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Abstrakt 

Till sjöss är den hierarkiska organisationsstrukturen den vanligast förekommande. Detta 

sträcker sig från befälhavaren till den individuella sjömannen. Överstyrman, nummer två i 

däcksbefälsordningen, har flera olika ansvarsområden. Några vanliga exempel är bland annat 

att prioritera underhåll av fartyget, övervaka och leda arbetet på däck samt att ha huvudansvar 

för lastning och lossning. Med detta i åtanke är det inte svårt att tänka sig att man i denna roll 

upplever konflikter ombord, både arbetsrelaterade och privata. Syftet med denna studie är att 

försöka besvara vilka konflikter som är vanligast utifrån en överstyrmans perspektiv samt 

utreda om överstyrmän i sin roll använder några definierade metoder för att hantera de 

konflikter som uppstår. Avslutningsvis besvaras också frågan hur benägna överstyrmän är att 

deltaga i kurser kring utveckling av sin egen konflikthantering. Genom djupintervjuer med 

aktiva överstyrmän så har slutsatsen dragits att de mest vanliga konflikterna är de som uppstår 

från små irritationer i vardagen. Dessa mindre konflikter, om de lämnas utan åtgärd, har en 

tendens att växa och eskalera till större tvister som kräver konflikthantering. Ur ett 

konflikthanteringsperspektiv så visar undersökningen på att alla överstyrmän använder sig av 

en fördefinierad konflikthanteringsstrategi. Alla som har deltagit i undersökningen anser att 

vidare utbildning inom området konflikthantering skulle gynna dem både i deras roll som 

överstyrman och samtidigt ha en positiv inverkan på ombordkulturen.   

 

Sökord: överstyrman, konflikthantering, konfliktlösning, fartyg, handelsfartyg, mellanchef  
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Abstract 

At sea, a strict hierarchy is the natural chain of command. This ranges from the captain to the 

individual sailor. The Chief Officer, second in command on deck, has many areas of 

responsibility. For instance, he or she is commonly in charge of prioritizing aspects of ship 

maintenance, supervise and manage crew work-orders and the main responsibility for loading 

and discharging cargo. With this in mind, it is not hard to imagine that a mustered chief 

officer will experience a variety of conflicts on-board, both work related and personal. The 

purpose of this study is to answer what conflicts are the most common from a chief officers 

perspective on-board a merchant vessel. Also it will gauge if there are any specific conflict 

management methods that are used by chief officers to advert or intervene in the conflict 

situations that can arise. The concluding section of this study will look at the possibility and 

interest for chief officers to attend a course in conflict management to further develop their 

tools within this area. Through in-depth interviews with active chief officer the result showed 

that the most common conflicts were perceived as the ones that arose from everyday problems 

on-board. These minor issues, if left to their own accord, tend to escalate. From a conflict 

management perspective, all findings indicate that chief officers tend to use a predefined 

strategy in regards to solving or manage conflicts on-board. However, all respondents agree 

that further education within the field would surely benefit them as individuals and also the 

on-board culture as a whole.  

 

Keywords: chief officer, conflict management, conflict resolution, ship, merchant vessel, 

middle management 
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Förord 
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och all hjälp under studien. 
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Bakgrund 

Att arbeta ombord på ett fartyg innebär i alla delar en unik och komplicerad arbetsplats. I 

motsats till ett yrke i land så vävs privata sociala strukturer samman med de yrkesmässiga då 

man lever, arbetar och verkar tillsammans med sina kollegor på en liten begränsad yta, över 

långa perioder. Detta skapar nya former av konfliktmönster och beteenden som är mer 

sällsynta i traditionella organisationer (Wankhede, 2012).  

Nästan alla hävdar att just deras arbetsplats är speciell, men de enda jag 

riktigt kan hålla med om den saken är sjömän, säger socionom Elizabeth 

Fray på Perema AB (Sundgren, 2005) 

 

Organisationsstruktur ombord 

Den mest vanliga organisatoriska principen som existerar ombord är den strikt hierarkiska 

(Shea, 2005). I denna är en av grundtankarna, att var och en som arbetar i organisationen skall 

ha en avgränsad och definierad uppgift att sköta (Granström, 2000). För att dra paralleller till 

andra liknande organisationer så liknar strukturen ombord i många delar den man finner inom 

försvarsmakten. Båda strukturerna har tydliga nivåer med gradbeteckningar för att 

symbolisera plats och uppgift i matrisen. För att den hierarkiska strukturen skall fungera och 

råda krävs bland annat att följande punkter är uppfyllda. Vertikal ordergivning, vilket innebär 

att en överordnad leder arbetet. Om ett arbete skall bli utfört i denna typ av organisation krävs 

att den som är ansvarig talar om vad som ska göras, det krävs en blind lydnad och 

verkställighet av de underordnade. Den hierarkiska organisationen förutsätter att de anställda 

verkligen gör det de blivit tillsagda eller utför vad de blivit beordrade till. Var och en vet sin 

plats och uppgift, när uppgiften är klar är man ledig tills nästa uppgift föreläggs. Egna initiativ 

skapar enligt denna modell enbart oordning (Granström, 2000). 

En klassisk bild av den hierarkiska organisationsstrukturen dras från den rationella skolan. 

Den liknelse som ofta förknippas med den inriktningen är att man organisationen liknas vid 

en maskin (Milsta, 1994). Grundstommen i den rationella synen vilar på en ledare med ett 

väldefinierat mål och syfte. Övriga komponenter i utförandet vilar på att alla övriga delar i 

strukturen enbart existerar för att exekvera och färdigställa det övergripande målet. Det finns 

inget utrymme för egna initiativ eller konkurrerande agendor. Ett viktigt bidrag till denna teori 

kom från den tyska sociologen Max Weber (Morgan, 1999) som studerade parallellerna 

mellan industrins mekanisering och spridningen av den byråkratiska organisationsformen. 

Weber noterade att byråkratisk organisation rutinbaserar administrationen på samma sätt som 
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en maskin rutinbaserar produktionen. I Webers skrifter finns den första generella definitionen 

av byråkrati som en form av organisation som betonar den precision, snabbhet, tydlighet, 

regelbundenhet, pålitlighet och effektivitet som är en följd av skapandet av en fastställd 

arbetsledning när det gäller uppgifter, en hierarkisk ledning och kontroll samt detaljerade 

regler och föreskrifter (Morgan, 1999). Då den hierarkiska modellen och 

organisationsstrukturen ombord på ett fartyg är så lika, kommer det hierarkiska perspektivet 

tillämpas som teoretisk definition. 

Konflikt 

Ordet konflikt härstammar från det latinska ordet conflictus som översatt svarar mot 

svenskans sammanstöta, kollidera, råka i strid. Som psykologisk term betecknar konflikt 

samtidigt förekomst inom en individ av motstridiga psykiska krafter, till exempel strävanden 

eller behov. Konflikter kan lösas genom att individen omstrukturerar sin uppfattning om 

alternativen så att ett alternativ framstår som klart bättre än övriga (Nationalencyklopedin, 

2013). Konflikter är stora och små, vardagliga och sällsynta, och de försiggår såväl mellan 

människor som mellan nationer. De kan studeras ur olika professionella perspektiv och 

synvinklar, som sociala helheter och processer, men också genom att fokusera på delaspekter 

som språk, kognition, känslor, interaktion, makt och strategier, eller på konflikternas 

konsekvenser (Ekeland, 2004). Konflikter utifrån denna studiens perspektiv är en 

meningsmotsättning mellan två eller flera parter som beter sig negativt mot varandra, på 

grund av denna meningsmotsättning. För att man ska kunna definiera en situation som 

konflikt måste tre grundförutsättningar vara uppfyllda (Pikas, 1973). Det finns två eller flera 

parter (motståndare), det finns en meningsmotsättning mellan parterna och parterna visar 

negativt beteende mot varandra. En konflikt kan först anses vara löst endast om båda parter 

själva frivilligt medger att den är det (Pikas, 1973).  

 

Till sjöss så skapar en strikt hierarkisk organisationsstruktur också ett ytterligare lager ovanpå 

konfliktsituationer, där begreppet makt bygger ytterligare konfliktstrukturer. Både när makt 

används och när den inte används kan detta sätta igång konflikter. Det är särskilt när någon 

uppfattar användandet av makt som illegitimt eller otillbörligt som temperaturen stiger 

(Ekeland, 2004). Detta måste vägas in i det naturliga flöde av befälsordningen och de 

uppgifter som strömmar nedåt. Sjömanslagen är tydlig med att definiera befälhavarens ansvar 

och befogenheter. 
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Befälhavaren får skilja sjöman från hans befattning på fartyg om 

sjömannen gör sig skyldig till svårare tjänsteförseelse, så som upprepad 

vägran att åtlyda förmans order, våld mot överordnad eller misshandel av 

andra ombordvarande (Sjömanslag §18, 2010)  

 

Denna ger uttryck för exakt hur hierarkisk en ombordorganisation faktiskt är. Befälhavaren 

har lagstadgad rätt att dennes order ska utföras, annars anses det vara grund för uppsägning. 

Ytterligare en nivå av hierarkiskt ledarskap uttrycks i Sjömanslagen. 

