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Sammanfatting 

Ombord på samtliga passagerarfartyg skall det hållas olika övningar varje vecka. Dessa 

övningar leds av ett ombordvarande befäl. Syftet med detta arbete var att forska kring hur 

denne persons ledarskap påverkade hur övningarna upplevdes. Åtta stycken 

besättningsmedlemmar från däckssidan på svenskflaggade fartyg i färjetrafik intervjuades. 

Intervjuerna syftade i att ta rea på hur deltagarna upplevde övningarna och ledarskapet 

under övningarna. Det framkom att ledarskapet var en viktig faktor för att övningarna 

skulle upplevas givande och roliga. Viktigt var hur den som ledde tog hjälp av ledarskapets 

verktyg och hur denne fungerade i en ledarroll med tanke på ledarstilar och 

ledarskapsmodeller. Ett bra ledarskap påverkade även engagemanget och motivationen till 

övningarna. 
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Abstract  

Onboard all passenger ships there should be a safety drill once a week. The drills are 

always led by an officer onboard. This thesis was meant to study how the officers’ 

leadership affected the experience of the safety drills. Eight crewmembers from the deck 

department onboard Swedish flagged passenger ships were interviewed. The interviews 

were focused on how they experienced the safety drills and the leadership during the safety 

drills. The interviews showed that leadership was a major factor to make the experience of 

the safety drill both productive and fun. It was important how the leader used the different 

leadership tools and how this person acted as a leader considering the different leadership 

styles and models. A good leadership also affected the commitment and the motivation to 

the safety drills. 
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Förord 

Vi vill först och främst tacka samtliga personer som ställt upp och deltagit i intervjuer. 

Utan era upplevelser och era erfarenheter hade det inte funnits något att arbeta med. Tack 

för allt ni velat dela med oss. 

Vidare vill vi rikta ett sort tack till vår handledare, Karin Lundberg, som varit med oss 

under hela arbetets gång. Utan dessa extra par ögon och de goda kunskaperna i 

uppsatsskrivande hade det inte blivit något arbete alls. Extra tack för uppmuntran av 

ämnesval och intresse i vårt arbete hela vägen igenom. 

Vi hoppas att detta arbete väcker intresse hos fler i ämnet. Det finns mycket mer att forska 

om och även att arbeta med. 
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Inledning 

Bakgrund 

Alla sorters fartyg, passagerar-, fiske-, last-, traditionsfartyg med flera, ska följa nationella 

lagar och regler. Vissa lagar och regler är samma och gäller oavsett fartygstyp och vissa 

gäller specifika fartygstyper. Däremot är grunden för alla nationella lagar och regler som 

styr säkerheten ombord på passagerarfartyg en internationell konvention som heter 

International Convention for the Safety Of Life At Sea, förkortat SOLAS . Den första 

utgåvan var klar 1914 och var en direkt följd av olyckan som drabbade RMS Titanic, 1912 

. Den ansvariga organisationen för SOLAS är International Maritime Organization, IMO, 

som är ett FN-organ. Deras uppgift är att arbeta och förbättra säkerheten till sjöss . 

För att hjälpa fartygen och öka säkerheten införde IMO International Management Code 

for the Safe Operation of Ships and for Pollution Prevention, ISM-koden, som är regelverk 

som på ett övergripande sätt beskriver hur ägare ser till att fartygen är säkra. I och med 

detta regelverk får fartygen de medel de behöver för att se till att säkerhetskraven följs . 

Till detta hör Safety Management System, SMS, som beskriver vad fartygen har för system 

för att se till att säkerhetskraven följs och är unikt för vart och ett fartyg. . 

Varje besättningsmedlem som tillträder en befattning tillhör säkerhetsorganisationen och 

har därmed en funktion vid en nödsituation. Säkerhetsorganisationen består av olika 

grupper som är sammansatta från alla avdelningar ombord. Till exempel så kan 

befälhavare, överstyrman, andre styrman och teknisk chef ingå i ledningsgruppen och där 

manskap som motormän, reparatörer och matroser kan ingå i insatsgrupperna. På ett 

passagerarfartyg där man intendenturavdelning kan dessa befattningar ingå i 

utrymningsgrupper (figur 1). För att få en så effektiv säkerhetsorganisation som möjligt så 

använder man befattningarnas kunskaper för att bilda insatsgrupperna . Till exempel kan 

maskinpersonalen utgöra en maskinbrandgrupp och matroserna utgöra däcksgrupper. Vilka 

funktioner en befattning har vid en eventuell nödsituation och vilka befattningar som 

tillhör säkerhetsorganisationen skall beskrivas i fartygets SMS. En säkerhetsorganisation 
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kan se ut på följande vis:

  

Figur 1 Schema för säkerhetsorganisation 

Säkerhetsorganisationen har till ansvar att kämpa mot en eventuell nödsituation. Genom 

övningar och förebyggande säkerhetsarbete återfinns fel och brister. När dessa är funna 

kan de åtgärdas så att organisationen blir så effektiv som möjligt och klarar av en eventuell 

nödsituation på bästa sätt . 

I arbetet Intendenturpersonalens syn på säkerhetsarbetet ombord på ett passagerarfartyg i 

färjetrafik framkommer det att på senare tid så har fokus kring olyckor flyttats från 

tekniska fel till mänskliga faktorn och säkerhetsorganisationen . Uppskattningsvis så beror 

75 % - 96 % av marina olyckor helt eller delvis på mänskliga faktorn. Dock anses det inte 

som en orsak till olyckorna utan snarare att den skapats och provocerats genom olika 

faktorer i organisationen. Dessa kan vara motivation, träning, kunskap, psykisk stress eller 

rädsla för att nämna några. För att minimera den mänskliga faktorn krävs det att 

besättningen får praktisk och teoretisk utbildning ombord i hur nödsituationer skall 

hanteras utifrån de resurser som finns att tillhandahålla. Utbildningen ombord sker i form 

av säkerhetsövningar. Det finns olika typer av övningar beroende på vad som skall övas, 

vissa är teoretiska och i mer undervisande syfte och vissa är mer inriktade på ett scenario. I 

dessa övningar så är målet att de olika funktionerna skall testa sitt samarbete och finna de 

fel och brister som finns så man kan åtgärda dessa .  

Övningarna ombord på fartyg hålls oftast av ett befäl, till exempel teknisk chef eller andre 

styrman, vidare kallad styrman. För att få ut maximalt av övningarna krävs det att dessa är 

Ledningsgrupp 

Samaritgrupp Insatsgrupper 

Brand-
/kemgrupper 

Helikoptergrupp Saneringsgrupp Däcksgrupper 

Utrymningsgrupper 
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genomtänkta, förberedda samt att alla är motiverade att vara delaktiga. För att scenario-

övningar skall fungera behöver besättningen vara väl förtrogen med utrustningen och veta 

vad deras uppgift är. För att bli förtrogen så behöver man ha de teoritiska kunskaperna och 

dessa kan man öva på genom sak specifika övningar med utrustningen eller 

gruppdiskussioner där man går igenom uppgifterna vid en nödsituation teoretiskt.  

Beroende på om det är ett lastfartyg eller ett passagerarfartyg så gäller olika krav på hur 

ofta säkerhetsövningar skall hållas. På passagerarfartyg så måste varje besättningsman 

delta i en brandövning och en övning i att överge fartyget varje månad. Övningar skall 

hållas senast 24 timmar efter avgång om mer än 25 % av besättningen inte har deltagit i en 

övning ombord på fartyget den senaste månaden. Utöver detta så skall det förekomma en 

övning varje vecka .  

När en nödsituation uppstår reagerar alla människor olika. En person som skall vara med 

som insatspersonal bör vara väl förbered genom att ha god kunskap i vilka situationer som 

kan uppstå och vad som skall göras. När hjärnan börjar söka efter information i minnet 

angående gällande situation så kan detta snabbas på genom upprepad inlärning. Något som 

övats på flitigt och ofta har man lättare att komma ihåg och utföra under press. Har det 

dessutom jobbats med situationen utifrån olika synvinklar och utgångslägen är det i skarpt 

läge lättare att ta in större informationsflöde och bearbeta det effektivare. Denna typ av 

inlärning fås genom olika typer av övningar och att öva ofta. Som tidigare nämnts hålls 

övningarna oftast av något befäl ombord. Men även om denna har planerat noga, tänkt 

igenom scenariot och lagt upp momentövningar för utrustning kan komplikationer uppstå. 

Sådana komplikationer som ledaren står inför kan vara språkokunnighet eller maktdistans. 

Detta kan bli problem om en matros som inte vågar ifrågasätta eller ställa frågor inte 

förstår uppgiften. Olika modersmål kan även påverka då två personer kan tro de förstått 

varandra fast dem egentligen inte menar samma sak då de lärt sig språket på olika sätt .  

