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I och med Försvarsmaktens omställning till insatsförsvar med internationella åtaganden har sannolikheten för att 

marina förband ska nyttjas för väpnad strid ökat markant. Med detta följer ett än större behov av att kunna hantera 

sådana prövningar. I den här uppsatsen provas idealtypsanalys som metod att mäta korvetten HMS Stockholms 

effektivitet ur ett organisationsteoretiskt perspektiv. Idealtypen, referensfartyget ”HMS Excellence”, skapas genom 

att använda 7s modellen (Waterman et al.) för att åskåda organisationen och resultat från den Amerikanska studien 

”Excellence in the Surface Navy” (Gullickson & Chenette) som indikatorer för effektivitet. Genom att presentera 

intervjudata från HMS Stockholm i samma dimensioner skapas ett underlag för analys. 

 

Resultaten från uppsatsen visar att HMS Stockholm är ett effektivt stridsfartyg med vissa organisatoriska brister 

vars orsak kan spåras till intensiteten i pågående insatsförberedelser. Vidare visar analysen att 7s modellen har 

potential att vara ett användbart verktyg för att optimera ett stridsfartygs organisation samt som en komponent i 

idealtypsanalys. 
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Abstract 

OPTIMIZATION BEFORE DEPLOYMENT 
An Ideal Type Analysis of the Swedish War Ship HMS Stockholm 

 
Because of the Swedish Armed Forces reformation from an operational defense 

force to a rapid action force with international commitments the odds of naval 

units being involved in armed confrontation has distinctively increased. This leads 

to an even greater need for battle readiness. In this thesis ideal type analysis is 

tried as a method to assess the efficiency of the Swedish warship HMS Stockholm 

from an organization theoretical perspective. The ideal case, a reference war ship 

named HMS Excellence, is created by combining results from Gullickson & 

Chenettes study Excellence in the Surface Navy, with the 7s framework. HMS 

Stockholm is presented in the same manner combining interview data with the 7s 

framework. The difference between the ideal case and empirical case is used as a 

measurement of HMS Stockholm´s efficiency.  

 

The author concludes that HMS Stockholm is an effective organization with an 

occasional weakness in the systems dimension due to the intensity of deployment 

preparations. Also, the author argues for ideal type analysis, using the 7s 

framework, as a tool to optimize deployment preparations and the 7s framework 

as a tool to optimize war ship organizations. 

 

Key words: 7s framework, ideal type analysis, organization analysis, deployment 

preparations 
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”Som man övar krigar man, tekniker ska tänka taktik och taktiker 

ska tänka teknik, där har du den enkla strategin för fartyget.” 

- Jon Wikingsson, FC, HMS Stockholm 
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1. INLEDNING 

Försvarsmakten har under 2000-talet varit en organisation i förändring. Från att ha 

varit ett invasionsförsvar, har Försvarsmakten ställt om till att vara ett insatt 

insatsförsvar med såväl nationella som internationella uppgifter.  

 

Sedan 2002 har Marinen haft fartygsförband i beredskap för insatser. 2006 inkallades 

Marinen till att delta i den internationella insatsen ML01-02, med uppgiften att 

övervaka sjötrafiken utanför Libanons kust. Under 2009 genomförs ytterligare en 

internationell marin insats, den här gången för skydda handelsjöfarten och World 

Food Programmes hjälpsändningar från pirater utanför Somalia. 

 

”Övergången till insatsförsvaret innebär/…/att sannolikheten för att våra 

förband ska bli insatta i väpnade stridssituationer är långt större än förut. 

Förbandens och personalens förmåga kommer alltså med visshet att prövas.”1 

 

Med en ökad sannolikhet för väpnade stridssituationer följer ett större behov av en 

hög förmåga att hantera sådana prövningar. Detta är en studie av hur ett stridsfartyg 

kan optimera sin effektivitet för att möta det insatta insatsförsvarets behov. 