 

För att upprätthålla ordning ombord för befälhavaren bruka det våld som 

med hänsyn till omständigheterna kan anses försvarligt. Detsamma gäller 

den som befälhavaren beordrar beordrar att biträda härvid och den som 

utan anmaning kommer befälhavaren till hjälp (Sjömanslagen, §53) 

 

Denna studie har i syfte att skapa en större förståelse för den verklighet som överstyrmän 

möter på deras arbetsplats. Flera överstyrmän som kontaktas, utanför denna studie, ger 

intrycket av att de kastats in i rollen och inte fått förbereda sig, varken mentalt eller teoretiskt, 

för rollen. Vilka konflikter är egentligen vanligast ombord? Upplever överstyrmän att de 

saknar någon kompetens inom konflikthantering och skulle en vidareutbildning inom området 

kunna underlätta och utveckla de många sociala aspekter som existerar ombord på ett fartyg?     

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur överstyrmän upplever de konflikter som kan 

uppstå i samband med överstyrmansrollen ombord. Syftet kan brytas ned i följande 

frågeställningar: 

 – Vilka konflikter upplevs som vanligast i överstyrmansrollen? 

 – Vilket ansvar upplever överstyrmän att de har i konfliktsituationer ombord? 

 – Vad har överstyrmän för syn på sin egen konflikthantering? 

 – Hur ser överstyrmän på vidareutbildning inom konflikthantering? 

 

Avgränsning 

Studien kommer att fokusera på typ av konflikt och förhållningssätt till konflikter. Den 

kommer inte att behandla huruvida konflikter upplevs som lösta för involverade parter och 
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inte heller kvaliteten på lösningsmetodiken. Studien kommer att inrikta sig enbart på 

konflikter från ledarens perspektiv och inte arbetstagarens. 

Teori 

Tidigare forskning 

Ett område som flera forskningsuppsatser diskuterar är mellanchefsbegreppet. Bland dessa 

finns flera studier som pekar på svårigheterna i att sitta i en hierarkisk organisation, samt 

delegera personalansvar och hantera konflikter, utan att ha den överblickande rollen. Ett 

exempel är Abde och Thorén (2012) som har studerat hur avdelningschefer på sjukhus 

uppfattar och bedömer hantering av konflikter. Denna uppsats identifierar tre viktiga 

slutsatser, konflikt är ett ord som är svårt att definiera då syftningen blir subjektiv, man finner 

också att en konflikt på en arbetsplats kan verka negativt på en arbetsplats, men med rätt 

hantering leder det till positiva resultat för både gruppen och individen, samt att du i rollen 

som mellanchef är utsatt då du slits mellan ledarrollen och kompisrollen (Abde & Thorén, 

2012). Inom sjöfart har det forskats på delar som beskriver organisationsstrukturens och 

ombordkulturens inverkan på arbetet till sjöss. Ian P Shea (2005), från University of 

Tasmania, har i sin doktorsavhandling försökt hitta mönster mellan hur varje besättning 

uppfattar sin egen ombordkultur och om det sin tur har någon parallell till risken av olyckor 

ombord. Avhandlingen visar på ett samband mellan en negativ ombordkultur och en förhöjd 

risk för olyckor. Ingen studie har identifierats som riktar sig mot enbart överstyrmän och hur 

de ser på vilka konflikter som uppstår ombord, samt deras subjektiva upplevelse av 

konflikthantering. 

 

Konflikthantering – hur förhåller man sig till en konflikt 

Existerar förtroendekriser i organisationen, så underminerar detta givetvis ledarskapet (Jehn & 

Mannix, 2001). Något som skapar grogrund för ytterligare konfliktproblematik. Jehn och 

Mannix (2001) har utforskat en teori som delar upp konflikter i tre delar; relationen, uppgiften 

och processen. Konflikter inom relationsdelen grundar sig i inkompatibilitet mellan individer, 

uppgiften bottnar i åsikter och synsätt kring att lösa ett specifikt problem, processen visar på 

folks delade meningar i en grupp, när individer ska närma sig ett problem. De gör även 

skillnad på kognitiv och känslomässig konflikt. Kognitiv konflikt är skillnad i perspektiv och 

syn på uppgiften medan känslomässig konflikt uppstår utifrån människors olikheter och gräl. 

De konflikter som kommer att definieras och identifieras i detta arbete grundar sig främst i 
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arbetsmässiga situationer.  Dock kommer konkreta exempel på dolda interpersonella 

konflikter som tydligt manifesterat sig som arbetsplatskonflikter, behandlas som en del av 

studien (Jehn & Mannix, 2001). 

 

Tidiga konflikthanteringsmodeller grundar sig i en flerstegsmodell, vilket återspeglar den 

sekventiella och dynamiska naturen i en konflikt (Pondy, 1967). Pondys process innehåller 

fyra steg, latent konflikt i steg ett, uppfattad konflikt i steg två, känslomässig konflikt i steg tre 

och manifesterad konflikt i steg fyra. Allteftersom konfliktmodeller har utvecklats och vidare 

forskning har bedrivits så grundar sig senare teorier på hur man uppfattar konflikten som det 

viktiga, inte det som känns eller manifesterar sig i faktisk konflikt. Livet ombord skapar 

samma förutsättningar som på land för att konflikter ska uppstå. Utifrån att en konflikt uppstår 

så väljer de inblandade olika förhållningssätt till situationen. Thomas-Kilmann-modellen visar 

på fem olika förhållningssätt till konflikter (Ekstam, 2010), varav tre stycken presenteras 

nedan. 

 

Kamp/konkurrens, bestående av en vinnare och en förlorare. Det är ett maktorienterat sätt där 

man använder sin kraft för att vinna mark och slutligen gå segrande ur konflikten. Detta är ett 

vanligt förhållningssätt hos till exempel den tävlingsinriktade (Ekstam, 2010).  

 

Den andra är samverkan/samarbete, där målet är att båda parter ska känna sig som vinnare. 

Detta förhållningssätt kräver goda lyssnare och att båda parter delar på ansvaret att förstå 

konflikten. Öppna och kreativa ingångar i ämnet är en förutsättning. Efter det kommer 

kompromiss, i Sverige är denna lösning den som har högst status. I grund och botten handlar 

det om en förhandling där slutmålet är att finna en gemensam lösning på gemensam mark. 

Viktigt att poängtera är att med denna konfliktlösningsmetod så har båda parter alltid gjort 

avkall på sitt syfte med konflikten, något som i sin tur kan ge kontraproduktiva 

konfliktlösningar (Ekstam, 2010).  

 

Den tredje och sista konflikthanteringsstilen benämns som undvikande. I dessa fall undviks 

oftast konfliktsituationen (Ekstam, 2010). I vissa fall går det så pass långt att konflikten, eller 

till och med personen sätts åt sidan. Man skjuter problemet under mattan och undviker helt att 

närma sig frågan. Oftast är detta ett av de första stegen i en konflikt, men då situationen är 

högst dynamisk så brukar det naturligt gå in i något av de tidigare nämnda 



11 
 

konflikthanteringsmönstren. I anpassningsmetoden så försöker man sudda ut olikheterna 

mellan varandra och istället fokusera på det man faktiskt har gemensamt. Den som 

traditionellt sätt använder sig av anpassningsmetoden är förloraren i en konflikt. Problem som 

dyker upp i detta förhållningssätt är att konflikten faktiskt inte upplevs som löst hos den 

anpassade parten, och frågan tenderar ofta att blossa upp igen (Ekstam, 2010).  

Ledarskap 

För att kunna identifiera olika typer av förhållningssätt kring ledarskap beskrivs här sex olika 

ledarskapsstilar. Auktoritär, en totalitär ledare som inte låter någon annan delta eller påverka 

de beslut som påverkar organisationen. Den mänskliga aspekten tenderar att försvinna och 

istället ses individer som resurser för att uppnå ett mål. Denna typ av ledare tvingas detaljstyra 

alla delar för att upprätthålla kontrollen över alla delar i arbetet. Demokratisk, denna form av 

ledarskap är totalt diametralt mot den förut nämnda auktoritära modellen. Man tar sällan egna 

beslut och sätter organisationens och syftets behov framför sina egna. Synen på arbetaren är 

likaställd med sig själv och man bygger upp en ömsesidig respekt för varandras kompetens 

och förmåga (Granér, 1994). Transformell, en transformell ledare är en färgstark och 

karismatisk individ som tillför mycket energi. Personen skapar idéer och motiverar sina 

medarbetare och är individanpassad. Denna typ av ledare kan förknippas med den 

karismatiska ledaren. För att denna typ av ledarskap ska vara tillämpbart så bör den befinna 

sig högt upp i organisationen, risken finns annars att man inte får utlopp för sin kreativitet 

(Dahlberg, 2010). Karismatisk, en karismatisk ledare grundar sin ledarskapsstil på att påverka 

andra människor och genom detta erhålla respekt. Personen har lätt att bygga visioner och få 

sina kollegor att tro på genomförbarheten i dessa. Transaktionellt, en klassisk beskrivning av 

denna ledarskapsstil är att man ger och tar. Tanken är att båda parter ska få ut någonting av 

det som utbyts mellan individer (Clegg, m.fl., 2007). Situationsanpassat, i denna modell är 

grundtanken att ledaren måste anpassa sig utifrån den person eller situation han förväntas att 

leda. Tanken är att man som ledare ska se individen och utifrån rådande möjligheter 

identifiera vad personen kan bidra med till en organisation (Dahlberg, 2010).  