Att motivera gruppen att delta och hålla fokus ligger delvis på ledaren. Om en eller ett 

flertal personer inte går in med fullt fokus och viljan att göra bra i från sig, eller rent av 

slarvar, påverkar det hela övningen. 

För att vara motiverande bör ledaren själv vara sakkunnig i ämnet eller situationen, och de 

redskap som ingår. Den bör även ha social kompetens och viss pedagogik för att kunna 

förmedla sin kunskap. 

Det har tidigare forskats i både säkerhetsövningar och ledarskap ombord på fartyg. Men 

hur det faktiska ledarskapet under en säkerhetsövning fungerar är inte lika undersökt. 

Säkerhetsövningarna finns för att det ska övas inför en möjlig skarp situation, då behöver 

det fungera. Men är ledarskapet en faktor som kan påverka det. Kan ledarskapet få 

övningen att upplevas bättre eller sämre. Det finns plats för ledare i en säkerhets övning 

men hur viktig är den rollen. 
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Syfte 

Syftet med detta arbete är att undersöka på vilket sätt befäl och manskap upplever att 

ledarskapet påverkar kvaliteten säkerhetsövningarna ombord på svenskflaggade fartyg i 

färjetrafik.  

Frågeställningar 

Upplever manskapet att ledarskapet är en påverkande faktor i övningsupplevelserna? 

Upplever befälen att de kan påverka övningsupplevelsen med sitt ledarskap? 
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Teori 

Ledarstilar 

Var person som i någon form arbetar som en ledare använder sig av en eller flera av de 

ledarstilar som finns. De vanligaste stilar som det pratas om i vardagen är tagna utifrån 

Lewins studie. Lewis studie innefattar tre stilar, aktoritärt-, demokratiskt- och passivt 

ledarskap . Mindre omtalad är Goleman som i sin tur delar upp ledarstilarna till sex 

stycken. Han anser att det finns tvingande-, förebildande-, demokratsikt-, samförstående-, 

auktoritativt/visionärt- och coachande ledarskap . Golemans tvingande ledarstil innefattar 

samma som Lewis aktoritära stil vilket gör att Golemans lista innefattas två av Lewis stilar. 

Han tar inte upp Lewis passiva ledarstil men har däremot de två stilarna samförstående och 

förebildande som båda kan ses som något passiva . 

De två främsta stilarna som används är tvingande/auktoritär ledarstil och demokratisk 

ledarstil. Tvingande ledarskap/aktoritärt ledarskap, är en stil då ledaren pekar med hela 

handen och inte gillar att bli ifrågasatt. Denna stil är väldigt styrande och kontrollerande 

och ogillas i många lägen av de som blir ledda på detta vis . Motsatsen till 

tvingande/auktoritär ledarstil är den demokratiska ledarstilen. En demokratisk ledare 

jobbar genom demokrati. Medarbetarna får vara med när beslut skall fattas och allting 

diskuteras igenom noga i gruppen. Var individs idéer är välkomna och alla är med och 

bestämmer . 

En auktoritativ ledare, eller visionär ledare, jobbar i en stil där målet är att medarbetarna 

skall sträva med ledaren mot gemensamma drömmar och visioner. Stilen grundas på 

motivationen i att nå den gemensamma drömmen. Denna stil kan liknas lite vid den 

coachande stilen. I den coachande stilen ligger fokus på att ställa rätt fråga istället för att ge 

ett färdigt svar eller lösning. Här visar man medarbetarna att de själva oftast har lösningen, 

de behöver bara bli frågade rätt fråga för att finna den. Detta är ett mer jämställt ledarskap, 

vilket även ett auktoritativt ledarskap kan tas som .  

De två stilarna förebildande och samförstående är bra att kombinera med någon av de 

övriga stilarna. Samförstående ledarskap innebär att man främst fokuserar på individen och 

därefter uppgiften. Ledaren fokuserar på känslan av tillhörighet och gruppens band till 

varandra. Utan komplement accepteras lätt misstag eller lägre resultat då det är viktigare 

att ha det mysigt . En förebildande ledare jobbar istället helt utifrån att arbetarna ska följa 

henne. Förklaringar som ”gör som jag” ges och skapar oförståelse hos medarbetarna i vad 

ledaren egentligen vill ha gjort . Den passiva stilen kallas även för ”låt-gå-stil”, detta då en 

passiv ledare oftast inte kan eller vill leda . 

Utöver de olika ledarstilarna som finns så finns det olika ledarskapsmodeller. De 

situationsanpassade ledarskapet kan användas som en personlig ledarstil men är även en 

ledarskapsmodell som kan liknas med hur man är en väl fungerande ledare . Ett 
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situationsanpassat ledarskap innebär att man anpassar sitt ledarskap eller vilken ledarstil 

man använder utifrån individen, gruppen eller situationen. Stilen innebär flexibilitet och 

förståelse för det mänskliga beteendet. Till exempel kan en grupp fungera bäst med ett 

coachande ledarskap i det allmänna arbetet men under ett pressat läge behöver de raka 

besked och då en mer auktoritär ledare. Det kan även handla om att skilja på gruppen och 

individen lika gärna som situationer .  

En annan modell är att jobba utefter ett målsättande ledarskap. Målsättande ledarskap 

innebär att man sätter upp mål att jobba mot för att höja resultatnivån och effektiviteten. 

Mål kan ge medarbetarna en stärkt motivation till sin uppgift och arbetar därigenom 

effektivare. Viktigt är att det är sak specifika mål som dessutom är välmotiverade så att 

medarbetarna känner anledning att sträva- och uppnå målen (Davik, et al., 2012). 

Krishanterande ledarskap 

Gemensamt hos alla är flykt- och försvarsinstinkt som biologisk ligger som första 

reaktionen vid ett krisläge eller en nödsituation. Pulsen höjs, sinnena skärps, 

adrenalintillverkningen ökar och axlarna höjs. Det är utifrån hur man kan hantera denna 

reaktion som man vidare kan agera. Som ledare måste man kunna hantera denna biologiska 

reaktion och använda sig av den för att reda ut situationen. I synnerhet som ledare på ett 

fartyg där det inte finns någon annan hjälp att tillhandahålla . 

Ledarskapet som utövas i en krissituation återspeglas av det ledarskap man använder i sin 

vardag. Oavsett situation kvarstår ledarens ansvar för, i sjöfartens fall, fartyget, lasten, 

ombordvarandes liv samt miljön. Utifrån detta ansvar måste ledaren kunna tänka skärp 

kring prioriteringar och ge klara order samt hålla igång kommunikationen . Här gäller det 

att kunna anpassa sitt ledarskap. Har en person ett gott ledarskap i sin vardag som den lätt 

arbetar med blir en pressad situation mycket lättare. Stressen som uppstår i situationen kan 

leda till en känsla av att tiden jobbar emot en. Detta bidrar till en ökad stressfaktor och det 

är lätt att handla utan att tänka, ogenomtänkta beslut tas i hopp om att visa handlingskraft . 

Oftast är man väldigt negativt inställd till den auktoritära ledarstilen, men i ett nödläge kan 

denna stil vara den bästa då man ger raka, direkta och tydliga order samtidigt som den ger 

en viss trygghet för stunden . 

Tidigare forskning 

Tidigare har det forskats om ledarskap ombord i olika former. Gustavsson (2012) tar upp i 

sitt arbete Hur kan ett situationsanpassat ledarskap främja arbetet ombord? hur ett 

situationsanpassat ledarskap fungerar. Det situationsanpassade ledarskapet grundas i att 

ledaren kan ändra ledarstil beroende på grupp, individ eller situation. I arbetet kommer 

Gustavsson (2012) fram till att deltagarna var eniga om att grundtanken i det 

situationsanpassade ledarskapet var deras grundbild av gott ledarskap. Vissa av dem 

verkade dessutom praktisera någon form av detta ledarskap i sitt arbete. 
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I arbetet Ledarskap – en studie om ledarstilar för framtida styrmän har Alatalo (2014) 

intervjuat studenter som gått sista året på sjökaptensprogramet i hur de ser på sin egen 

ledarstil. Utifrån den fartygsförlagda praktiken, tidigare arbetslivserfarenhet och 

ledarskapsutbildningen som igår i programmet visade det sig att majoriteten av de 

tillfrågade såg sig som demokratiska ledare. I vissa fall även med en snudd mot den 

aktoritära stilen. Utifrån den teoretiska ledarskapskursen de alla hade läst var de eniga om 

att det även var viktigt att tillämpa ett situationsanpassat ledarskap för att uppnå gott 

ledarskap. 