 

1.1 Problemdiskussion  

Snabbinsatsförbanden i marinen kan stå i R10-R360 beredskap där R står för 

readiness och siffran anger inom hur många dagar förbandet skall kunna avsegla mot 

insatsområdet. R10 förband har oftast en anställd besättning medan R30 förband ofta 

har en rekryterad och samövad besättning som står i beredskap med en anställning 

utanför förbandet men beredd att snabbt rycka in vid behov.2  I båda fallen finns 

behov av att kunna mäta hur väl förbandet kan lösa ställd uppgift. Det görs idag 

genom beredskapskontroller där fartygets prestation utvärderas. För att sätta den 

momentana prestationen i ett sammanhang och kunna dra relevanta slutsatser av hur 

effektiv fartygets organisation är, finns ett behov att närmare studera fartygets 

organisation. För att möjliggöra en mätning av detta, krävs ett verktyg i form av en 

                                                       
1 Syrén, Håkan, ”Vägen framåt – en liten bok om stor förändring” (Försvarsmakten: 2004)  
2 2008- 01-29, Försvarsmakten, http://www.mil.se/sv/Arbete-och-utbildning/Varnplikt/Efter-
varnplikten/Soldat-i-beredskap/ 
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modell som kan fånga upp helheten och tillika delarna, d.v.s. flera dimensioner av 

organisationsbegreppet.  

 

Organisationsteorin berör flera discipliner som t.ex. psykologi, sociologi och 

statskunskap.3 Det ger en aning om att en organisation innefattas av mycket mer än 

hur organisationen är strukturerad och vad den sysselsätter sig med. 7s modellen 

introducerades i början av 1980-talet som ett analysverktyg för att diagnosticera 

organisationer.4  Som namnet antyder, består modellen av sju begrepp som vart och 

ett representerar en dimension i en organisation. Dessa är: strategi, struktur, system, 

personal, stil, skicklighet och kultur. 

 

Modellen utvecklades av Robert H. Waterman, Julien R. Phillips och Thomas J. 

Peters för näringsidkande organisationer.5 1982 använde två U.S. Navy officerare, 

Gregg G. Gullickson och Richard D. Chenette modellen för att studera vad som 

gjorde att vissa amerikanska stridsfartyg presterade bättre än genomsnittet.6 Det är en 

indikation på att modellen kan appliceras på den typ av organisation jag vill studera.  

 

Det är nu snart 29 år sedan modellen först presenterades. Jag anser det därför viktigt 

att utreda modellens giltighet. Den största delen känd forskning baserad på modellen 

gjordes ett par år efter att den presenterats i form av två stora studier: Pascale och 

Athos studie The Art of Japanese Management och Waterman och Peters studie In 

Search of Excellence. Modellen återfinns emellertid på ett flertal management sidor 

på internet varav en kommenterar modellens giltighet enligt nedan.7 

 

“While some models of organizational effectiveness go in and out of fashion, 

one that has persisted is the McKinsey 7s framework” 

 

                                                                                                                                                          
 
3 2008-12-04 Nationalencyklopedin • Lång http://www.nationalencyklopedin.se/artikel/276798 
4 Waterman, RH & Peters, TJ & Philips, JR, Structure is Not Organization  (Business Horizons 
(June)1980)  
5 Ibid, s. 14 
6 Gregg G. Gullickson & Richard D. Chenette, Excellence in the surface navy (Monterey, CA: 
Department of Administrative science – Naval Postgraduate School, 1984) 
7 2008-12-04, http://www.mindtools.com/pages/article/newSTR_91.htm 
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I en svensk studie från år 2006 använde Brattström och Mahlberg 7s modellen när de 

studerade förändringsprocesser i organisationer. De använde den för att strukturera 

data och förstå organisationernas interna förhållanden.8 Detta anser jag visar att det 

finns goda skäl att anta att 7s modellen fortfarande är giltig som analysverktyg för att 

diagnosticera en organisations effektivitet. 

 

Då modellen redan förut har använts för att studera stridsfartyg ur ett 

organisationsteoretiskt perspektiv, bedömer jag det också relevant att fråga i vilket 

syfte detta ånyo bör studeras. Gullickson och Chenette tog i sin studie fram 

indikatorer för stridsfartyg med hög effektivitet. Jag avser att använda dessa 

indikatorer för att mäta ett svenskt stridsfartygs effektivitet. Genom detta vill jag 

avgöra huruvida 7s modellen är ett lämpligt verktyg för insatsförberedelser.  Detta 

leder till studiens problemformulering och syfte. 

 

1.2 Syfte och problemformulering 

Studiens syfte är att undersöka ett stridsfartygs organisation och dra slutsatser 

rörande dess effektivitet. 

 

Studiens problemformulering lyder: 

Är 7s modellen ett lämpligt verktyg för att mäta och utvärdera ett svenskt 

stridsfartygs effektivitet ur ett organisationsteoretiskt perspektiv? Vilka styrkor och 

svagheter i organisationen kan i så fall identifieras? Kan åtgärder identifieras och 

formuleras? 