Metod 

Metodval 

Den metod som har valts är en kvalitativ studie med intervjuer. Intervjuerna har baserats på 

ett halvstrukturerat intervjuformat (Kvale & Brinkman, 2009) då studiens syfte är att förstå 

synen på konflikter. En annan av aspekt av detta är att upplevda värden har sökts, det vill säga 



12 
 

den subjektiva synen på ämnet då intervjuer innebär en deltagande observation och täcker ett 

brett spektrum av typer och grader av deltagande (Ely, 1993). Intervjuerna genomfördes 

muntligt med respondenterna eftersom det är komplicerat att få individer att uttala sig om 

konflikter i skriven form, då det skrivna språket ger grund och anledning till tillrättalagda 

resultat och inte det egentliga svar som ligger närmast sanningen (Ahrne, 2011). Således har 

följande definition erhållits, kvalitativa undersökningar karaktäriseras av att man försöker nå 

förståelse för livsvärden hos en individ eller en grupp individer (Hartman, 2004).  

Urval 

De respondenter som har valts för studien är fyra överstyrmän inom handelsflottan. Orsaken 

till att yrkesgruppen överstyrmän har valts som respondenter är att de traditionellt sett har en 

arbetsledande roll ombord. I denna roll ansvarar de för lastning/lossning, underhåll och 

arbetstider. De kan liknas vid landorganisationers mellanchefer. I sin roll som överstyrmän så 

innebär det, som grundkrav, att de har minst tolv månaders sjötid i befälsbefattning. I så stor 

utsträckning som möjligt har intervjuer utförts med personer med mer än ett års erfarenhet i 

överstyrmansrollen. Till grund för detta ligger att individer med faktiska upplevelser från en 

arbetsledande roll har haft längre tid på sig att samla på sig erfarenheter. En annan 

grundförutsättning som har använts är att respondenterna är från, och är utbildade i Sverige. 

Anledningen till detta är att samtliga respondenter delar samma kulturella referenser vilket ger 

rätt förutsättningar utifrån intervjusituationen. Urvalet har ej baserats på kön, ålder, rederi 

eller typ av fartyg, utan på erfarenhet från rollen som överstyrman. 

Intervjuerna 

Platsen där intervjuerna har genomförts har i en så stor utsträckning som möjligt gjorts i 

miljöer som varit frånkopplade från respondenternas arbetsplats (Martin, 2011). Detta var för 

att skapa en miljö där respondenten kände sig trygga att ta upp alla aspekter av konflikter 

ombord, utan att de kände sig observerade av individer som de arbetsleder. Till grund för 

intervjuerna så skapades en intervjuguide. Intervjuguiden delades in i fyra olika segment 

bestående av inledande frågor, syn på konflikter, syn på sitt eget sätt att hantera konflikter och 

givna konfliktscenarier som respondenten fått utvärdera och ge sin åsikt om. De två senare 

delarna har varit till stor hjälp för att kunna skapa miljöer för respondenterna att fundera 

kring. De olika delarna har följt varandra, däremot så har det funnits ett utrymme för det 

halvstrukturerade formatet inom varje segment. Det har inneburit att om någon fråga krävt 

ytterligare utredning så har möjligheten att frångå intervjuguiden och öppna upp för andra 
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frågeställningar funnits. Samtliga intervjuer har spelats in, transkriberats och senare 

analyserats. 

Intervjuguide 

En intervjuguide har legat som grund för intervjuerna. Syftet har varit att definiera de fyra 

olika områden som svar har sökts inom, så att inte någon del av undersökningens syfte 

förbisetts. Det halvstrukturerade formatet har gett en möjlighet att skapa en dialog med 

respondenten och bygga upp ett förtroende och beröra de delar som kommer fram under 

intervjun (Martin, 2011). Fokus har legat på att samtala kring de frågor som känts relevanta i 

den specifika intervjun för att få svar på undersökningens syfte. Syftet har varit att få fram 

bakgrunden kring upplevda konflikter och syn på sin egen hantering av konfliktsituationer. 

För att förtydliga resultatredovisningen av intervjuerna så har dessa tematiserats in under sex 

olika teman som presenteras i resultatkapitlet. 

Konfliktscenario 

För att få en nyansering har scenarier använts under intervjusituationen, så kallad 

(metod/data) triangulering (Martin, 2011). Tre stycken olika konfliktscenarier har använts 

som del av intervjuguiden. Bakgrunden till detta har varit att ställa respondentens subjektiva 

upplevelse av sitt ledarskap mot att man får konfronteras med att faktiskt beskriva hur man 

skulle ha agerat utifrån ett satt scenario. Syftet med detta har varit att kunna utvärdera 

huruvida respondentens subjektiva syn har stämt överens med ett agerande i ett visst scenario. 

Med detta som grund har det även gått att jämföra respondenternas svar med varandra. Detta 

har gett har också gett en insikt i hur valida övriga svar under intervjun varit, och har gett en 

insikt i kvalitén på undersökningen. De tre olika scenarier som har konstruerats och utgåtts 

ifrån grundar sig i två olika typer av konflikttyper, den kognitiva och den känslomässiga (Jehn 

& Mannix, 2001). Dessa scenarier introducerades sent under intervjusituationen. Syftet med 

detta var att, under intervjuns gång, bygga upp ett förtroende hos respondenten och därigenom 

få tillfredställande hög kvalitét på svaren. 

Etik 

Vetenskapsrådet (2013) har publicerat riktlinjer inom forskningsetiska principer som under 

samtliga delar av undersökningen har följts. Respondenterna har innan intervjuernas start 

informerats om att intervjun är frivillig och de när som helst haft rätten att avbryta intervjun. 

Syftet med intervjun och att all information som har framkommit under intervjun enbart 

kommer att användas i undersökningens syfte har presenterats. Vidare har ett samtycke 

upprättats med samtliga respondenter. Detta samtycke har grundat sig i att respondenten 
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frivilligt ställt upp på att bli intervjuad och att detta beslut har varit ett självständigt sådant. 

Eftersom samtliga intervjuer även spelats in och senare transkriberats har ett samtycke 

upprättats med respondenten och ett godkännande av detta getts. Slutligen har ett så kallat 

nyttjandekrav presenterats, vilket har inneburit att all den information som framkommit är 

konfidentiell och får inte användas till annat än forskning (Vetenskapsrådet, 2013). 

Resultat 

Förhållningssättet till presentationen av resultaten är att tematisera utifrån följande sex 

kriterier, vilka konflikter upplevs som vanligast ombord, märker man att det finns konflikter 

på ett fartyg, finns det risker med konflikter ombord, upplevs konflikter ombord som något 

positivt eller negativt, vilket ansvar känner man som överstyrman i konfliktsituationer, hur ser 

respondenterna på sin egen konflikthantering och hur ser respondenterna på vidareutbildning 

inom konflikthantering.  

Respondenter 

Samtliga överstyrmän är svenska medborgare och är utbildade sjökaptener. De är mellan 

trettio och fyrtio år gamla. Samtliga har beskrivit sina arbetsuppgifter som personalledande 

för däcksbesättning, ansvariga för underhåll samt lastning och lossning. Då intervjuerna var 

anonyma i sin utformning och denna studie inte grundar sig i könsaspekten, så kommer 

individerna att beskrivas som Robin, Alex, Kim och Charlie. 

 

Robin har arbetat till sjöss i åtta år aktivt, varav fyra år i överstyrmansrollen. Hen har varit 

ansvarig för nio matroser, varav en titulerades som bås. En övervägande del av tiden till sjöss 

har arbetspassen varit minst en månad. I rollen som överstyrman har Robin inte gått någon 

form av ledarskapsutbildning bortsett från den som ingick i utbildningen till sjökapten. 

 

Alex har arbetat till sjöss i tolv år, varav fyra år som överstyrman. Den arbetsledande rollen 

har innefattat ett arbetslag på sex matroser. En stor del av arbetstiden har spenderats som 

vaktgående. Arbetspassen har varierat mellan fyra till sex veckors tid. Alex har inte genomfört 

någon form av konflikthanterings eller ledarskapsutbildning utöver den som ingick under 

utbildningen till sjökapten.  

 

Kim har arbetat sju år till sjöss, varav de två senaste åren som överstyrman. Hen har varit 

vaktfri och ansvarig för fyra matroser varav en titulerats som bås. Arbetspassen har varit sex 
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veckor. Kim har inte genomgått någon ledarskap eller konflikthanteringsutbildning genom 

någon arbetsgivare till sjöss. Hen har dock gått en kurs i ledarskap och konflikthantering 

innan karriären i handelssjöfarten började. Kim har också gått ledarskapsutbildningen som 

ingick i utbildningen till sjökapten. 

 

Charlie har arbetat till sjöss i fjorton år varav åtta år som överstyrman. Arbetspassen har varit 

på cirka åtta veckor. Hen har varit ansvarig för hela däcksbesättningen ombord, bestående av 

totalt sju personer. Utöver ledarskapsutbildningen som ingick under studierna till sjökapten 

har Charlie medverkat i mindre konflikthantering och ledarskapsutbildning som varit del av 

konferenser anordnande av rederiet. 

Vilka konflikter upplevs som vanligast ombord? 