Även Davik, Herslow och Löwing (2012) valde att rikta sig till studenter som studerar till 

sjökapten. Deras arbete Målsättande ledarskap till sjöss – nu och framöver riktar in sig på 

att undersöka om man kan anpassa ett målbaserat ledarskap så de passar för de moderna 

handelsfartygen. De tillfrågade skulle själva sätta sig in i om de kunde tänka sig använda 

denna stil i sitt kommande ledarskap. Ingen av de tillfrågade hade mötts av denna typ av 

ledarskap, men vissa hade varit med om något som kan liknas vid det. I övrigt kom studien 

även fram till att de oftast förekommer aktoritärt ledarskap ombord. 

Det har även forskats inom säkerhetsövningar men med mer inriktning på organisationen 

bakom. Norman och Toremark (2013) har i sitt arbete Säkerhetsorganisationen ombord – 

alltid ett fungerande organ? undersökt hur säkerhetsorganisationen är uppbyggd och hur 

den fungerar vid en nödsituation. I arbetet fokuseras det främst på vilka delar 

organisationen är mer beroende av och hur man arbetar kring ett bortfall av någon av dessa 

delar. Efter att intervjuat befäl från de tre största rederierna inom kryssningsbranschen i 

Östersjön kom de fram till att säkerhetsorganisationen främst är beroende av 

ledningsgrupp, brandgrupp och maskingrupp. Ombord på dessa fartyg jobbade man med 

ett vice-system och även en extra flexibilitet som gör det möjligt för omorganisation vid 

möjliga bortfall av delar i säkerhetsorganisationen.  

En mer omfattande forskning i just övningsupplägget har gjorts av Andersson och Wramler 

(2012). I deras arbete Säkerhetsövningar – en jämförelse har de jämfört hur 

landorganisationer såsom brandkår, ambulans med flera utför sina övningar gentemot hur 

de sker ombord. Syftet var att jämföra för att se om övningarna till sjöss kan förbättras. 

Efter att intervjuat olika personer inom de olika landorganisationerna kom det fram till 

faktorer som kan förbättras men även vad som kan stå i vägen för förbättringen. De 

punkter de främst tryckte på var momentövningar, utrustning för ökad realism och 

feedback. Från deras intervjuer framkom att för att en övning med ett helt scenario skulle 

bli bra krävdes goda kunskaper om varje moment, såsom hantering av utrustning eller vård 

av en skadad. Även att scenariot skall vara realistisk var viktigt för övningens utgång. 

Rekvisita förespråkades för att få det så verkligt som möjligt. För att täcka upp eventuella 

luckor eller felsteg i övningen krävs även feedback, något de kom fram till används för lite. 
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Metod 

I detta kapitel kommer den valda metoden presenteras tillsammans med urvalsprocessen 

och genomförandet. 

Metodval 

Då detta arbetes fokus låg i människors uppfattning och upplevelser så valdes den 

fenomenografiska metoden. Valet av en kvalitativt grundad metod gjordes med syftet i 

beaktning. Fokus i den valda metoden ligger i människans upplevelser och uppfattningar 

vilket speglar vårt syfte och våra frågeställningar. Utifrån detta arbetade vi med personliga 

intervjuer för aktuell datainsamling .  

För att besvara frågeställningarna upprättades två kategorier för deltagarna.  Intervjuerna 

var semistrukturerade för att ge deltagaren maximalt utrymme för svaren. En viss 

standardisering lades till för att hålla en röd tråd genom teman och frågor men även för att 

underlätta jämförelsen mellan likeheter och olikheter i deltagarnas utsagor .  

Urval och avgränsning 

Då säkerhetsövningar är ett väldigt brett ämne så avgränsades detta arbete till ledarskapet 

under säkerhetsövningar ombord på svenskflaggade fartyg i färjetrafiken. 

Utifrån avgränsningarna gjordes urvalet av intervjudeltagare som skulle tillfrågas. Samtliga 

deltagare valdes från de större rederierna inom det avgränsade området för att få så god 

övergripande representation som möjligt. För att ge en bredare bild valdes två kategorier 

kopplade till deltagarnas befattning ombord. Detta för att ha möjlighet att jobba med en 

jämförelse av båda sidor och på så sätt öka validiteten i arbetet. Kategorierna blev befäl, 

som leder säkerhetsövningarna, och manskap, som deltar i säkerhetsövningarna, och de 

plockades ut lika många deltagare ur var kategori.  

Åtta deltagare intervjuades av åtta tillfrågade. Beslut om antal togs i samråd med 

handledaren för att jobba för maximal mättnad samt att få plats i arbetets tidsramar.  

Bortfall 

Då arbetet grundats på semistrukturerade intervjuer och deltagarna var valda från två 

tydliga kategorier så är det enda bortfall som kunnat vara aktuellt för arbetet möjliga 

deltagaravhopp. För forskningen tillfrågades fyra personer i var kategori, befäl och 

manskap. Samtliga åtta deltog i forskningen.  
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Etik 

Genom arbetets gång har det tagits hänsyn och arbetats utifrån de fyra regler som ingår i 

Vetenskapsrådets etiska regler; Informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Inför intervjuerna informerades deltagarna vad forskningen gick ut på, vad deras 

medverkan skulle innebära och att deras medverkande både var frivilligt och kom att 

behandlas konfidentiellt. Innan vidare arbete med intervjuerna inväntades godkännande av 

de tillfrågade. Vid intervjutillfället informerades deltagarna ännu en gång om att deras 

uttalande skulle behandlas helt konfidentiellt och även vilka personer som skulle vara 

delaktiga i behandlingen av deras utsaga. Enda kopplingen mellan deltagarna och arbetet 

var i vilken av kategorierna manskap eller befäl som deltagaren blev placerad i. 

Då deltagarna behandlas konfidentiellt bearbetades det insamlade materialet endast av 

ansvariga för forskningen. Alla personliga uppgifter om deltagarna uteslöts ur arbetet 

utöver deras befattningskategori, som de kopplats till efter samtycke .  

Genomförande 

Arbetsprocessen började med en litteraturgenomgång där det söktes både bland tidigare 

arbeten och även bland litteratur, främst om ledarskap i olika former och situationer. 

Denna fördjupning gav en större helhetsbild var från vi kunde avgränsa vårt arbete och 

påbörja förarbetet till intervjuerna.  

Intervjuerna grundades på ett semistrukturerat och kvalitativt format med fyra 

huvudteman. Temana arbetades fram utifrån den fakta som söktes i intervjuerna. För att få 

ett rättvist underlag behövdes information om hur övningarna genomfördes rent praktiskt 

och sedan hur de upplevdes utifrån personliga upplevelser. För att få ut maximalt av 

deltagarnas egna tankar och upplevelser så innehöll frågorna en låg grad av strukturering 

och frågor som kunde besvaras med ett enkelt ”ja” eller ”nej” uteslöts. Uteslutandet av 

dessa frågor gjordes för att lämna så mycket utrymme som möjligt för intervjupersonen att 

uttrycka sig på . Frågornas grad av standardisering var desto högre då det användes ett 

intervjuformulär med förtänkta frågor (se bilaga 3 & 4). Frågorna var utformade så att de 

inom temat kunde byta ordning och gav även utrymme för egna underfrågor beroende på 

intervjupersonen . För att besvara våra frågeställningar separerades intervjupersonerna till 

två kategorier.  

Inför intervjuerna valdes lämpliga intervjupersoner ut i respektive kategori. Dessa 

kontaktades och tillfrågades om intresse att medverka. Efter samtycke till medverkarna 

bestämdes tid och plats och information om arbetet och intervjuernas upplägg skickades ut 

(se bilaga 1 & 2). Då deltagarna delades in i två kategorier så utarbetades ett 

intervjuunderlag för respektive kategori. Temana var desamma däremot skilde sig vissa 

underfrågor för att få deras vinkel av ämnet. Samtliga intervjuer spelades in i form av 
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ljudfiler som sedan transkriberades. För analys av den insamlade data användes den 

fenomenografiska analysformen. 

Databearbetning 

Samtliga intervjuer har spelats in med hjälp av en mobiltelefon och sedan transkriberats. 

Då temana användes i samma ordning i samtliga intervjuer så blev den transkriberade 

datan redan från början uppdelad i dessa. Där efter användes den fenomenografiska 

analysmetoden för var och en av temana. Detta innebar att analysförfarandet 

huvudsakligen skedde i fyra steg. Först lästes temana igenom var för sig för att 

sammanställa en helhetsbild av vad deltagarna berättat. Därefter jämfördes skillnader och 

likheter i deltagarnas utsagor, tema för tema. Detta gav en generell bild av vad som 

huvudsakligen berättades i de olika temana. Som steg tre kategoriserade vi de 

uppfattningar vi jämfört i temana utifrån vad som faktiskt uppfattats. Dessa kategoriers 

innehåll studerades sedan och blev underlag för de resultat vi kom fram till .  

Citat som återgivits i den löpande texten renskrevs från talspråk till textspråk, men på ett 

sådant sätt att tolkningen inte påverkades.  