 

1.3 Avgränsningar 

Studien är avgränsad till ett inom svenska marinen idag verksamt stridsfartyg. Det 

valda fartyget är HMS Stockholm som vid undersökningstillfället var under 

förberedelse inför insats utanför Somalias kust. Det organisationsteoretiska 

perspektivet är avgränsat till 7s modellens dimensioner. Analysen är avgränsad till 

fartygets nuvarande status. Jag drar alltså inte slutsatser om organisationens 

uthållighet under insatsen. 

                                                       
8 Brattström, Anna & Mahlberg, Ingela The Four Factors of Chinese State Owned Enterprice 
Turaround (Stockholm: School of economics, Institute of international business 2006) 
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2. METOD 

I detta kapitel redogör jag för min undersökningsmodell, kvalitativ fallstudie, och 

diskuterar dess användbarhet i denna studie. Vidare redogör jag för hur jag har 

hanterat data i studien, granskar mina huvudsakliga källor och diskuterar min 

mätmetod. 

 

2.1 Undersökningsmodell 

För att mäta HMS Stockholms effektivitet genomförs en idealtypsanalys av fartyget 

(fig.1)9. Idealtypen består i ett referensfartyg, HMS Excellence. Referensfartyget är 

konstruerat genom att placera indikatorer för hög effektivitet i 7s modellens 

dimensioner. Dessa fungerar som mätpunkter och är hämtade från Gullickson och 

Chenettes studie. I empirikapitlet beskrivs mätobjektet, HMS Stockholm, genom att 

använda intervjudata för att presentera samma mätpunkter under 7s modellens 

dimensioner. Genom att analysera empirin mot bakgrund av referensfartyget 

besvaras studiens övergripande problemformulering. 

 
          Fig. 1. Undersökningsmodell: Idealtypsanalys 

                                                       
9 Illustration av studiens undersökningsmodell: Cederman, Philip 
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Fallstudien av HMS Stockholm är till sin karaktär menad att öka förståelsen för ett 

stridsfartygs organisation och således följer den ett kvalitativt angreppssätt.10 

Kritiken mot fallstudier handlar i huvudsak om huruvida resultatet från en fallstudie 

kan generaliseras till andra fall. Generaliserbarheten bestäms av hur mycket ett fall 

liknar ett annat.11 Studiens slutsatser kan sägas gälla fartyget HMS Stockholm men 

samtidigt vara av värde för andra fartyg i marinen eftersom fartygens organisation är 

till stora delar lika. 

 

2.2 Källkritik och material 

Upphovsmännen till 7s modellen var vid framtagandet knutna till ett vinstdrivande 

företag. 

 

”Robert H. Waterman, JR. Is a Director, Thomas J. Peters a Principal and 

Julien R. Phillips an Associate in the San Francisco office of McKinsey & 

Company/…/Waterman and Peters are co-leaders of McKinsey’s 

Organizational Effectiveness practice”12 

 

Mckinsey & Company är ett multinationellt konsultföretag som jobbar med bl.a. 

organisationsanalys.  

 

“McKinsey & Company is a global management consulting firm. We are the 

trusted advisor to the world’s leading businesses, governments, and 

institutions.”13 

 

Att forskarna bakom modellen var knutna till ett vinstdrivande företag påverkar, i 

någon mening, modellens trovärdighet negativt eftersom motivet bakom modellen 

kan ifrågasättas. Att modellen fortfarande används efter 29 år gör det rimligt att anta 

att den har genomgått kritisk granskning. Genom att jag använder modellen i den här 

studien provas, än en gång, modellens giltighet.  

 

Gullickson och Chenettes studie ”Excellence in the Surface Navy” är skriven för 

Naval Postgraduate School i Monterey, Kalifornien som en del i en master examen i 

                                                       
10 Lantz, Annika, Intervjumetodik (Lund: Studentlitteratur 2003) s. 31 
11 Bell, Judith Introduktion till studiemetodik (Lund: Studentlitteratur 2007) s. 21 
12 Waterman et al., 1980 s. 14 
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management.14 Det pekar mot att studien har genomgått kritisk granskning. De 

studerade fartygen är från U.S. Navy vilket föranleder en diskussion om resultaten 

kan appliceras på svenska stridsfartyg. Även om det är rimligt att anta att 

stridsfartygen som organisation inte är väsensskilda mellan svenska marinen och 

U.S. Navy kan skillnader som t.ex. fartygens storlek påverka möjligheten att 

applicera resultaten på svenska fartyg. När studien nådde den svenska marinen 1985 

diskuterades frågan om resultatens användbarhet i svenska marinen brevledes av tre 

dåvarande kommendörer. Frågan var huruvida studien kunde användas i 

officersutbildningen och huruvida resultaten stod i konkurrensförhållande till svenskt 

ledarskap. 