På frågan hur man väljer att definiera begreppet konflikt, vilket är grunden för att avgöra vilka 

mönster som återkommer, har samtliga respondenter en samsyn. Deras definition kan 

sammanfattas till att en eller flera individer har olika åsikter kring hur ett problem eller 

uppgift ska utföras eller hanteras. De konflikter som upplevs som mest vanliga har kraftigt 

varierat mellan respondenterna. I vissa fall så har till och med respondenterna svårigheter att 

definiera dagliga motstridiga åsikter som en konflikt och väljer i stället att beskriva det som 

vardagsproblem eller småsaker. Utgår man från Pikas teori, de tre grundsteg som definierar en 

konflikt, för att försöka kvantifiera vilka konfliktmönster som återkommer ofta så blir det 

enklare att dra slutsatser. De mönster som framträder tydligast är att konflikter kring 

avtalsfrågor, det vill säga, arbetstid är vanliga. En annan konflikt som ofta uppstår är att det 

finns en skillnad i åsikter kring hur väl olika matroser utför sina arbetsuppgifter. Detta 

resulterar i motsättningar mellan matroser och mellan matros och arbetsledare. 

 

Vanligast tycker jag nog det är med att en eller flera matroser anser att en 

annan matros inte utför sitt arbete på ett riktigt sätt, det kan bero på både 

bristande kunskaper och ren lathet. Att det uppstår en konflikt när några 

stycken ser det här som sitt egna fartyg, men en annan part ser det som en 

tillfällig anställning och inte är beredda att göra de uppoffringar som andra 

gör. Dessa konflikter uppstår under varje törn, fast mindre eller större i sin 

omfattning (Robin) 
 

Andra konfliktmönster som kan identifieras är sådana som uppstår på grund av att man 

arbetar och bor ihop under långa perioder på ett fartyg. Varje litet irritationsmoment genererar 

inte tillräcklig frustration eller känslomässig reaktion för att resultera i en konfliktsituation, 

men över tid så byggs frustrationen upp, vilket till slut resulterar i en större konflikt än vad det 

utlösande momentet kan upplevas kräva.  
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Jag kan tänka mig att det blir en annan typ av konflikter, just för att man 

lever och bor på varandra. Man kommer ju inte iväg från den där idioten. 

Man ser honom till frukost, lunch och middag i flera veckor. Man får inte 

helgen på sig att andas ut, vila upp sig (Alex) 

 

Alla respondenter har dock gett svar som visar på att de är medvetna om att deras arbetsplats 

är unik och lättare skapar förutsättningar för irritation och konflikter. Därför väljer man 

medvetet att ha en högre toleransnivå gentemot sina kollegor, än vad man har privat. Charlie 

väljer att beskriva det som att på en båt så stannar allting ombord och att man får hantera 

sociala strukturer med mer tolerans.   

 

Det sista stora återkommande konfliktmönstret som har identifierats, utifrån respondenternas 

svar, är konflikter som uppstår på grund av de grupperingar som uppstår ombord. Som 

mönstrad väljer du gruppens åsikt framför din egna. I en situation där man egentligen inte har 

en åsikt, utifrån en konflikt, så väljer man att ta en konflikt för att grupptillhörigheten kräver 

det. En av respondenterna uttrycker det som att det dagligen uppstår konflikter mellan däck 

och maskin. Den bakomliggande åsikten till dessa konflikter är att man upplever att 

maskinsidan inte jobbar tillräckligt och maskinsidan upplever samma sak gentemot däck. 

Dessa vardagliga konflikter kan upplevas som små och irrelevanta. Men de beskrivs som de 

konflikter som tar mest tid och skapar mest frustration hos samtliga i besättningen. 

Märker man att det finns konflikter på ett fartyg och finns det risker med konflikter 

ombord? 

En konflikt kan delas upp i tre steg, relationen, uppgiften och processen. Här har definitionen 

av risker valts att definieras som ett utrymme där en konflikt på ett av dessa områden även ger 

påverkan på de två övriga. Till exempel en konflikt inom relationssegmentet skapar negativ 

påverkan inom uppgiften eller processen. När det kommer till att identifiera konflikter 

ombord, samt att identifiera eventuella risker med dessa, så har alla respondenter svarat att 

man väldigt snabbt kan identifiera konfliktmönster. Dessa mönster tar sig uttryck i både 

sociala och arbetsmässiga aspekter. Robin har uppmärksammat hur konflikter tydligt märks i 

kommunikationen ombord. Som ett exempel ges radiokommunikationen ombord där ett 

tråkigt språk kan vara en indikator på att det existerar konflikter mellan kollegor. 

Märkbarheten av konflikter ombord på ett fartyg blir också tydlig i de gemensamma sociala 

utrymmen som besättningen delar. Mässen är det exempel som alla respondenterna har 

identifierat som en av de självklara platserna.  
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Man märker det snabbt i mässen, det är en ganska tryckt stämning. Är det en 

bra båt så är det ganska mycket snack över och mellan borden. Är det en båt 

med många konflikter lägger man gärna locket på och vardagssnacket 

utesluts (Kim) 

 

Tydligt är i alla respondenters svar är att vid tillfällen när man ska mönstra på en ny båt, där 

man tidigare inte stått mönstrad, så existerar en process där en existerande grupperingar 

ombord genast vill föra in den utomstående in i sin gruppering.  

 
När man kommer ombord första gången så drar ju småsnacket igång ganska 

snabbt. Då skapar man sig en uppfattning. Anledningen till detta är ju att 

manskapet ombord vill kunna placera dig i en tillhörighet eller fack (Charlie) 

 

I detta moment väljer samtliga respondenter att hantera denna process som en barometer över 

det rådande konfliktklimatet ombord. Det är i detta ögonblick som det blir lätt att skapa sig en 

övergripande bild över situationen, samt definiera nivån av existerande konflikter.  

 
Det brukar ju alltid finnas någon variant av grupperingar, sedan kan de ju 

vara väldigt självklara, till exempel baserade på etnicitet. Mellan sådana 

grupperingar märker man givetvis snabbt eventuella konflikter. De påtalas 

nästan omgående när man kommer ombord. Det är i denna situation som jag 

väljer att känna av läget ombord (Alex) 

 

I relation till de risker, som respondenterna beskriver som direkt kan kopplas till att det 

existerar konflikter ombord, kan man identifiera tre tydliga mönster. Dessa grundar sig i 

bristfällig kommunikation, bortfall av individer samt försämrad arbetsmoral. Bristfällig 

kommunikation beskrivs att uppstå när två individer har svårighet att samarbeta och medvetet 

eller omedvetet utelämnar viktig information i dialogen mellan varandra. Detta genererar en 

potentiell risk i till exempel vaktavlämning på bryggan, då den information som utbyts inte 

ger en helhetsbild av till exempel den rådande trafiksituationen.  

 
När du får en massa tråkiga småkonflikter så kanske du inte lämnar över 

vakten fullständigt. Det blir ett medvetet val att inte föra vidare all 

information. Detta skapar givetvis lätt problem och leder till risker (Alex) 

 

En annan aspekt av de risker som kan uppstå är de som faller under bortfall av individer. 

Antalet individer på ett fartyg är begränsat, där nästan alla fyller en viktig del inom 

säkerhetsorganisationen. Faller någon individ bort, så fungerar inte de tänkta processer som 

ska tillämpas vid eventuella incidenter ombord.  

 
Är någon inblandad i en konflikt och blir blockerad av detta, så kan denna 

person bli otillgänglig. Eftersom vi har en så pass slimmad 
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säkerhetsorganisation ombord så finns det inte utrymme för att någon inte 

ska kunna utföra sina arbetsuppgifter (Robin) 

 

Ett annat konfliktmönster som ger upphov till risker ombord är det som orsakar 

effektivitetsförsämringar i det dagliga arbetet ombord. Konsekvensen av att det existerar 

motsättningar mellan befäl och matroser eller inbördes mellan matroser blir en sviktande 

arbetsmoral. 

 
Om två personer som är inblandade i en konflikt känner att den tar 

överhanden, och blir helt blockerade, så kan det leda till svårigheter att 

arbeta tillsammans. Då har man ju tagit konflikten till en helt annan nivå 

(Robin) 

 

Värt att notera är att alla utom Charlie har identifierat risker med konflikter ombord. Charlie 

väljer istället att se riskerna som en konsekvens av sitt eget handlande. 

 
Nja, jag ser inte konflikter som någon risk. Bara det hanteras på ett bra sätt, 

men de beror ju givetvis på din ledarstil. Pekar du bara med handen hela 

tiden och säger nej när någon ifrågasätter, då kommer det att skapa problem. 

Det viktiga är att ha en dialog och försöka hitta en lösning tillsammans. En 

risk som kan uppstå är när kommunikationen felar, men det behöver ju inte 

grunda sig i en konflikt utan kan bero på mycket annat (Charlie) 

 

Hen ser inte några risker med konflikter ombord utan är istället av åsikten att det handlar om 

den subjektiva inställningen till sitt eget ledarskap som kan leda till konflikter. 

Upplevs konflikter ombord som något positivt eller negativt? 

För att en motsättning mellan två eller flera parter ska anses som en konflikt ska parterna visa 

negativt beteende mot varandra. Robin inleder sitt svar genom att beskriva den positiva sidan 

av eventuella konflikter, men fortsätter genom att komplettera sitt svar med de potentiella 

negativa sidor en konflikt kan ge. 