De kategorier som blev grunden var Planering, Utbilning och utvekling, Övningar, 

Verktyget ledarskap och Inställning till övningarna. För att göra deltagarnas utsagor 

rättvisa valde vi att sammanställa kategorierna i två avsnitt, dessa blev de tidigare valda 

Manskap och Befäl. Därifrån syntes tydliga mönster på vad som upplevt och detta blev det 

slutgiltiga underlaget för resultatet. 

Kategorier 

Den fenomenografiska analystekniken grundar sig i intervjupersonernas utsagor uppdelade 

i kategorier utifrån vad de upplevt. De kategorier som valts är grundade i de fenomen som 

deltagarna berättat om och som varit de punkter de tryckt mest på eller sätt som viktiga. De 

är även de som tagit upp mest och som bäst sammanfattar informationen intervjuarna har 

givit. Genom dessa kategorier presenters sedan resultatet som intervjuerna givit. Nedan 

presenteras de kategorier som detta arbete grundats på tillsammans med en 

sammanfattning i deltagarnas utsagor i var kategori.  

Avsnitt Manskap 

Säkerhetsövningarnas grund:  

Övningarna hålls av något befäl och planeras i regel av densamme. I vissa fall finns ett 

övningsschema men överlag styrs övningarna av de regelverk som finns. Det är inte alltid 

det finns någon som tar ledarrollen under övningar och allmänt är ledarstilen olika från 

person till person. Gällande deltagandet så ska samtliga i besättningen vara med, men 

slentrian förekommer. 
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Learrollen under säkerhetsövningarna: 

Det är viktigt att ledaren är engagerad. Det upplevs som dåligt när ledaren inte lyckas 

engagera deltagarna utan de står och pratar om annat. Ledaren ska kunna leda gruppen och 

visa vägen.  

Planeringen inför säkerhetsövningarna:  

Planering är viktigt och att vara förberedd är avgörande. Hade varit bra att engagera hela 

besättningen i planeringsarbetet. En oplanerad övning blir inte givande. Tidsbrist kan vara 

en faktor till den dåliga planeringen. Tidsbrist påverkar även genomförande oavsett 

planering. Det är på grund av tidtabellen och övriga jobb som skall göras. 

 

Vikten och användandet av de verktyg som finns för ledarskapsrollen:  

Kommunikation är viktigt, att folk får komma till tals och blir lyssnade på. Debriefing 

finns hos alla men är blandat mellan givande och onödigt prat om andra saker. Överlag 

genomförs inte debriefingen på det tänkta sättet att en debriefing skall genomföras. Att 

presentera ett mål med övningen och ett syfte hade ökat motivationen. 

Den upplevda inställningen till säkerhetsövningarna: 

Ledarskapet helt olika från person till person. Oengagerat ledarskap skapar oengagerad 

övning, då blir den inte givande. En osäker ledare märks direkt då börjar de velas och 

stressas och då är övningen inte heller givande. Alla ska vara med på övningarna men det 

sker slentrian på vissa ställen. Övningar ses inte som viktigare av utan andra jobb är 

viktigare och då stressas övningen igenom eller bryts tidigare. 

Utbildningen inför uppgiften ’leda ensäkerhetsövning’ och utvecklingen av ledarskapet 

och ledarrollen:  

Krävs mer utbildning och även bättre utbildning. Det påverkar övningsförfarandet att 

ledarna inte kan använda sig av verktyget ledarskap. De saknar kunskap om många verktyg 

inom ledarskap såsom hur man utför debriefing.  

Avsnitt Befäl 

Säkerhetsövningarnas grund:  

Övningarna hålls av ett befäl och planeras oftast av den samme. Det förekommer 

övningsscheman på vissa ställen. Alla i besättningen är med på varje övning, med 

undantag av de mindre övningarna där bara de berörda deltar. Reglerna som finns styr 

övningarna på de flesta håll. 
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Learrollen under säkerhetsövningarna: 

Ledaren bör ha en ledarskapskontinuitet med övriga ledare ombord. Det är viktigt att 

ledaren är engagerad. Det är viktigt att ledaren lever sig in i scenariot. Att använda någon 

form av målsättande ledarskap och situationsanpassat ledarskap är bra. För auktoritärt 

ledarskap fungerar inte. Viktigt att använda sig av ett coachande ledarskap, främst som 

övningsplanerare. Ledaren får inte göra det för komplicerat. Viktigt att vara påläst. Att se 

deltagarna, ge dem plats och lyfta de som behöver är viktigt att kunna. 

Planeringen inför säkerhetsövningarna:  

Planering är viktigt men påverkas mycket av den rådande tidsbristen. Tidsbristen är främst 

på grund av tidtabellen men har även att göra med att det är färre i besättningen samtidigt 

som det är mer jobb för dem. Resterande besättning kunde bli engagerad i 

planeringsstadiet.  

Vikten och användandet av de verktyg som finns för ledarskapsrollen:  

Kommunikation är väldigt viktigt, både att vara tydlig, låta alla komma till tals och att 

lyssna på vad som sägs. Det är bra om det finns ett syfte och ett mål då det gör att 

deltagarna känner sig mer motiverade till övningen. Dock förekommer det inte. Det är 

viktigt att man är förberedd för övningen, läser på det man behöver. Debriefing används 

hos samtliga och ses som ett viktigt verktyg, och det är viktigt att man använder det rätt. 

Alla anser inte att det används rätt. Det är också viktigt med kompletterande forum där 

man kan komma till tals utanför gruppen. 

Den upplevda inställningen till säkerhetsövningarna: 

Ledarskapet är olika från person till person, det saknas en ledarskapskontinuitet. Blandad 

inställning allt från brinnande personer till helt oengagerade. Ledarens attityd smittar av 

sig. Krävs en engagerad ledare för att skapa motivation och engagemang hos deltagarna. 

Ledarskapet bör anpassas efter situation. Det är dåligt att bara stå och skrika och slänga 

order. Alla ser inte övningar som viktiga och då smittar det av sig och blir inte gjorda 

ordentligt. 

Utbildningen inför uppgiften ’leda en säkerhetsövning’ och utvecklingen av ledarskapet 

och ledarrollen:  

Utbildningen är bristfällig. Det behövs både mer och bättre utbildning för att ha en bra 

grund. Främst krävs även praktisk utbildning i ledarskap men att lägga till utbildning i hur 

övningar skall genomföras skulle också behövas. Inget man jobbar med att förbättra. 

Kunde tas upp mer ombord och pratas om. Saknas forum att prata om det och ta upp 

personlig feedback. 
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Resultat 

Deltagarna i intervjuerna för detta arbete var åtta stycken. Fyra av dessa var manskap och 

fyra befäl. Samtliga åtta arbetar ombord på svenskflaggade fartyg i färjetrafik. Deltagarnas 

åldrar är blandade och där med har de alla olika lång arbetserfarenhet. Det finns både de 

som har tidigare arbetslivserfarenhet och de som har tidigare utbildningar inom andra 

områden. Det deltog även blandat kvinnor och män.  

Säkerhetsövningarnas grunder 

Både manskap och befäl berättar att övningarna alltid både hålls och planeras av något 

befäl ombord. Det varierar från fartyg till fartyg om det är befälhavaren, överstyrman 

tekniska chefen eller en andrestyrman. Ibland är det både maskin- och däcksbefäl 

inblandade i planeringen. På vissa fartyg är det ett övningsschema som främst styr över 

planeringen. Alla berättar däremot att regelverken och förordningarna kring övningar är en 

faktor som styr hur, när och vad som övas.  

Ledarrollen under säkerhetsövningarna 

Ledaren ses som en relativt avgörande faktor för hur övningen kommer att upplevas. Det 

gäller både i planeringsstadiet och i genomförandet. 

En bra ledare gör övningen rolig och givande genom att engagera deltagarna och ge dem 

motivation till övningen. Engagemang poängteras som avgörande för att få en övning att 

upplevas givande. Dels behöver ledaren i sig vara engagerad att leda och genomföra 

övningen med god kvalité. Det är även viktigt att ledaren får deltagarna engagerade att 

medverka och leva sig in i övningen. Kan inte ledaren dessa båda delar så blir det lätt 

slentrian och slarv under övningen och då lär sig deltagarna inte det som är tänkt. 

En annan viktig faktor hos ledaren är att den skall lyssna på och se deltagarna. Med att se 

deltagarna menas att ledaren skall lyfta fram de deltagare som lätt hamnar bakom eller inte 

vågar ta plats. Även att ge ett syfte och ett mål med övningen är viktigt. Då känner 

deltagarna att deras engagemang och intresse skulle öka betydligt och övningen skulle bli 

roligare och där genom mer givande.  

Då insåg jag efteråt att dem inte hade en aning om vad jag försökte göra, vad jag 

försökte visa med övningen. 

