motarbetad/hjälp av dina skeppskamrater i din nya roll? 

- Upplevde du att du blev bemött på ett annorlunda sätt av befälen respektive       

manskapet? 

- Hur var det att bli chef över dina gamla manskapskollegor och vilka problem 

medförde det? 
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- Kunde du fortfarande umgås privat med dina gamla manskapskollegor? 

- Hur mycket hjälp har du haft av din tidigare erfarenhet som matros? 

- Kan du tänka dig att arbeta som manskap igen efter att du blivit befäl? 

- Ändrade du uppfattning om nautiker från det att du var matros till att du själv blev 

nautiker? 

- Har du lärt dig någonting nytt om rederiverksamheten efter att du blev befäl? 

- Har du fått bättre kontakt med personalledningen efter  att du blev befäl? 

- Något viktigt respondenten tycker att vi har missat? 

 

*Stoppa bandupptagning               
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