 
En konflikt kan vara positiv om det rör sig om förslagsvis hur man ska lösa 

en uppgift. Då får man input från olika individer och skapar den bästa 

lösningen till det problem man står inför. Dock så är konflikter som rör folks 

personlighet eller karaktär inte särskilt givande. De skapar bara problem 

(Robin) 

 

Det svar som Robin ger är genomgående för samtliga respondenter. Utan att konkret definiera 

begreppen känslomässig och kognitiv konflikt, väljer alla respondenter att sära på de båda 

konfliktbegreppen. Kim har valt att i generella drag beskriva de personliga konflikter som 

negativa och de som fokuserar på uppgiften som positiva.  
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Jag tycker att en del konflikter kan vara uppfriskande. Man kan själv anse en 

sak men behöva bli tillsagd och förstå att det inte alltid är så som jag alltid 

trott. Det finns andra synsätt på saker. Det finns onda och goda konflikter. 

Onda är när det hamnar på en personlig nivå, i stället för arbetsmässig (Kim) 

 

Precis som de övriga respondenterna inleder Alex sitt svar med att beskriva de aspekter av en 

konflikt som upplevs som positiva. Alex väljer dock inte att beskriva konkreta känslomässiga 

konflikter som något negativt utan beskriver istället de negativa konflikter som konflikter som 

ofta bottnar i småsaker och att det sällan är positivt.  

 
Ibland kan konflikter givetvis vara positiva, till exempel när man inte vill 

göra som jag säger utan har ett annat förslag på en lösning. Det kan vara 

saker som man inte vågat framföra tidigare, eller att jag inte har haft tid att 

lyssna. Sådana exempel kan manifestera sig i en konflikt eller stickspår, men 

resultatet kanske inte blir så tokigt i slutändan. Men ofta bottnar sig 

konflikter i småsaker, sådana är sällan positiva (Alex) 

 

Om dessa småsaker grundar sig i personliga konflikter eller att de av Alex upplevs som 

känslomässiga framgår ej. Charlies uppfattning är i linje med de övriga respondenternas svar. 

Hen är tydlig i att beskriva hur nya synsätt och ett resultatinriktat ifrågasättande ska 

uppmuntras och kan skapa bättre förutsättningar. Charlie fortsätter att beskriva att om man 

ifrågasätts måste det hanteras på rätt sätt. Det blir tydligt från svaret att ett resultatinriktat 

ifrågasättande inte får tas personligt för att det inte ska leda till en negativ konflikt.  

 
Ibland kan det vara positivt på så sätt att personen ser till att förmedla ett 

annat synsätt, för man tänker inte alltid själv hundra procent rätt. Men för att 

en konflikt ska vara positiv så måste den grunda sig i ett resultatinriktat 

ifrågasättande. Man ifrågasätts och skapar en bättre förutsättning. På så sätt 

är det ett väldigt bra verktyg om du kan hantera det rätt. Kan du inte hantera 

det, underförstått vi gör bara på mitt sätt, då kommer det tillslut gå åt helvete 

(Charlie) 

 

Det tydliga mönstret i alla respondenters svar är att samtliga är måna om att inleda deras svar 

med att konflikter kan vara positiva. Om konflikten grundar sig i arbetsrelaterade ting, och 

syftet är att diskutera fram lösningar på problem, upplever samtliga respondenter att det kan 

upplevas som en positiv konflikt. Tre av fyra beskriver sedan tydligt hur konflikter på det 

personliga planet sällan är positiva utan snarare negativa. Skillnaden mellan en känslomässig 

och en kognitiv konflikt blir därav tydlig.    

Vilket ansvar känner man som överstyrman i konfliktsituationer? 

Respondenterna är samtliga överens om att man känner ett större ansvar att lösa och medla i 

konflikter ombord utifrån rollen som överstyrman. Tydligt är att alla upplever att det är ett 

ansvar som följer med rollen som arbetsledare ombord.  
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Jag känner ett större ansvar att lösa konflikter sedan jag klev in i rollen som 

överstyrman. Tidigare så fokuserade jag mest på mitt eget arbetsområde, och 

de problem som uppstod där. Intresset att vara en bra arbetsledare är något 

som har utvecklats över tid (Robin) 

 

Ordet ledarskap introduceras här och det blir påtagligt att respondenterna känner att 

konflikthantering och medling i konfliktsituationer faller på ledaren i gruppen. Upplevelsen är 

att på grund av strukturen ombord faller konflikthantering av däckspersonal på överstyrman. 

 
Jag känner ett mycket större ansvar som överstyrman jämfört med styrman, 

det är med överstyrmansrollen som ledarskapsdelen kommer in. Man styr 

arbetet och med det får man motargument och direkt så har du en konflikt 

(Charlie) 

 

Ansvaret upplevs inte begränsa sig till att vara konflikthanterare utan kan sträcka sig både 

över hantering av uppkomna konflikter, men också att jobba förebyggande med konflikter.  

 
Jag känner att jag har ett visst ansvar i rollen som överstyrman, i relation till 

konflikter ombord, men det beror ju givetvis på vad konflikten kretsar kring. 

Det är ju mitt jobb att hantera manskapet på både däck och brygga. Då måste 

man faktiskt ta tag i att diskutera eventuella problem som uppstår och 

givetvis i bästa fall hantera dem redan innan de uppstår. Den bästa lösningen 

är givetvis om man helt kan undvika en konflikt genom att hantera 

problemen tidigt (Alex) 

 

En av respondenterna anser precis som övriga att det förebyggande arbetet är av stor vikt 

ombord.  

 
Jag tycker absolut att jag har ett ansvar att hantera konflikter även om jag 

inte direkt är inblandad. Mitt ansvar är att fråga och ta reda på vad som 

händer. Sedan om folk är villiga att prata om det, det är en annan femma. 

Det är svårt att tvinga folk att diskutera konflikter. Det är något som måste 

fungera bra från båda håll (Kim) 

 

Viktigt att poängtera är att Kim upplever att det förebyggande arbetet bara blir bra om 

besättningen är positivt inställd för den typen av dialog.  

Hur ser respondenterna på sin egen konflikthantering? 

Under detta tema beskrivs varje respondent för sig. Syftet med detta är att presentera en 

samlad bild av de tankegångar och konflikthanteringsmönster som varje respondent tillämpar 

ombord. Med utgångspunkt för hur Pondy delar upp en konflikt, latent konflikt i steg ett, 

uppfattad konflikt i steg två, känslomässig konflikt i steg tre och manifesterad konflikt i steg 

fyra, så presenteras respondenternas svar och förhållningssätt utifrån detta. 
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Robin 

Hen upplever sig ha en god förmåga att förstå och uppmärksamma konflikter som fortfarande 

håller sig på en uppfattad/känslomässig nivå. I sin roll som överstyrman skapar hen en 

överblick kring det konfliktmässiga läget ombord.  

 
Ombord ser jag alltid mig själv som en del av de konflikter som uppstår, 

oavsett om jag är inblandad eller inte. Jag är ju där för att styra fartyget i 

rätt riktning, arbetsmässigt. Jag försöker alltid att hitta lösningar på 

problem så snabbt som möjligt. Det kan vara genom att prata med andra 

medarbetare och tidigt skapa en förståelse för om det existerar några 

konflikter mellan medarbetare (Robin) 

 

Den praktiska metoden som Robin använder är att försöka prata med de medarbetare man har 

ett förtroende för.  

 
Jag brukar röra mig bland manskapet för att känna av läget. Om vi till 

exempel har en ny person ombord så brukar jag fråga någon erfaren som 

jag vet har koll på läget, för att fråga hur det går, och om personen fungerar 

(Robin) 

 

Hen uttrycker själv att en del av konflikthanteringsstrategin är förebyggande.  

 
Det är ett medvetet val att arbeta förebyggande kring konflikter. Ibland 

behöver man inte anstränga sig alls, det räcker med att man har en kort 

dialog. Ibland kräver det lite nystande för att hitta vad som är den egentliga 

orsaken och tidigt kunna stämma i bäcken (Robin) 

 

Om konflikten eskalerar till en högre nivå, det vill säga manifesterad konflikt, så använder sig 

Robin av tydliga metoder i sin konflikthantering. Först då skapas en förståelse för vad som är 

den underliggande orsaken till konflikten. De inblandade i konflikten separeras, och intervjuas 

separat. Båda får ge sin version av händelseförloppet och de anledningar som bidragit till en 

öppen konflikt.  

 
Jag försöker alltid att börja men att så snabbt som möjligt samla inblandade 

parter för samtal på mitt kontor, samtidigt finns det ingen anledning att 

hålla två personer som är i konflikt tätt inpå varandra. Utan jag drar isär 

dem och får sedan arbeta för att jämka ihop dem igen. Det är min filosofi 

(Robin) 

 

Robin bygger sin konflikthanteringsstil på tidigare arbetserfarenheter, både från sjön och 

andra arbeten.  

 
Min konflikthanteringsmetod baseras på mina egna dåliga erfarenheter, 

inte bara från sjön, utan hela arbetslivet och även privat, och skulle jag 
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beskriva min egen konflikthanteringsstil så skulle jag säga att jag är en 

lugn person. Man tjänar ingenting på att brusa upp (Robin) 

 

Alex 

Respondenten upplever sig själv ha en tydlig förståelse och lyhördhet för de konflikter som 

uppstår ombord. Dock läggs ingen tid på den uppfattade/känslomässiga konflikten, men om 

en konflikt trappas upp till manifesterad konflikt så blir metoden mer synlig. Alex väljer då att 

lyssna på alla inblandade parter och skapa sig en förståelse för situationen och de inblandades 

förhållningssätt till konfliktsituationen.  