… 

Då satt jag 20 minuter och höll tyst efteråt medan de fick säga vad de tyckte. Jag tänkte 

att någon skulle komma på det… 

… 
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Det hade varit en mycket bättre övning om jag innan hade samlat upp gubbarna och sagt 

att nu gör vi såhär. Då hade det gått hem. 

I dagens läge är ledarskapet på samtliga båtar olika från person till person. Det finns ingen 

ledarskapskontinuitet, och det saknar besättningen. Det finns allt från ledare som brinner 

för uppgiften och att leda till de som i stort sätt struntar i det och bara vill ha det 

överstökat. Ledarens inställning smittar och därför anses det viktigt att ledaren är 

engagerad. Finns engagemang på de högre nivåerna så rinner det neråt och skapar 

engagemang i hela organisationen.  

Ledarens ledarstil är också en påverkande faktor. En för auktoritär ledare som  bara står 

och skriker och ger order anses vara dålig och då lyssnar inte folk. Inte heller funkar det 

med en för slapp ledare, en passiv ledarstil, för då blir det inte en verklighettrogen övning 

och upplevelsen blir att övningen var dålig. Det talas däremot för både det målsättande 

ledarskapet och främst det situationsanpassade ledarskapet. Det målsättande uppskattas då 

mål med övningen anses vara positivt. Det situationsanpassade ledarskapet talas det för då 

ledaren behöver kunna anpassa sig efter både scenario och besättning. Är det många nya så 

krävs en form av upplägg och ledarskap och en annan krävs om alla är ordinarie och varit 

med en längre tid. Även att vara människokännare och anpassa sig efter individen och se 

sina deltagare talas det om som en viktig faktor.  

Planeringen inför säkerhetövningarna 

Både befäl och manskap är helt eniga om att planeringen är en viktig faktor för att 

övningarna skall fungera. Planeringen görs oftast av den som håller i övningen men utgår 

ibland från ett övningsschema som i sig är baserat på lagarna kring övningar. Den av 

befälen som står för planeringen är den som är ansvarig för det område det skall övas på. 

Till exempel så är tekniske chefen ansvarig då det är övning med brand och det kan vara 

safety officer, en av andrestyrmännen, som ansvarar för övergivande av fartyg. Det 

framkommer att det finns viss slentrian så att den som är huvudansvarig för övningar i 

allmänhet kan komma att behöva göra övningarna trots att det inte är den personens 

ansvarsområde det skall övas på. 

Vissa befäl förklarar planeringen som en kombination av dålig fantasi och tidsbrist, där 

tidsbristen är en faktor för den dåliga fantasin. Att det helt enkelt inte finns nog med tid 

undansatt för planeringen av övningarna för de som skall göra denna. 

Det är lite liksom, vi måste öva idag, jävla skit. Men vi sticker ut och mönstrar 

brandutrustningen bara. Den har man ju hört tusen gånger… 

Manskapet anser att variation är mycket viktigt för att motivationen skall finnas hos 

deltagarna. När det blir för mycket upprepning och samma övning om och om igen så 

försvinner motivationen och engagemanget. För att öka engagemanget kan det räcka med 

små ändringar som att ett problem uppstår som kunnat ske i en skarp situation, som 

besättningen måste lösa. Den som planerar övningen anses oftast lat vilket gör att 
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övningarna inte upplevs givande nog. Samtliga kunde ge exempel på både superbra 

övningar och de som upplevt som riktigt dåliga, så blandningen finns. De påpekar att en 

ledarskapskontinuitet skulle kunna hjälpa jämna ut övningskvaliten.  

Ett befäl berättade om ett tidigare fartyg den hade varit på där det funnits en övningspärm. 

Pärmen bestod av färdiga scenarion för var övning och det var ett flertal att välja mellan 

för varje övning. Detta gjorde att planeringen tog mindre tid och att den som ledde 

övningen kunde fokusera mer på genomförandet. Varje övning blev en kvalitetsövning. 

Detta är något som saknas och flera av både manskap och befäl har tagit upp att man borde 

ha någon form av planeringsgrupp eller rullande schema. Planeringsgruppen eller det 

rullande schemat skall få hela besättningen engagerad i planeringen och sprida ansvaret på 

olika var gång så att det inte ligget på en ensam. På det sättet tror de att man kan täcka in 

fler behov och få variation och nya idéer till övningarna. 

Engageras hela besättningen blir dessutom tidsbristen en mindre faktor. Tiden är annars en 

faktor som idag anses vara en av de största gällande varför planeringen blir bristfällig. 

Samtliga befäl går på tidtabell och berättar att de är väldigt styrda av detta. Det finns inte 

utrymme att göra allt som vill göras.  Man får hoppa över moment eller bryta tidigare, 

vilket märkts är ogillat.  

Då måste ju alla ombord, främst på chefsnivå, vara eniga om att ett; det är viktigt att 

öva, och två; hur övar vi bäst? När gör vi det och hur gör vi det utefter dessa 

förutsättningar. 

På vissa fartyg försöker man tillgodose de behov som inte tillgodoses av de större 

övningarna genom mindre momentövningar. Reglerna anses inte täcka behoven för att 

skapa en bra säkerhetskultur på varje fartyg. Det är olika från fartyg till fartyg, även inom 

samma bransch som färjetrafiken i detta läge, vad behoven är. Det kan bli så att fartyget 

inte går lämna kaj om reglerna inte följs. 

Vi har en båt att köra, vi ska lasta, vi ska köra båt, vi ska komma i tid till kaj, vi ska 

tjäna pengar, annars kan vi ju lägga ner. Vi kan ju inte sitta och öva hela veckan för då 

får vi inga pengar och då har vi inga jobb. Det är en verklighet som ställs mot varandra. 

Kollar man regelverket så struntar de att man har en drift att sköta. De ser bara att vi 

skall ha genomfört övningarna, annars får vi inte lämna kaj i värsta fall. 

… 

Hur skall vi uppfylla de här kraven och hur skall vi skapa övningar som är motiverande 

så att vi inte bara mönstrar folk och sen är det klart. Utan vi måste försöka få tid till det. 

Där slåss vi liksom. 

Att slåss mot verkligheten tas upp på fler håll. Tiden, behovet och lagarna går inte ihop. 

Det i sig genererar övningar som upplevs dåligt och så blir engagemanget mindre, det har 

skapat en ond spiral på vissa fartyg. 
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Vikten och användandet av de verktyg som finns för ledarskapsrollen 

Manskapet belyser vikten av att en ledare skall kunna använda de verktyg som finns inom 

ledarskap. Detta är något de anser saknas och de poängterar att saknaden av kunskap om 

dessa verktyg påverkar upplevelsen av övningen. 

Ett av de viktigaste verktygen det talats om var kommunikation. Både manskap och befäl 

berättar att det är oerhört viktigt med en bra och fungerande kommunikation. Detta såväl 

under övningarna som inför och efter. Det är viktigt att alla får komma till tals och att alla 

blir hörda. Sen trycker manskapet även på att ledarna behöver tänka mer på att använda 

sina röstresurser för att höras när de leder. Det finns de gånger då ledaren inte hörs och då 

blir det direkt så att deltagarna tappar fokus och övningen blir slarvig med mycket 

slentrian. Samtliga tar även upp tydlighet som en viktig punkt. Utan tydlighet förstår inte 

deltagarna vad det förväntas av dem eller vad övningen går ut på och det leder direkt till en 

dåligt upplevd övning utan kvalité.  

Ett annat verktyg som tagit upp är debriefing. Detta används på alla fartygen men det 

framkommer att det inte används enligt det gungande konceptet. Många berättar att 

debriefingen används mer till ett öppet forum där man diskuterar allt i allmänhet. Focus 

försvinner ibland från övningen i fråga. De berättar också att det är lätt att man fastnar i det 

negativa. 

Så går man igenom det som har gått åt helvete på övningen. Det är man väldigt duktig 

på att ta upp som den som håller i det. Brandgruppen ni tog alldeles för lång tid på er 

med kläderna. Det måste man säga ibland för att bli bättre, men man måste ibland säga 

’det där gjorde ni jävligt bra’, ’det var perfekt men tänk på det här nästa gång… 

Under eller efter debriefingen finns det plats på samtliga deltagares faryg att ställa frågor 

och komma med idéer eller kommentarer om övningen. Hos vissa är det mer öppet än hos 

andra, beroende på hur förlåtande miljön är eller hur hierarkiskt det är ombord. Oavsett hur 

mycket plats det finns i det samanhanget är det en enighet i att det behövs kompletterande 

forum där besättningen kan komma vid sidan av om de har frågor eller funderingar. Detta 

så att de slipper känna att de pekar ut eller att någon behöver skämmas inför gruppen. Alla 

trivs inte att tala inför gruppen och vissa uttalanden kan bli personliga påhopp. Det är 

däremot väldigt få som känner att dessa forum finns. På vissa båtar är det total avsaknad av 

det men behovet finns. 