 

”Jag har läst studien ”Excellence in the Surface Navy”. Jag anser att 

erfarenheterna är så intressanta att vi bör överväga om och i så fall hur de 

skulle kunna tillgodogöras i vår officersutbildning.” (Kmd. L. Norsell) 

 

”Jag tycker att ”Excellence in the Surface Navy” är en bra bok att ha som 

bredvidläsning/…/ jag tycker inte att boken står i något konkurrensförhållande 

till ledarskap ombord.” (Kmd. G. Taube) 

 

”(Excellence in the Surface Navy) ger många synpunkter på ”ett bra 

fartyg”/…/Dokumentet är en mycket bra ”summing up” inför framförallt 

fartygschefskap.” (Kmd. T. Lagerman) 

 

Studien ansågs alltså lämplig som undervisningsmaterial och stod inte i 

motsatsförhållande till svensk ledarskapslitteratur vilket tyder på att dess resultat 

också kan vara applicerbara i svenska marinen. 

 

2.2 Datahantering 

Datainsamlingen genomfördes genom semistrukturerade djupintervjuer för att 

respondenterna skulle ha möjlighet att utveckla sina tankar om organisationen.15 

Intervjuerna spelades in med ljudupptagning för att reducera risken för att min 

förförståelse skulle filtrera bort relevant data, vilken kan vara en risk med att 

                                                                                                                                                          
13 2009-05-07 http://www.mckinsey.com/aboutus/ 
14 Gullickson & Chenette, 1984 
15 Lantz, 2003. s. 21 
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summariskt anteckna intervjuerna.16 I den här studien ansåg jag det lämpligt att 

respondenterna innan intervjutillfället tilldelades intervjufrågorna för ha tid att 

reflektera över frågorna. Det ger mer genomtänkta svar. Det negativa med att göra 

det är att respondenten har möjlighet att förbereda svar som är mer bekväma än 

sanningsenliga. Jag är medveten om detta men anser att de positiva effekterna 

överväger de negativa. 

 

För att få ett underlag som representerar upplevelser från hela besättningen, gjorde 

jag ett kvoturval ur tre nivåer:17 

 Ledningsgruppen (FC, S, MtjC och SLO)18 

 Officerare i operatörs- eller teknikerbefattningar  

 Sjömän 

 

Detta gjordes för att fenomen rörande fartygets organisation kan uppfattas olika, inte 

bara mellan olika individer, utan också på olika nivåer. Varje nivå representerades av 

två individer.  

 

Fartygets besättning består av 35 personer av vilka jag intervjuade sex. Det 

föranleder en diskussion om hur deras utsagor kan generaliseras för resterande 29 

personer i besättningen och vidare om jag har samlat tillräcklig information för att 

besvara min frågeställning. Vissa frågor som t.ex. ”Hur tilltalar ni varandra 

ombord?” ger ett svar som innefattar hela besättningen och blir således ett generellt 

svar. Andra frågor som till exempel ”Är du motiverad att utföra ett gott arbete?” kan 

inte generaliseras då svaret är individuellt. Dock följs en sådan fråga alltid upp med 

en generell inriktning som till exempel ”Hur motiverade upplever du att dina 

kollegor/chefer är att utföra ett gott arbete?”. Jag anser därför att mitt dataunderlag 

går att generalisera för hela besättningen. Mitt behov av information är avgränsat till 

att kunna konstruera en bild av HMS Stockholm inom samma områden och av minst 

samma omfattning som HMS Excellence. Jag anser mig därmed ha uppnått mättnad 

av information.  

                                                       
16 Lantz, 2003. s. 78 
17 Rydén, Birgitta et al., Om konsten att tänka, granska och skriva på ett vetenskapligt sätt – En 
introduktion i metodlära (Stockholm: FHS 2008) s. 19 
17 FC: Fartygschef, S: Sekond, MtjC: Maskintjänstegrenschef, SLO: Stridsledningsofficer 
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Att studera ett stridsfartygs organisation kan ge upphov till känsliga frågor då en 

besättningsmedlem kan ha en känsloladdad relation till sin arbetsplats. Respondenten 

kan när som helst välja att inte svara på en fråga eller avbryta intervjun. Det är därför 

viktigt att vid intervjutillfället upprätta och upprätthålla en god relation, byggd på 

ömsesidigt förtroende till respondenten vilket syftar till att minska anspänningen i 

intervjusituationen.19 Detta uppnåddes genom klara ramförutsättningar för intervjun 

som att informera respondenten om intervjuns syfte, innehåll och förväntade resultat. 