 
Jag försöker ta in vad alla säger. Ta en diskussion istället för att bara ha en 

envägskommunikation. För mig är det viktigt att börja med att förstå. 

Samla väsentlig information först. Jag tror att jag är en mjuk person i 

konflikter. Väldigt lösningsfokuserad (Alex) 

 

En viktig del i Alex konflikthantering är att subjektivt bedöma huruvida konflikten är relevant 

eller inte. Upplevs konflikten som mindre relevant så finns en tendens att peka med hela 

handen.  

 
Självklart är det viktigt att man lyssnar på båda parter i en konflikt, men 

majoriteten av de konflikter man utsätts för ligger på en sådan barnslig nivå 

som gör att medling blir meningslöst. Det är lättare att bara gå in och säga 

att så här gör vi. Punkt slut (Alex) 

 

Det som Alex själv nämner som en dålig egenskap är sin oförmåga att lösa situationen när en 

konflikt blir så pass infekterad att rösten höjs och övergår till skrik. Då stänger hen ner och 

kliver bort från konfliktsituationen. Det som upplevs med positivt med denna egenskap är att 

man inte förvärrar situationen genom att säga saker som man senare ångrar. Alex upplever att 

med rollen som överstyrman följer ett visst ansvar kring objektivitet och förmågan att kunna 

höja sig över sina personliga åsikter.  

 
I en situation då en person bara står och skriker åt dig, så finns det tillfällen 

då man bara vill skrika tillbaka och slå i dörrar, men i min roll så har jag 

inte den möjligheten. Då är det bättre att bara lämna situationen och plocka 

upp den igen när alla inblandade har möjlighet att resonera sig fram till en 

lösning (Alex) 

 

Metodiken som Alex använder sig av är något som upplevs ha vuxit fram över tid och som 

utgår från hens egen identitet. Hen upplever att konflikter hanteras på samma sätt både privat 

och ombord.  
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Min metod är nog ingen aktivt vald metod, det är nog mer sådan jag är som 

person. Fast givetvis har man blivit bättre med mer och mer erfarenhet från 

rollen som överstyrman (Alex) 

 

Kim 

Kim upplever inte sig själv använda en specifik konflikthanteringsstil. Detta beror till stor del 

på att hen undviker att ge sig in i konflikter.  

 
Jag har ingen direkt konflikthanteringsstil eftersom jag sällan går in i 

konflikter. Generellt brukar jag avvakta när konflikter uppstår. Men i vissa 

lägen måste man nå en lösning, då kan jag nog plocka fram hornen. Då 

använder jag mig av min yrkesroll och säger som överstyrman, att så här 

gör vi. I sådana lägen lägger jag stor vikt vid att föra en dialog efteråt, det 

är viktigt att man pratar igenom vad som hänt och att folk får en chans att 

uttrycka sig (Kim) 

 

Detta bidrar starkt till att Kim klassas in i den hierarkiska ledarskapsmodellen. Samtidigt 

upplever hen sig ha en god uppföljningsförmåga och förståelse för att man inte bara kan köra 

över folk utan måste ta en diskussion efteråt och förklara varför situationen hanterades som 

den gjorde. En metod som Kim använder sig av för att skapa bättre förutsättningar för en 

sådan dialog är att distansera sig från överstyrmansrollen och diskutera med sitt arbetslag på 

samma nivå.  

 
Man ska inte glömma att det kan finnas många bakomliggande anledningar 

till en konflikt. Då är det väldigt viktigt att kunna prata med sin besättning 

om detta. Det kan vara svårt att göra med den hierarki som finns ombord. 

Ibland har jag tagit av mig mina klaffar, och öppet sagt att nu är vi jämlika. 

Då brukar samtalet flyta på lättare (Kim) 

 

En av de brister som Kim ser i sitt eget ledarskap är när en dialog eller konflikt övergår till 

vad man upplever som tjat. Då väljer hen att inte ta tag i konflikten utan hantera den vid ett 

senare tillfälle.  

 
Jag är allergisk mot tjat. Det klarar jag inte av. Jag är också otroligt dålig 

på att älta saker. Kommer det inte ny information i en diskussion så tycker 

jag det är otroligt onödigt att slösa tid på den (Kim)  

 

Lösningsmetoden som oftast används är att konsultera de dokument och förhållningsregler 

som är skrivna ombord eller av rederiet. Enligt Kim är den enklaste metoden att konkret 

kunna visa svart på vitt vad som gäller i specifika situationer. Detta beteende fråntar hen 

beslutsansvaret och detta läggs i stället på ett övergripande rederibeslut som ingen inblandad i 

konflikten kan påverka. Upplevelsen är att många konflikter ombord är lätta att lösa om man 

hänvisar till avtal och manualer.  
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Charlie 

Charlie använder sig av en tydlig konflikthanteringsmetod. Metoden är så pass konkret att 

man till och med uttrycker sig gå in i en roll när man mönstrar ombord. Metoden som Charlie 

använder sig av grundar sig framförallt i förebyggande arbete samt kommunikation med alla 

ombord. I den förebyggande delen läggs stor vikt vid briefing och att föra en dialog ombord. 

Om alla ombord är medvetna om vad som förväntas av dem så undviker man enkelt konflikter 

som kan uppstå kring oklara förväntningar. Den konkreta metoden som hen använder sig av 

kan egentligen delas upp i två steg, vid uppfattad/känslomässig konflikt är arbetet till största 

del förebyggande och grundar sig i att samla information och skapa sig en bild av relationerna 

ombord. 

 
Det är väldigt lätt att få folk att prata när de går vakt. Sitter man där mitt i 

natten, kan det vara relativt lätt att få fram bra information. Då kan man 

som befäl arbeta i team och använda sig av de andra styrmännen, som 

också får höra mycket. Annars pratar jag huvudsakligen med Båsen. Det är 

en person som har stolthet och vågar säga till när saker och ting inte står 

rätt till. Vi kör ett möte varje morgon. Informationen jag får från dessa 

tillfällen använder jag sedan för att arbeta förebyggande med konflikter 

(Charlie) 

 

Att hitta ett forum där besättningen får vädra eventuella missförhållanden ombord är av 

yttersta vikt för Charlie. Vid en manifesterad konflikt byter hen metod och försöker istället 

skapa en situation där båda parter får uttala sig om sin syn på problemet, därefter medlar 

Charlie i konflikten.  

 
Uppstår en konflikt mellan två parter ombord försöker jag alltid plocka in 

dem var och en för sig. Då får de en chans att ge sin egen version av vad 

som har hänt. Då står man inte i mitten och försöker medla. Det kan låta 

byråkratiskt, men det är ett sätt som fungerar (Charlie) 

 

Den metod som används av Charlie är baserad på erfarenhet, främst från andra individer som 

respondenten har seglat med. Olika föredömen har satts ihop till en komplett 

konflikthanteringsmetodik, som har gett ett positivt resultat. Charlie betonar dock i att vissa 

lägen måste besättningen agera på de beslut som tas och inte ifrågasätta given order.  

 
Ibland måste jag bara få min vilja igenom. Jag uppmuntrar som oftast min 

besättning att ifrågasätta mina beslut, men sedan finns det situationer när 

det inte finns tid eller utrymme för diskussion. Då är det bara ett ord som 

gäller (Charlie) 
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Hur ser respondenterna på vidareutbildning inom konflikthantering? 

De fyra överstyrmän som har intervjuats har alla liknande bakgrund gällande utbildning. 

Samtliga har genomgått en ledarskapsutbildning under sina studier till sjökapten, men har i 

övrigt begränsade erfarenheter av kurser och utbildningar inom konflikthantering. Charlie har 

deltagit i initiativ och kurser för att få ett bättre samarbete ombord, men fokusen har inte legat 

på konflikthantering. Hen har istället deltagit i kurser som koncentrerar sig på Bridge Team 

Management, dessa fokuserar sig dock enbart på samarbetet på bryggan. Vidare delar 

samtliga respondenter en stark positiv inställning till att gå en kurs/utbildning som hanterar 

ämnet konflikthantering och att ämnet bör prioriteras trots att de i dagsläget regelbundet 

skickas på diverse andra utbildningar under sina fritörnar. Robins inställning till utbildning 

inom konflikthantering sammanfattar övriga respondenters uppfattning i sak när hen säger att 

man absolut kan tänka sig att gå en kurs i ämnet. 

 

Att samtliga respondenter vill delta i en utbildning inom konflikthantering och ledarskap är 

tydligt, men för att kunna definiera en sådan utbildnings innehåll måste man svara på frågan 

vad målgruppen för en sådan kurs vill få ut av den. Respondenterna har därför ombetts 

beskriva hur de önskar att en konflikthanteringskurs, som de kunnat tänka sig att delta i, 

skulle se ut, vad den skulle innehålla och vad de skulle hoppas få ut av den. Även här är 

respondenterna överens. Respondenterna vill gå en kurs där man lär sig om konflikter och hur 

man förebygger dem. En praktisk kurs, inte teoretisk. Grunden i kursen bör utgå från konkreta 

problemlösningar. Fokus bör ligga på det praktiska där man är konkret och där varje fall och 

lösning blir tydlig. 