Manskapet känner en brist i målbild och syfte i samband med övningarna. Befälen 

poängterar att användandet av mål och syfte är motiverande. Detta verktyg är man 

medveten om men det används inte över lag vilket ses som dåligt. Det finns en enighet om 

att befälen borde få med sig verktygen mer redan i utbildningen, så att de får en stabilare 

grund att stå på när de kommer ut.  
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Helt plötsligt kommer man ut som färsk styrman på kanske 24-25 år. Det finns 

ingenting naturligt i att leda personer som är dubbelt så gamla som en själv. Har man då 

inte fått med sig verktygen, åtminstone som hjälp på traven, så är det jättesvårt… 

Briefing, alltså innan övningarna, är något som inte används alls, med små undantag. 

Befälen påpekar att det kunde användas mer för att ge mål och syfte och även där det är 

något speciellt som skall övas på. Manskapet saknar det över lag inte i scenarioövningarna, 

där anser de att det är bättre att öva på det oförutsedda. Det ger mer realism. Däremot 

önskar de en briefing inför momentövningar, men då krävs det att det hålls mer 

momentövningar. Att fördjupa sig i vissa delar som brand och liknande är önskat och då är 

briefing ett väldigt viktigt verktyg att använda. 

Den upplevda inställningen till säkerhetsövningarna 

Det varierar från person till person gällande inställningen till övningen. Hos manskapet 

framkommer det att det förekommer slentrian i deltagandet, något som befälen inte 

uppfattat lika tydligt.  

Kocken måste ju laga mat, och när övar vi? På lunchtid när allting är gjort som skall 

göras. Då måste kocken laga mat, eller så måste det skruvas med något viktigt i maskin, 

eller något annat som skall göras så tullas det på det. Alla ska vara med men alla är inte 

med. 

Detta beror på engagemanget från ledaren men även att det i vissa fall anses viktigare att 

göra andra jobb än att öva. Denna inställning finns även hos befälen men det är manskapet 

som poängterar det. En ledare som anser övningar vara oviktiga stressar igenom dem och 

övningarna blir då slarvig och hackig.  

Manskapet berättar även att inställningen till övningen påverkas av ledarens säkerhet i sig 

själv och uppgiften. En osäker ledare märks direkt då det velas och stressas och då går 

övningen hackigt och blir varken realistisk eller givande. De menar att det blir mer 

slentrian och mindre engagemang och motivation om det velas och stressas. Deras 

medverkan beror på ledaren och hur respektingivande den är. 

Tidsbristen är något som påpekas som en möjlig anledning till en bristande inställning. 

Fartygen som de deltagande valts ut från går i färjetrafik och därigenom går de på tidtabell. 

Främst att andra jobb ses som viktigare kan möjligen kopplas till tidtabellen då tiden att 

göra övriga jobb är bristande. Samtidigt påpekas det att ingenting är viktigare än 

säkerheten. Även oengagemanget i planeringen kan ha koppling till tidsbrist.  

Utbildningen inför uppgiften ’leda en säkerhetsövning’ och utvecklingen av 

ledarskapet och ledarrollen  

Både manskap och befäl har tagit upp utbildningen inför uppgiften att vara ledare under en 

säkerhetsövning som en påverkande faktor. Det anses att det krävs kunskap både praktiskt 

och teoretiskt om både ledarskapet och även uppgiften för att kunna vara en bra ledare. Det 
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framkommer tydligt att det anses att denna kunskap skall fås i utbildningen inför. Något 

som de tillfrågade anser inte blir gjort. Det är enighet om att ledarskapet påverkar 

övningsförfarandet, ju bättre ledare ju bättre övning. En ledare som inte kan använde de 

verktyg som finns i ledarskap blir en dålig ledare och i regel blir övningen varken rolig 

eller givande. 

Det är dags att börja lära ut de här grejerna. Det görs inte. Ledarskap som ledord i 

sjökaptensprogrammet är ju obefintlig. 

… 

Jag tror jag läste 2 högskolepoäng ledarskap, det är två veckor. 

De berättas att i utbildningen ingår en kortare ledarskurs som är teoretisk. Om kursen 

ledarskap utökades och det även lades till praktiskt ledarskap som en punkt skulle detta 

kunna förbättre ledarskapet ombord. Att dessutom ha mer utbildning inom hur övningar 

planerars och genomförs samt får prova detta tror de tillfrågade skulle hjälpa mycket i att 

förbättra övningarna ombord. 

De deltagande tillfrågades om det arbetas ombord med att förbättra eller förändra 

ledarskapet som används under säkerhetsövningarna. Detta gjordes inte på något fartyg 

men det hade ansetts positivt om det hade gjort det. Främst saknas det forum att ta upp 

frågan. Det saknas även ett gemensamt intresse att förbätta ledarskapet. De tror att 

ledarskap allmänt förbises och hamnar i glömska. Detta kan bero på att systemet är 

utformat på ett sätt som inte gynnar den undre rangen att vara ledare eller påverka.  

Det är ju svårt fast det kan verka lätt i teorin. Då skall man ju gå ledarskapsutbildningar, 

man skall anlita konsulter som kommer ombord och berättar om bra ledarskap med 

mera. Det finns ju alla möjliga förslag men i grund och botten så är det svårt 

… 

Jag vet inte om man går i mål om man anlitar externa firmor och konsulter som skall 

komma och lära oss hur det skall gå till. Det brukar bli platt fall, i alla fall utifrån hur 

det ser ut idag då det inte finns den spetskompetensen att anlita. 

Vidareutbildning eller uppföljning är inte heller något som görs. Det sågs positivt på att 

börja prata mer om ledarskap ombord för att på så sätt jobba med ledarskapet ombord. Det 

togs även upp att säkerhetsorganisationen i helhet borde jobbas med som ett levande organ, 

något som inte görs överallt. Där i ingick att utveckla ledarna och jobba för bättre 

ledarskap och övningar genom att bland annat använda DPn
1
 och skyddskommittéerna i 

rederierna.  

                                                 

1
 Designated Person 
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Resultatsammanfattning 

Både manskap och befäl är eniga om att ledarskapet under en säkerhetsövning påverkar 

upplevelsen av övningen. Ett gott ledarskap får övningen att upplevas både rolig och 

givande. Detta kallas för en kvalitetsövning och anses förbättra säkerheten ombord. Ett 

dåligt ledarskap får däremot övningen att upplevas som tråkig och överflödig. Då hackar 

övningen och det gör att engagemanget tryter vilket i sin tur gör att det blir ofokuserat.  

Ledarskapet är viktigt för att övningen skall upplevas som bra och givande. Det påverkar 

även om övningen upplevs som rolig och är av god kvalité.  

Resultatdiskussion 

Syftet med detta arbete var att undersöka på vilket sätt manskap och befäl upplever att 

ledarskapet påverkar upplevelsen av säkerhetsövningarna ombord på svenskflaggade fartyg 

i färjetrafik. Detta gjordes med hjälp av följande två frågeställningar: 

Upplever manskapet att ledarskapet är en påverkande faktor i övningsupplevelserna? 

Upplever befälen att de kan påverka övningsupplevelsen med sitt ledarskap? 

Resultatet av detta arbete poängterar att ledarskapet och ledarrollen är viktig i frågan hur 

säkerhetsövningarna upplevs. Samtliga deltagare presenterade i olika grad ledarskapets 

vikt under säkerhetsövningarna och det fanns en tydlig enighet i att ledarskapet var en stor 

påverkande faktor. Ledarskapet påverkade bland annat kvalitén på övningen, 

engagemanget som blev under övningen, inställningen till övningen, hur givande övningen 

upplevdes och om övningen blev rolig. Dessa fenomen ansåg de tillfrågade vara mycket 

viktiga för att få en över lag bra och fungerade säkerhetsövning. En del av deltagarna ansåg 

att ledarskapet kunde vara helt avgörande ifråga om övningen fungerar. 

De flesta deltagarna var eniga med Blomqvist och Röding (2010) om att ett auktoritärt 

ledarskap kan vara det bästa i en skarp situation. Blomqvist och Röding (2010) menar att 

även om aktoritärt ledarskap kan anses som en negativ stil så kan det i en pressad situation 

behövas. I sådana situationer kan det vara bra med raka direktiv och en tydlig ledare, det 

kan till och med inge en form av tillfällig trygghet med en auktoritär ledare när ett nödläge 

uppstår. Detta höll de flesta med om och de som hade varit med om en ledare som använde 

en auktoritär stil i ett skarpt läge berättade hur bra det fungerat. Det hade skapat både 

trygghet och en fungerande organisation. Det var däremot en av deltagarna som talade för 

det personliga ledarskapet och befattningen framför att använda olika ledarstilar. Detta 

innebar att grundstilen du har är kopplad till din personliget och där med kan du inte ändra 

den för mycket, för då blir det förvirring snarare än framgång. Om du har en passiv stil i 

allmänhet kan du inte gå och bli en auktoritär ledare, samma gällde om du är väldigt 

kontrollerad och bestämd kan du inte gå in och bli en passiv ledare. Då blir det viktigt att 
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hålla sig till sin personlighet och leda med sin position ombord. Det blir då att man 

använder och förlitar sig på hierarkin. 