Vidare blev ytterligare en positiv effekt av att låta respondenterna ta del av frågorna 

på förhand, att farhågor och nervositet minskade och att respondenten fick möjlighet 

att ta ställning till om någon fråga var känslig. Med dessa åtgärder anser jag att 

tillgången till data var god.  

 

Databearbetningen gjordes i 3 led.20 I det första ledet strukturerades data från alla 

respondenter i 7s modellens dimensioner och sorterades till de mätpunkter som 

skapats under teorikapitlet för att kunna urskilja tendenser. I andra ledet skapade jag 

generella bilder av mätpunkterna hos HMS Stockholm. I tredje ledet granskade jag 

dragna slutsatser ur ett rimlighetsperspektiv.  

 

2.3 Objektivitet, validitet och reliabilitet  

I en objektiv studie är strävan att datainsamling och mätmetoder är opåverkade av 

forskaren. Det går dock inte att varken uppleva eller uppfatta objektivt varför det 

subjektiva räknas som ett område inom vetenskapen då man studerar, antingen det 

subjektiva eller subjektivt uppfattade fenomen som i den här studien.21  De 

vetenskapliga kraven i en studie som är byggd på öppna djupintervjuer, är reliabilitet, 

validitet och möjligheten för andra att kritiskt granska slutsatserna.22 I den mån jag 

antar ett ”objektivt” förhållningssätt till den här studien, handlar det om att vara 

                                                                                                                                                          
 
19 Lantz, 2003. s. 118 
20 Ibid, s. 77 
21 Ibid, s. 16 
22 Ibid, s. 13 
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vaksam på och motverka att mina egna önskningar och fördomar slår igenom för att 

därmed kunna dra ”säkra” slutsatser .23 

 

En undersöknings tillförlitlighet styrs av i vilken utsträckning dess mätinstrument 

mäter det som man avser att mäta.24 Detta föranleder en diskussion om mitt 

mätinstrument mäter effektivitet i den organisation jag vill studera. Ett sätt att mäta 

hur effektivt ett stridsfartyg är att genomföra en validering för att se hur väl fartyget 

löser ställda uppgifter. Gullickson och Chenette använde 7s modellen för att studera 

de fartyg i amerikanska flottan som ansågs prestera bäst i den typen av mätning. I 

sina resultat presenterade de sedan hur dessa fartyg var organiserade. I den här 

studien börjar jag i andra ändan. Jag anser det rimligt att anta att ett stridsfartyg som 

är organiserat i likhet med de fartyg Gullickson och Chenette studerade också kan 

lösa ställda uppgifter på ett effektivt sätt. Därför anser jag också mitt mätinstrument 

vara tillförlitlig. 

 

Studiens reliabilitet bestäms utav med vilken precision mätningen är genomförd.25 

Precisionen bestäms av hur väl mätinstrumentet har använts, alltså hur väl 

genomförda intervjuerna är och således pålitligheten i de data de ger upphov till. För 

att uppnå en hög pålitlighet i mina data har min ambition varit att spegla mina källor. 

Detta innebär att en respondent vid uppspelning av en intervju inte bara skall kunna 

intyga att det är densamma som talar utan att respondenten känner att han/hon har 

haft möjlighet att uttrycka sina tankar.26 Samtliga intervjuer genomfördes tills alla 

frågor var antingen ställda eller besvarade. Dock anser jag att en av intervjuerna 

gjordes under viss tidspress då den tog ca 25 % kortare tid än de andra. Därför 

används endast svar från frågor där respondenten ger ett mer utförligt svar i det fallet.  

                                                       
23 Ejvegård, Rolf, Vetenskaplig metod (Lund: Studentlitteratur 2003) s. 33 
24 2009-03-31 Nationalencyklopedin • Lång - http://www.ne.se/artikel/338295 
25 2009-03-31 Nationalencyklopedin • Lång - http://www.ne.se/artikel/292172 
26 Lantz, 2003. s. 14 
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3. TEORI 

För att ge läsaren en kontextuell uppfattning inviger jag i detta kapitel läsaren i 

teoriernas bakgrund. Därefter presenterar jag referensfartyget, HMS Excellence, där 

7s modellen står för strukturen och Gullickson och Chenettes effektivitetsindikatorer 

står för innehållet.  