 
Jag skulle vilja få förståelse hur konflikter uppstår och hur an hanterar dem 

på bästa sätt. Jag tror det hade varit bra för alla ombord att gå en sådan kurs. 

Kursen skulle innehålla mer praktiska och konkreta exempel. Teorier är 

intressanta att höra, men de är svåra att ta till sig. Vad jag vill är att kunna 

dela erfarenheter, och höra vad de upplever som fungerar och inte fungerar 

(Kim) 

 

Skulle jag delta i en konflikthanteringskurs så skulle jag hoppas att mycket 

av kursen utgick från faktiska konflikter och erfarenheter. Hur man löst dem, 

eller inte kunnat lösa dem. Jag är mycket för konkreta och praktiska fall 

(Robin) 

 

Även om Alex initialt i sitt svar beskriver teorier som något som bör lyftas fram, avslutar hen 

med att framföra åsikten att metoder bör ligga i centrum.  
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Jag skulle vilja lära mig mer teorier bakom ledarskap och framförallt 

metoder för att framföra min åsikt, för att få saker att fungera på ett bra sätt. 

Så jag skulle vilja lära mig fler praktiska råd om hur man agerar i arbetslivet 

(Alex) 

 

Vidare har respondenterna ombetts att svara på när i deras yrkesverksamma liv de hade velat 

gå en kurs i konflikthantering, som grundar sig i deras önskemål på kursens utformning. 

Svaren har varit något varierande, men variationen har varit begränsad till att respondenterna 

önskat gå utbildningen i samband med uppmönstring som överstyrman och något års 

erfarenhet av yrket. Robin är i tron att en konflikthanteringskurs bör gås i samband med 

uppmönstringen som överstyrman. Respondenten beskriver också hur 

konflikthanteringskurser borde vara obligatoriska.  

 
Jag kan tycka att det vore ett krav när man blir överstyrman att man får en 

konflikthanteringsutbildning. Den borde man få gå i samband med att man 

mönstrar upp. Man saknar ju inte erfarenheter av konflikter bara för att man 

inte seglat som överstyrman, men man saknar kanske verktyg för att lösa 

dem (Robin)  

 

Alex är enig i sak med Robin och tycker att kursen skulle vara lämpligast att gå vid 

uppmönstring till överstyrman.  

 
Det hade varit lämpligt att gå en sådan kurs i samband med upprycket till 

överstyrman. Självklart beror det på vilka erfarenheter man har haft. Men jag 

ser inte några nackdelar med att gå ytterligare en kurs innan man mönstrar 

upp till kapten (Alex) 

 

De två resterande respondenterna lägger mer tyngd på att man bör ha erfarenhet i rollen som 

överstyrman innan man går en konflikthanteringskurs och tycker att ett år i den befattningen 

är lämplig innan kursen genomförs. Kim upplever att man skulle vilja gå kursen när man 

jobbat som överstyrman ett tag, ungefär ett år in. Då har man skapat sig lite egna erfarenheter. 

Charlie utvecklar sitt svar något och formulerar vikten av att få in rätt tänk gällande 

konflikthantering i ett tidigt stadie.  

 
För att delta i ett sådant forum krävs det nästan lite erfarenhet. Man bör nog 

gå kursen efter ett år som överstyrman. Samtidigt skulle man vilja ha något 

liknande för juniorer. Jag tror det är viktigt att komma in i rätt tänk tidigt 

(Charlie) 

 

Detta är något som Alex har en annan åsikt om, hen tror inte det är nödvändigt att ha en sådan 

kurs när du seglar juniorstyrman. 
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Ytterligare för att sammanfatta respondenternas svar och önskemål kring vidareutbildning 

inom konflikthantering kan det fastslås att samtliga respondenter är mycket positivt inställda 

till att gå vidareutbildning inom konflikthantering.  

 
Jag saknar både bra och dåliga erfarenheter eftersom man är ganska själv i 

överstyrmansrollen. Det är ganska plötsligt som man står där i sin 

överstyrmansroll och förväntas kunna vara arbetsledare. Den erfarenheten 

har man antagligen inte, inte initialt i alla fall (Robin) 

 

Kim lyfter fram den isolering som kan upplevas i rollen som arbetsledare och hur sociala 

medier har fungerat som ett forum för diskussioner i ämnet.  

 
Tyvärr finns inget naturligt forum för att diskutera konfliktsituationer 

ombord. För mig har sociala medier varit till stor hjälp. Där har jag kunnat 

diskutera med vänner i liknande situationer om deras erfarenheter (Kim) 

 

Ett problem med att använda sociala medier som forum är att man begränsar sig till 

diskussioner med en individ som man tidigare har haft kontakt med och begränsar sig till 

antalet personer som kan ta del av frågeställningarna. Ett bredare forum för överstyrmän med 

olika bakgrunder och erfarenheter som kan dela med sig och diskutera bra eller dåliga 

erfarenheter skulle kunna vara till stor hjälp och ett bra verktyg för att samla på sig kunskap. 

Att kunna prata med andra, bolla idéer och dela erfarenheter är det som eftertraktas mest.  

Alex upplever att hen skulle vilja ha fler diskussioner, inte föreläsningar, utan både diskutera 

med en instruktör, som kan delge olika scenarier, samt att man kan utbyta erfarenheter med 

andra överstyrmän och kaptener. Sammanfattningsvis kan man konstatera att en kurs i 

konflikthanteringen där konkreta exempel lyfts fram och diskuteras, erfarenheter utbyts och 

debatteras skulle vara till hjälp för de respondenter som intervjuats för att hantera sina roller 

som arbetsledare ombord. Hade detta konflikthanteringsseminarium kompletterats med ett 

internetbaserat forum var överstyrmän och eventuellt kaptener haft möjlighet att vädra och 

bolla sina idéer, finns förhoppning att många konflikter ombord på fartyg hade kunnat lösas 

smidigare och med ett bättre resultat.   

 
Människor är så otroligt olika ombord. Man blir aldrig fullärd och 

samlar aldrig på sig tillräckligt med erfarenheter. Att få lära sig om 

olika personlighetstyper och metoder för att hantera dem och sedan 

diskutera detta med andra vore en bra grund för att kunna hantera och 

undvika att konflikter uppstår mycket bättre (Charlie) 
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Diskussion 

Syftet med denna studie har varit att besvara frågeställningarna om vilka konflikter som 

upplevs som vanligast ombord, vilket ansvar överstyrmän upplever att de har vid en 

konfliktsituation ombord, vilken syn man har på sin egen konflikthantering samt 

vidareutbildning inom konflikthantering. I diskussionskapitlet kommer mönster att 

presenteras från de resultaten som uppnåtts, samt diskussion utifrån teorin. Ytterligare 

kommer förslag på vidare forskning presenteras, samt en diskussion föras kring förbättringar 

av studiens kvalité samt forskningsmetodik. 

Resultatdiskussion 

De konflikter som resultatet påvisar som vanligast är de vardagliga konflikterna ombord på ett 

fartyg. Exempel på vardagliga konflikter som har identifierats genomgående i arbetet är 

avtalsfrågor, hur väl besättningsmedlemmar utför sina arbetsuppgifter och hur till synes 

obetydliga irritationsmoment kan leda till större konflikter. Jämförs dessa resultat med Jehn & 

Mannix (2001) teori kring kofliktens tre olika delar; relationen, uppgiften och processen så 

visar studien att huvuddelen av de konflikter som uppstår faller inom uppgiftsdelen. Finns det 

tendenser för att konflikten utökas så spiller det snabbt över på relationen på grund av de  täta 

sociala strukturer som existerar ombord. Ytterligare en orsak till att konflikter kan uppstå 

ombord är de medvetna eller omedvetna grupperingar där gruppens intresse ställs före 

individens. Detta kan tyckas naturligt, men studien visar också på att det är denna typ av 

konflikt som brukar mest tid och energi från det dagliga arbetet. 

 

Det är tydligt att alla respondenter upplever att de har ett större ansvar i rollen som 

arbetsledare, i relation till att hantera och lösa de konflikter som uppstår ombord. Intressant är 

att alla deltagare i studien upplever att det är i överstyrmansrollen som man bör ta ett ansvar 

som sträcker sig utanför sin arbetsrollsbeskrivning. Ansvar är en del av ledarskapsbegreppet 

och man upplever subjektivt att det faller på tillbaka på dig som överstyrman att hantera 

konfliktrelaterade situationer ombord. Naturligt identifieras fortfarande kaptenen som ledare 

ombord på ett fartyg, i relation till övergripande beslut. Men studien visar också på att i den 

hierarkiska strukturen ombord kan det skapas en maktdistans mellan den rollen och övriga 

besättningen, i relation till de vanligaste konflikter som identifierats. Detta leder till att 

överstyrman får ta ett ansvar som den informella ledaren på däck. Ett tydligt mönster i alla 

respondenters svar är att de som nyuppmönstrade överstyrmän inte kände sig förberedda att 

axla detta ledarskap. 
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Alla har ett tydligt förhållningssätt till sin egen konflikthantering, och upplever att de har en 

genomarbetad metod. Frågor som till exempel förebyggande arbete viktas olika hos de olika 

respondenterna, trots deras snarlika bakgrund inom utbildning och erfarenhet. Utifrån de 

ledarskapsteorier som presenterades i vår teori så klassas tre av fyra överstyrmän in i 

kategorin som demokratisk ledare, och en hamnar under hierarkisk. Det är dock situationen 

som avgör vilken metod man använder. Utifrån Pondy (1967) så tenderar alla respondenter att 

ligga inom eller nära det demokratiska ledarskapet, men när situationen kräver en tydlig 

riktning tenderar samtliga respondenter att gå in i en hierarkisk roll. Utifrån Thomas 

Kilmanns teorier om konflikthanteringsmönster som Ekstam (2010) beskriver så faller tre av 

fyra respondenter inom ramen för samverkan/samarbete. En respondent tenderar att ligga 

strax utanför denna ram och faller istället in under kamp/konkurrens. Viktigt att poängtera är 

dock att alla våra respondenter tenderar att glida över i kamp/konkurrens när en konflikt blir 

kritisk för fartygets framförande, alternativt underminerar deras roll som överstyrman.  