Bolin, Calleberg och Westrell (2011) lägger stor vikt vid en fungerande kommunikation 

vid krishanterande ledarskap. Här är en total enighet från samtliga deltagare. Det 

påpekades fler än en gång att kommunikationen anses vara mycket viktig i alla samanhang 

gällande övningsförfarandet och de skarpa lägena. När kommunikationen brister eller där 

deltagarna anser att grundkommunikationen var bristfällig kunde oftast kopplas samman 

med de fenomen som de inte ansåg fungerade över lag. De tillfrågade såg överlag positivt 

på hur kommunikationen fungerade på deras fartyg. Detta var något av det som de var mest 

positivt inställda mot.  

Som Gustavsson (2012) skrivit är ett situationsanpassat ledarskap något som skulle kunna 

etableras till sjöss. Han skriver att det är en viktig modell. Många av deltagarna i studien 

håller med Gustavsson (2012) och påpekar att ett sådant ledarskap skulle lösa mycket. I 

vissa fall finns tendenser till det men i största allmänhet känns det som något som saknas. 

Även det målsättande ledarskapet som tas upp av Davik, Herslow och Löwing (2012) har 

kommit upp under intervjuerna. Då det målsättande ledarskapet tagits upp har det 

poängterats som en bra metod att applicera på övningarna. Det hjälper deltagarna att bli 

engagerade och motiverade om de har mål att sträva efter, både storskaligt, i längden och 

småskaligt. Ingen av de intervjuade har kommit fram till att ett sådant ledarskap finns i 

någon form ombord på deras fartyg.  

Utifrån svaren deltagarna gav på intervjuerna som hölls för arbetet kunde man se ett tydligt 

mönster. Bra ledarskap krävs för bra övningar och bra ledarskap ansågs fås av bra 

utbildning eller tidigare erfarenheter, helst en blandning av båda. De flesta tillfrågade 

tryckte på vikten av utbildning och att den utbildning som finns idag är bristfällig. Detta 

var ett fenomen som nära på samtliga tog upp utan att det varit med i intervjuunderlaget. 

De som var mest kritiska till den bakomliggande utbildningen var de som hade läst 

sjökaptensprogrammet. Samtliga befäl måste ha läst programmet för att kunna bli befäl 

men även en del av manskapet hade läst delar eller hela utbildningen. Samtliga som 

uttalade sig om den bakomliggande utbildningen talade om den som bristfällig och 

otillräcklig. Detta i sin tur såg de som en otroligt stor faktor. Däremot var det så att de som 

inte tidigare läst utbildningen uttalade sig inte lika direkt om detta. Att de inte uttalade sig 

om det kan vara både att de inte ser det på samma sätt eller att de inte har kännedom om 

den bakomliggande utbildningen. Om samtliga hade läst sjökaptensprogramet hade de 

kunnat finnas en mer gemensam kunskapsbas att analysera resultatet utifrån. 

Ur det insamlade intervjumaterialet framkom ett tydligt mönster i vad som ansågs vara bra 

ledarskap. Främst poängterades egenskaper som att lyssna och vara lyhörd. Det ansågs 

även viktigt att själv kunna tala inför gruppen, vara tydlig och instruerande. En av de 

absolut viktigaste egenskaperna var att kunna leda. Med det menades att personen i fråga 

skulle våga ta plats men även vara väl förberädd och ha god planering inför övningen. Ett 
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bra ledarskap var inte konkret kopplat till olika ledarstilar utan snarare modeller där de 

olika ledarstilarna ingår. Främst ansågs det situationsanpassade ledarskapet vara de samma 

som ett gott ledarskap då man anpassade stil efter person eller situation. Målanpassat 

ledarskap kopplades också samman med bra ledarskap men då med planering. En bra 

ledare har syfte och mål med sina övningar för att motivera och engagera deltagarna. 

I allmänhet har det framkommit av de tillfrågade att kunskapen om ledarstilar och 

ledarskapsmodeller verkar vara till synes låg ute på fartygen. Något som gjort att det inte 

framkommit i klartext under intervjuerna om det positiva och negativa inverkningar olika 

ledarstilar och ledarskapsmodeller har. Det är snarare ledarskap i det stora hela som har 

diskuterats och som ansetts saknats. 

Metoddiskussion 

Detta arbete har främst grundats i den fenomenografiska metoden och i urvalet däckssidan 

av driftpersonalen ombord på svenskflaggade fartyg. 

Datan som låg till underlag för resultatet samlades in genom intervjuer. För att fånga in 

helheten i det valda området så gjordes semistrukturerade intervjuer med fasta teman och 

förtänkta frågor, med plats för följdfrågor. Frågorna var inte fasta utan kunde både byta 

ordning eller utelämnas helt utifrån hur den tillfrågade svarade. Detta gjorde att 

intervjuerna blev mer samtal med riktlinjer då denna intervjuform lämnar öppet 

svarsutrymme för intervjupersonen. Ett striktare intervjuformat hade kunnat hämma den 

tillfrågade och lämnat ute mycket av det fakta som samlats in.  

För att få intervjuerna mer flytande skickades information om begreppet ledarskap och hur 

detta tolkats för detta arbete ut i förväg. Detta ledde till en samförståelse mellan intervjuare 

och intervjuad som gjorde att samtalet kunde flyta fritt från missförstånd i frågan. Detta 

faktum tillsammans med vald intervjumetod fick intervjuerna att bli levade och kunde få 

nya riktningar, inom våra ramar, som gav oväntad information. Det stora 

informationsflödet gav en djupare bild och mer bakgrund till slutsatsen.  

Då de intervjuande personerna har låg erfarenhet i denna form av faktainsamling kan detta 

ha påverkat hur intervjuerna har tagit form. Med denna kännedom har det lästs på extra om 

intervjuer och främst har det tagits med i beaktning att det är lätt att sätta den tillfrågade i 

försvarsattityd. Kroppsspråk, intervjuarens attityd och inställning är mycket viktigt för hur 

den intervjuade kommer att uppfatta sig själv ur intervjuarens ögon. Viktigt var att inte få 

den tillfrågade att känna sig anklagad . De intervjuade har oavsett detta varit deltagande 

och verkat måna om att verkligen dela med sig av sina erfarenheter och upplevelser. 

Intervjuerna spelades in med hjälp av en mobiltelefon för att lättare kunna gå igenom de 

intervjuades utsagor och på så sätt få ett mer sanningsenligt resultat. En 

ljudinspelningskälla kan påverka den intervjuade så att denna blir mer stel, och tänker 

igenom vad den säger och hur det kan låta. Det kan ofta märkas en skillnad när apparaten 

stängs av, som en tung utandning och en mer avslappnad konversation . I detta fall har en 
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sådan reaktion inte märkts, mer än att de tillfrågade verkligen tänkt till och svarat så 

fullständigt de kunnat. 

I arbetet användes en fenomenografisk analys metod så risken finns för en generalisering 

mellan utsagorna när de uttalade upplevelserna kategoriseras. Under arbetet har 

medvetenheten funnits om detta så att en så liten generalisering som möjligt skall ske. 

Oavsett generalisering har varje person och varje utsaga bearbetats för sig och på så sätt 

tagits med utöver en möjlig generalisering.  

Avgränsningen i detta arbete kan påverka resultatet till den grad då bara en del av 

besättningen tillfrågats och bara ombord på en kategori av fartyg. Detta ger ett mer 

grundligt resultat i den valda avgränsningen och det lämnar plats för vidare forskning som 

sedan kan kombineras för en större bild. Avgränsningen leder till ett tydligare resultat som 

blir lättare att tolka och förstå, där med lättare att hantera och arbeta med för samhället. För 

att motarbeta att urvalet skulle bli en avgränsning så valdes de fyra personer ur var 

kategorier från de största redarna inom branschen och från deras olika fartyg. 

Vidare forskning 

Detta arbete täcker bara in en liten del av alla övningar som sker till sjöss. Vidare hade det 

kunnat vara av intresse att göra en jämförelse i ledarskapet under säkerhetsövningar mellan 

färjefartyg och lastfartyg. Lastfartygen brukar i regel ha en mindre besättning än 

färjefartygen samt andra regler och krav gällande sina övningar. 