 

3.1 Teoretisk bakgrund 

Gullickson och Chenettes började sin studie med att be högre officerare att peka ut 

vilka fartyg de ansåg vara de bästa och vad som gjorde dem bäst. Av dessa fartyg 

valde författarna ut åtta i vilka de genomförde sin studie. Mot bakgrund av 7s 

modellen och vad de högre officerarna ansåg göra ett stridsfartyg bra, genomförde de 

intervjuer på fartygen i syfte att dra slutsatser om vad som kännetecknar ett väl 

fungerande stridsfartyg.27 Det är dessa indikatorer jag använt för att inhämta mitt 

dataunderlag, d.v.s. som jag utgått ifrån när jag tagit fram min intervjuguide. 

 

Den centrala idén bakom 7s modellen 

(Fig. 2.)28 är att effektivitet skapas 

genom ett samspel mellan dess sju 

dimensioner där alla är av lika stor 

vikt.29 Modellen är holistisk vilket 

innebär att de sju dimensionerna utgör 

en helhet. Fyra av begreppen rör s.k. 

mjuka faktorer: personal, värdegrund, 

skicklighet och stil. De tre återstående 

rör s.k. hårda faktorer: strategi, struktur 

och system.  

 

Nedan återger jag begreppen i 7s modellen som Gullickson och Chenette definierar 

dem. 30 

 Stil (Style) – Officerare och sjömäns ledarskapsstil. 

                                                       
27 Gullickson & Chenette, 1984.  Introduction 
28 Illustration av Waterman et al. 7s modell: Cederman, Philip 
29 Waterman & Peters, Philips, 1980.  s. 17 
30 Gullickson & Chenette, 1984. s. 1-2 

Fig. 2. 7s modellens dimensioner i 
interaction. 
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 Skicklighet (Skills) – Unika talanger och erfarenheter hos nyckelofficerare 

och annan militär personal. 

 Strategi (Strategy) – Ledningens direktiv och planer för framtida verksamhet. 

 Personal (Staff) – Yrkesbakgrund och erfarenhet hos officerare sjömän. 

 System (Systems) – Hur information sprids i fartyget, och hur planläggningen 

administreras. 

 Struktur (Structure) – Kännetecken hos fartygets organisationskartor, 

innehållande både primära- och reserv/sekundära ansvarsområden. 

 Kultur (Shared Values) – Faktorer så som ledningens attityd, värderingar, 

normer och vägledande koncept. 

 

3.2 Strategi 

Närvaro av en fartygsgemensam vision: 

FC Excellence har en god bild av vilken status fartyget kan nå på längre sikt och har 

samtidigt en uttalad eller outtalad plan för hur fartyget ska nå dit, alltså en vision. 

Fartygets besättning har, på ett eller annat sätt, en förståelse för fartygschefens vision 

och arbetar därför per automatik mot denna.31 

 

3.3 Struktur 

Uppgifter delegeras: 

Fartygsledningen har som princip att allt som kan delegeras nedåt, bör delegeras 

nedåt. Det har en positiv inverkan på besättningens professionella utveckling 

eftersom individen tillåts ta ansvar och kan växa med nya uppgifter. Besättningen är 

dock uppmärksam på sina gränser och tar sig inte an för många eller för svåra 

uppgifter. Vidare har besättningen en känsla för vad som är viktigt och därmed 

förmåga att prioritera rätt.32 

 

3.4 System  

Enkel och konkret planering: 

HMS Excellence har en god framförhållning i sin planering. Innebörden av det är att 

fartyget har en enkel och konkret plan för hur målsättningar skall uppnås och har ofta 

                                                       
31 Gullickson & Chenette, 1984. s. 40 
32 Ibid, s. 13 
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nått målet långt innan eventuella ”deadlines”. Besättningen arbetar effektivare men 

inte nödvändigtvis hårdare för att uppnå resultat.33 

 

En välinformerad besättning: 

Ombord i HMS Excellence är besättningen välinformerad. Förutom att känna till 

schemat för den kommande verksamheten, är besättningen informerad om händelser 

som påverkar fartyget och får kontinuerlig feedback på hur de presterar som enhet. 

Vidare hålls besättningsgemensamma informationsmöten och orienteringar via 

orderanläggningen som rutin.34  

  

Väl fungerande rutiner: 

Fartygets besättning ser systematiserade funktioner som t.ex. materielkontroller och 

visitationer som viktiga verktyg i sin strävan att nå en högre stridsduglighet istället 

för att se dessa funktioner som ett nödvändigt ont.35 

 

3.5 Stil 

Puts och stuns: 

HMS Excellence är känd för sin ”puts och stuns”. I begreppet ingår faktorer som hur 

välstädat och välmålat fartyget är men även vilket intryck vaktposten på kaj utstrålar. 