 

Samtliga respondenter är positivt inställda till att delta konflikthanteringskurser/seminarier. 

Man vill uppnå en bättre förståelse för den metodik som kan tillämpas, samt ta del av andras 

erfarenheter i ämnet. Detta för att utvecklas inom området och bli bättre i sin roll som 

överstyrman. Man ser sig gärna medverka på en organiserad träff där individer med olika 

erfarenheter träffas för att skapa förståelse och dela med sig av sina upplevelser i rollen som 

överstyrman. Men i brist på denna typ av forum är det intressant att poängtera att social 

medier har fått stå som substitut för brist på fysiska forum. I dessa digitala kanaler utbyts 

erfarenheter och diskuteras specifika fall som kan ha relevans i det dagliga arbetet. Detta ger 

ett tydligt uttryck för en stor brist inom ledarskapsutbildningar, när man som yrkesverksam 

själv bygger dessa informationsflöden där erfarenheterna från dessa senare tillämpas ombord. 

En intressant gemensam åsikt i relation till vidareutbildning inom konflikthantering är att man 

skulle prioritera en sådan utbildning framför de standardkurser som rederiet stipulerar att du 

ska medverka på. Man uttrycker det till och med så pass starkt som att det borde vara 

obligatoriskt innan uppmönstring till överstyrman och att ombordkulturen sedan ska präglas 

av dessa lärdomar. Det framgår tydligt att när man arbetar med människor, speciellt i en sådan 

unik arbetssituation som sjöfarten medför, att man aldrig blir fullärd och att det alltid finns 

utrymme att utvecklas och skaffa mer erfarenhet av konflikthantering. 
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Metoddiskussion 

För att ytterligare befästa studiens resultat så skulle studien kunna genomföras med ett större 

urval. Även om resultatet kan anses mättat utifrån de intervjuer som genomförts, så hade 

vidare intervjuer inom urvalsgruppen ytterligare kunnat bekräfta eller förändra resultatet. 

Urvalsgruppen hade också kunnat breddas utifrån större åldersspann och med andra 

nationaliteter än bara svenskar, samt utbildningar genomförda på andra platser är svenska 

sjöbefälsskolor. Fortsättningsvis hade även intervjuguiden kunnat skalas ner, och fokuserat 

mer på de delar som behandlar konflikthantering och upplevda konflikter ombord. Tendenser 

att ge en för stor bredd i svaren kunde urskiljas under resultatbehandlingen. Mycket av det 

material som kom fram var intressant, men hade inte något värde för studiens resultat. 

Vidare forskning 

Ytterligare studier skulle kunna bedrivas med tematiseringar kring genus, kultur, kvalitét på 

lösningsmetodik samt synen på konflikter utifrån arbetstagarens perspektiv. Den 

genusbaserade vinkeln skulle kunna jämföra skillnader i manliga och kvinnliga överstyrmäns 

perspektiv på konflikthantering. Under studiens gång har denna fråga dykt upp och 

diskuterats, men inte behandlats på grund av studiens ursprungliga syfte. Den kulturella 

aspekten har belysts i samtliga respondenters svar eftersom dagens sjöfart är så intimt 

förknippad med multikulturella besättningar. Anledningen till att detta ämne inte har lyfts 

fram grundar sig i att ämnet kräver en självständig studie som inte varit relevant i denna 

studie. Bortsett från att respondenterna har beskrivit sig själva utifrån ett 

konflikthanteringsperspektiv har ingen uppföljning gjorts på kvalitén och resultatet av deras 

metodik. För att skapa en fullständig bild av metodiken bör även arbetstagarens syn på 

lösningsmetodiken inkluderas.  
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Bilaga 1. 

Intervjuguide 

Etiska åtaganden 

 

Syfte med intervju, förklara upplägget på intervjun. 

 

Bakgrund 

- Hur gammal är du? 

- Vart är du utbildad? 

- Hur länge har du arbetat på sjön? 

- Hur länge har du arbetat som Överstyrman? 

- Hur länge har du varit anställd i ditt nuvarande/förra rederi? 

- Kan du beskriva dina arbetsuppgifter ombord? 

– Underhåll, vakthållning, lastplanering m.m. 

– Hur långa törnar har du? 

– Vem är du ansvarig för personalmässigt? 

- Har du genomgått någon form av ledarskaps- eller konflikthanteringsutbildning? 

 

Konflikter 

- Vad innebär en konflikt för dig?  

- Hur ser man på dig att du är i konflikt? 

- Hur vill du då inte bli bemött? 

- Kan man märka att det finns konflikter i en verksamhet? 

- Hur märker man det i så fall? 

- Känner du att du har ett ansvar, som chef, om det finns en konflikt 

ombord? 

- Upplever du att du har varit i konflikter på din arbetsplats? 

- Uppstår det oftare konflikter ombord än vad det gör iland? 

- Hur ser du på konflikter? 

- Ser du som konflikter som något positivt eller negativt? 

- Vad är negativ/positivt? 

- Vilka är de konflikter som du tycker uppstår i ditt jobb som Överstyrman? 

Utifrån vad som 

positivt/negativt. Relatera till 

det igen under nästa fråga för 

att fånga känslomässig 

aspekt av subjektiva exempel 

Lägg vikt vid att få fram 

konkreta exempel på 

konflikter. Styr samtalet mot 

praktiska erfarenheter. 

Syftet är att få en så bra bild som 

möjligt av respondenten. Skulle 

något svar inte vara tillräckligt, 

ställ samma fråga igen med större 

detaljnivå. 



b 
 

- Mellan vilka parter uppstår oftast konflikter som du upplever? 

- Hur ofta uppstår konflikter allmänt på din arbetsplats? 

- Hur ofta är du en av parterna i en konflikt? 

- Hur länge upplever du att en konflikt brukar pågå? 

- Hur upplever du ditt agerande i en konflikt? 

- När, var, hur? 

- Känner du större ansvar som överstyrman att ”ta tag i konflikter”? 

- Hur ser du på din konflikhanteringsstil?  

- Tycker du att du måste få din vilja igenom när en konflikt väl har startat? 

- Överstyrman/privat? 

- Använder du några speciella metoder i en konflikt? 

- Erbjuder din arbetsgivare kurser eller stöd i ledarskapsutveckling? 

- Skulle du kunna tänka dig att gå en konflikthanterings-

/ledarskapsutbildning? 

- Vad skulle du vilja få ut av den? 

- Vad saknar du/känner att du vill ha som egenskaper inom konflikthantering? 

- När skulle du vilja gå kursen? Som andre styrman, när du blir överstyrman? 

- Ser du några risker med konflikter ombord? 

 

 

 

Om svårt att 

definiera. Be dem 

prata om konflikter 

som har uppstått och 

lösts 

Typ av kurser? 

 

Definiera tydliga 

risker. 



c 
 

Scenarier 

Scenario.1 (kognitiv konflikt) 

I ditt jobb som överstyrman har du en matros som inte utför de jobb som åläggs, samt att det 

skrivs hela tiden upp för många övertidstimmar. Du kliver ut från ditt kontor och går ner på 

däck. Där finner du tidigare nämnda matros målandes ensam på backen. Du inleder en 

konversation. Hur väljer du att lösa denna situation? 

 

 

Scenario.2 (kognitiv konflikt) 

En av de 2:e styrmän som du seglar tillsammans med har en förmåga att ta genvägar i alla 

moment under lastning och lossning. Detta beteende återkommer även i vissa fall i arbetet på 

bryggan. Du har tidigare tillrättalagt styrman på vad du anser vara ett ”schysst” sätt.  Du 

upplevde att styrman inte tog detta väl. En tid har gått och du märker hur styrmannen 

undviker dig, och ni har inte den dialog som ni tidigare hade. Du måste nu prata med styrman, 

när, var och hur väljer du att göra detta? 

 

 

Scenario.3 (känslomässig konflikt) 

Du har jobbat som överstyrman ett tag nu. På förra törnen så fick du chansen att mönstra upp 

en matros till bås. Nu visar det sig att en annan matros tyckte sig förtjänt av samma 

uppmönstring. Den icke uppmönstrade matrosen kommer upprörd in på ditt kontor för att 

ifrågasätta ditt val av ny bås. Hur väljer du att agera på matrosens ifrågasättande? 

 – När, var, hur? 

 

Om det blir svårt att svara, 

vinkla även här mot konkreta 

exempel i deras arbetsvardag 