De kan även vara intressant att jämföra vad de olika delarna av besättningen har för 

uppfattning. Detta arbete är fokuserat på däckssidan i besättningen men även maskin och 

intendenturen är i delaktiga i övningarna och kan ha en annan syn på frågan. Här kan även 

forskas vidare i om de glapp som de talas om mellan intendentur och drift påverkar 

upplevelsen av säkerhetsövningarnas ledarskap. 

Ett större arbete skulle kunna omfatta hur kulturskillnader spelar in i frågan. Då kan det 

innefatta en bredd av internationella fartyg och jämföra ledarkapet utifrån kulturerna 

ombord, både kulturskillnaden mellan individerna men även den kultur som bildas 

ombord. 
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Bilagor 

1 Inbjudan Befäl 

Rollen som ledare under säkerhetsövningar  

Vi är två studenter som studerar på sjökaptensprogrammet på Linneuniversitetet, Kalmar. 

Intervjun är en del av forskningen till arbetet om hur ledarskapet under övningar påverkar 

övningen. Du är en av fyra i kategorin befäl som vi kommer intervjua och vi hoppas att via 

denna intervju kunna få en bild av hur du ser på och upplever ledarskapets påverkan under 

säkerhetsövningarna. Du kommer vara anonym i arbetet och intervjuerna kommer ske 

konfidentiellt med enda granskarna Amanda Johansson, Pontus Liljered och Karin 

Lundberg. 

Ledarskap 

Då ledarskap är ett så pass brett begrepp har vi valt att ge en kort sammanställning på det 

ledarskap som arbetet syftar till. I arbetets teoridel presenterats olika ledarstilar samt 

ledarskapsmodeller såsom stilarna auktoritär, passiv, demokratisk, coachande, 

förebildande, samförstående, visionär/auktoritativ och modellerna målsättande ledarskap 

och situationsanpassat ledarskap. Vidare tas upp ledarskap under nödsituationer i form av 

den biologiska flykt- eller kamp instinkten och hur stress kan påverka besluten som fattas. 

I stora drag så handlar detta arbete om hur ledarskapet som utövas under övningarna 

upplevs, främst ur aspekten Hur upplevs ledarskapet påverka övningsförfarandet och Hur 

upplevs ledarskapet påverka inlärningen under övningen. 

Våra frågor i intervjun kommer att fokusera på hur du upplever ditt och andras ledarskap 

som utövas under övningar, både utifrån ovan nämnt och egna reflektioner. Vi ber dig 

reflektera över hur du upplevt ledarskapet under de övningar du medverkat och lett, och 

hur det varit då du upplevt det som en övning som varit givande. Vi förväntar oss inte att 

du skall lägga extra tid på att läsa om ovan nämnda modeller eller stilar. Det är välkommet 

ställa frågor om dem inför eller under vårt möte om något känns oklart.  

Intervjun grundas i följande teman: 

Övningsförfarandet ombord 

Faktorer som får säkerhetsövningarna att upplevs bra/dåligt 

Ledarskap under säkerhetsövningar 

Ledarskap för att förändra/förbättra säkerhetsövningarna 

Examensarbetet kommer att publiceras av Sjöfartshögskolan, Linneuniversitetet, i slutet av 

läsåret.  

Ansvariga: 

Amanda Johansson   Pontus Liljered 

mandamargareta@hotmail.se liljered@hotmail.com 

0707-325580   0734-258869 



 

II 

 

2 Inbjudan Manskap 

 

Rollen som ledare under säkerhetsövningar  

Vi är två studenter som studerar på sjökaptensprogrammet på Linneuniversitetet, Kalmar. 

Intervjun är en del av forskningen till arbetet om hur ledarskapet under övningar påverkar 

övningen. Du är en av fyra i kategorin manskap som vi kommer intervjua och vi hoppas att 

via denna intervju kunna få en bild av hur du ser på och upplever ledarskapets påverkan 

under säkerhetsövningarna. Du kommer vara anonym i arbetet och intervjuerna kommer 

ske konfidentiellt med enda granskarna Amanda Johansson, Pontus Liljered och Karin 

Lundberg. 

Ledarskap 

Då ledarskap är ett så pass brett begrepp har vi valt att ge en kort sammanställning på det 

ledarskap som arbetet syftar till. I arbetets teoridel presenterats olika ledarstilar samt 

ledarskapsmodeller såsom stilarna auktoritär, passiv, demokratisk, coachande, 

förebildande, samförstående, visionär/auktoritativ och modellerna målsättande ledarskap 

och situationsanpassat ledarskap. Vidare tas upp ledarskap under nödsituationer i form av 

den biologiska flykt- eller kamp instinkten och hur stress kan påverka besluten som fattas. 

I stora drag så handlar detta arbete om hur ledarskapet som utövas under övningarna 

upplevs, främst ur aspekten Hur upplevs övningsförfarandet och Hur upplevs inlärningen 

utifrån övningen. 

Våra frågor i intervjun kommer att fokusera på hur du upplever de ledarskap som utövas 

under övningar, både utifrån ovan nämnt och egna reflektioner. Vi ber dig reflektera över 

hur du upplevt ledarskapet under de övningar du medverkat och hur det varit då du upplevt 

det som en övning som varit givande. Vi förväntar oss inte att du skall lägga extra tid på att 

läsa om ovan nämnda modeller eller stilar. Det är välkommet ställa frågor om dem inför 

eller under vårt möte om något känns oklart.  

Intervjun grundas i följande frågeställning: 

Övningsförfarandet ombord 

Faktorer som får säkerhetsövningarna att upplevs bra/dåligt 

Ledarskap under säkerhetsövningar 

Ledarskap för att förändra/förbättra säkerhetsövningarna 

Examensarbetet kommer att publiceras av Sjöfartshögskolan, Linneuniversitetet, i slutet av 

läsåret.  

Ansvariga: 

Amanda Johansson   Pontus Liljered 

mandamargareta@hotmail.se liljered@hotmail.com 

0707-325580   0734-258869 
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3 Intervjuunderlag Befäl 

 

Tema 1: Övningsförfarande ombord på respektive fartyg. 

- Vem leder säkerhetsövningarna? 

- Hur planeras säkerhetsövningarna? 

- Vem planerar säkerhetsövningarna? 

- Vilka medverkar i säkerhetsövningarna? 

- Hur många medverkar i säkerhetsövningarna? 

- Används ett aktivt ledarskap i säkerhetsövningarna? 

o Ledningsgruppen? 

- Varför utförs säkerhetsövningarna som de gör? 

Tema 2: Faktorer som får en övning att upplevas bra/dålig. 

- Hur är en säkerhetsövning upplagd då du upplever den vara givande? 

- Har du reflekterat över om och varför de medverkande upplevt en säkerhetsövning 

som bra eller dålig? 

o Faktorer? 

Tema 3: Ledarskapet under säkerhetsövningar. 

- Hur arbetar du med ditt personliga ledarkskap under en säkerhetsövning? 

- Hur upplever du andra befäls ledarskap under en säkerhetsövning? 

- Hur kan olika ledarstilar påverka en säkerhetsövning? 

o Något som diskuteras ombord? 

Tema 4: Ledarskap för att förändra/förbättra säkerhetsövningar. 

-  Hur kan olika ledarstilar/ ledarskap/medvetenhet om ledarskap hos dig och 

resterande befäl ombord påverka upplevelsen av en säkerhetsövning? 

- Hur kan man arbeta med ledarskap för att förbättra upplevelsen av en 

säkerhetsövning?  

- Arbetas det aktivt ombord för att förbättra ledarskapet för/under en 

säkerhetsövning? 

o Hur/varför inte? 
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4 Intervjuunderlag Manskap 

Tema 1: Övningsförfarande ombord på respektive fartyg. 

- Vem håller i säkerhetsövningarna? 

- Vem planerar säkerhetsövningarna? 

- Vilka medverkar i säkerhetsövningarna? 

- Vill/ kan du påverka hur säkerhetsövningar fungerar/genomförs? 

Tema 2: Faktorer som får en säkerhetsövning att upplevas bra/dålig. 

- Hur är en säkerhetsövning upplagd då du upplever den givande? 

- Vilka faktorer påverkar om du upplever en övning bra eller dålig? 

Tema 3: Ledarskap under säkerhetsövningar. 

- Hur upplever du att ledarskapet påverkar eller påverkat säkerhetövningarna 

ombord? 

- Hur upplever du ledarskapet ombord under en säkerhetsövning? 

o Varför? 

- Hur upplever du att de som leder säkerhetsövningarna använder sig av ledarskap? 

o Briefing/scenario/debriefing? 

Tema 4: Ledarskap för att förändra/förbättra säkerhetsövningar.  

- Hur skulle man kunna förändra övningsförfarandet för att du skulle uppleva 

övningarna bättre? 

- Hur skulle man kunna jobba med ledarskapet på annat sätt för att förbättra 

säkerhetsövningarna? 

- Har du någon chans att påverka ledarskapet? 

o Under briefing, scenario och debriefing? 
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