Det reflekterar att besättningen är stolt över sitt fartyg men även att fartygsledningen 

är bra på att sätta en hög standard.36 

 

Uppmärksamma goda prestationer: 

En viktig del av ledarstilen ombord är att uppmärksamma och berömma goda 

prestationer. Det leder till ett ökat engagemang främst bland sjömännen. De goda 

prestationerna kan uppmärksammas genom allt ifrån en klapp på axeln till 

utmärkelser som t.ex. kvartalets sjöman.37 

 

Nyckelrelationer: 

                                                       
33Gullickson & Chenette, 1984. s. 15 
34 Ibid, s. 14 
35 Ibid, s. 15-16 
36 Ibid, s. 8 
37 Ibid, s. 23 
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FC Excellence har en god yrkesmässig relation till sina närmaste officerare, men 

framförallt till sin sekond. Dessa två nyckelpersoner har en samspelt inställning till 

verksamheten och likartade ledarstilar vilket resulterar i ett förtroendeingivande 

ledarskap.38 Det går dock inte att säga att en viss typ av ledarstil är bättre än någon 

annan. Det är snarare förekomsten av ett starkt konsekvent ledarskap som har 

betydelse.39 

 

Management by walking about: 

FC Excellence tycker inte om sin hytt. Det är egentligen inget fel på hytten som 

sådan men han/hon har svårt att följa verksamheten ombord från den platsen. Med 

andra ord idkar FC Excellence ”management by walking about”. Det sker utan inslag 

av detaljstyrning och handlar mer om att visa intresse för och få kunskap om 

verksamheten samt att få en god kännedom om besättningen genom personlig 

interaktion.40 

 

3.6 Skicklighet  

En hög standard: 

På HMS Excellence vet alla besättningsmedlemmar vad de förväntas prestera. 

Fartygsledningen är noga med att identifiera viktiga verksamhetsområden och att 

sätta en hög standard inom dessa. Den höga standarden påtalas ofta i det dagliga 

arbetet.41 

 

Ett professionellt förhållningssätt: 

Besättningen har under arbetstid ett professionellt förhållningssätt gentemot 

varandra. Även om de anser sig vara mycket goda vänner, tilltalar de varandra med 

tjänstenamn eller efternamn. Vidare är de noga med att använda korrekt 

orderterminologi, där så erfordras, i det dagliga arbetet.42  

 

Materielkännedom: 

                                                       
38 Gullickson & Chenette, 1984. s. 8 
39 Ibid, s. 45 
40 Ibid, s. 12 
41 Ibid, s. 12 
42 Ibid, s. 8-9 
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Besättningen har en känsla för när deras utrustning fungerar optimalt och upptäcker 

snabbt när den börjar försämras. De försöker lösa problemen själva och söker 

utomstående hjälp först när alla egna alternativ är uttömda. När detta sker är de noga 

med att följa den utomstående hjälpen och lära av den.43 

 

3.7 Personal  

Övning och utbildning: 

På HMS Excellence är utbildning och övning prioriterad verksamhet. Överbliven tid 

används effektivt genom att ha reservövningar eller liknande. Fartygsledningen är 

dessutom noga med att öva personal ur båda vakterna i exempelvis skjutmoment.44 

 

Samarbete/teamwork: 

Samarbetet ombord ses som en livsstil. Det är genom samarbete verksamheten utförs 

dagligen. Samarbetet har sin grund i goda interpersonella relationer. Det innebär bl.a. 

att gemene man/kvinna avstår från karriärkonkurrens till förmån för fartygets bästa, 

besättningsmedlemmar behandlar varandra med respekt samt att feedback ges genom 

att kritisera handlingar, inte personligheter.45  

 

Rekrytering: 

Då HMS Excellence är känt som ett generellt sett bra fartyg, söker sig personal med 

höga ambitioner dit. Fartyget har vid behov inga svårigheter att rekrytera erfaren 

personal vilket säkerställer en hög kompetens hos besättningen.46 

 

3.8 Kultur  

Attityden: 

Som besättningsmedlem på HMS Excellence pratar man gärna med besökare och 

visar upp sin del av verksamheten, vilket visar att besättningen är stolt över sitt 

fartyg. Man har ombord en positiv inställning till nya uppgifter och problem, en ”can 

do” inställning d.v.s. en inställning som präglas av attityden: ”det fixar jag” och 

                                                       
43 Gullickson & Chenette, 1984. s. 37 
44 Ibid, s. 30 
45 Ibid, s. 26 
46 Ibid, s. 20 
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”ingenting är omöjligt”. Besättningen har även en optimistisk attityd till problem och 

anser att, även om det finns problem, så blir det bättre. 47 

 

Välkommen ombord: 

Nya besättningsmedlemmar välkomnas ceremoniellt och man är ombord noga med 

att alla praktiska detaljer rörande mottagandet är lösta på förhand. Ett exempel på 

detta är att en ny besättningsmedlem välkomnas med en bäddad säng märkt med en 

namnbricka. I den dagliga verksamheten vägleder äldre besättningsmedlemmar yngre 

kollegor fartygets värdegrund.48 

 

                                                       
47 Gullickson & Chenette, 1984. s. 8-9 
41 Ibid, s. 20 
48 Ibid, s. 32 
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4. EMPIRI 

I det empiriska kapitlet presenterar jag en statusbild av korvetten HMS Stockholm 

efter 7s modellens dimensioner och intervjuer med sex av fartygets 

besättningsmedlemmar. Fartygets besättning består av 19 officerare och 15 

anställda sjömän.  

 

4.1 Strategi 

Närvaro av en fartygsgemensam vision: 

FC Stockholm nämnde det visionära, här kallat målbild, som en av sina viktigaste 

uppgifter i rollen som fartygschef.  

 

”Den viktiga rollen jag har är att lägga målbilden rätt/…/Man måste stycka upp målbilden för 

besättningen så de vet vad de ska sträva efter för varje enskild dag, vecka, månad, år eller vad det nu 

är. Då vet besättningen vad de ska jobba mot och vilka krav som ställs på dem.”. (FC) 

 

Den generella uppfattningen bland de intervjuade utanför ledningsgruppen, var att 

den besättningsgemensamma visionen var direkt kopplad till den förestående 

insatsen i Somalia och hur fartyget skulle kunna lösa sin uppgift på plats.  

 

”Jag tycker mig verkligen veta hur fartyget ska vara när vi kommer till insatsområdet. Det tror jag att 

alla vet/…/Det är en vision om vad vi ska kunna lösa.”(Officer) 

 

4.2 Struktur 

Uppgifter delegeras: 

Fartygschefen hade inställningen att fartyget inte skulle kunna fungera i längden utan 

bra delegering. Han påpekade dock att delegering kräver att individen har en positiv 

attityd till att få mer ansvarsfulla uppgifter och rätt kompetens att utföra dem.  

 

”Där är det min uppgift att provtrycka individen så att jag får ett sådant förtroende för individen att 

jag kan säga att ’du får göra allt det här utan att jag står som en hök över dig och kontrollerar det 

hela. Det räcker att du säger att det är klart för att jag ska veta att det är säkert utfört, rätt utfört och 

det är utfört på rätt tid’. Det är en målsättning jag har med alla ombord sen är det i olika grad 

beroende på personligheten, tjänst o.s.v.” (FC) 
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De flesta intervjuade ansåg att besättningen var bra på att delegera uppgifter men att 

det just nu var mer styrd verksamhet än normalt på grund av insatsförberedelserna. 

 

”Det delegeras så mycket som möjligt. Just nu är det lite toppstyrt men det är ett rasande tempo och 

mycket nytt, när vi väl kommer in i missionen blir det lägre tempo och då måste saker delegeras så 

som eldtillstånd och att skicka rapporter. Det tycker jag att vi är duktiga på, att fördela 

arbetsuppgifter och att delegera”(Officer) 

 

4.3 System 

Planering:  

En av uppgifterna i rollen som sekond är att sköta planering och schemaläggning. 

Ombord på HMS Stockholm sköts det över nätverket: 

 

”Vi har ett gemensamt nätverk. På det har jag ett Excel program som heter verksamhetsavsikt, där 

lägger jag in allt jag får in externt med alla möten o.s.v. Jag och sekonden på HMS Malmö lägger in 

sådant som vi planerar för att gå mot målet, utbildningar och liknande. Det har alla tillgång till och 

alla kan skriva i det. De andra tjänstegrenarna kan lägga in saker själva om de har egen verksamhet 

så som maskinservice. ” (Sekonden) 

 

Vissa av de intervjuade besättningsmedlemmarna upplevde att planeringen för 

tillfället hade ett kort tidsperspektiv i många avseenden och utsattes för mycket 

förändringar. Flertalet uttryckte dock en förståelse för att det förhöll sig på det viset 

och hänvisade till komplexiteten i insatsförberedelserna. 

 

”Planeringen kan alltid bli bättre men det är en otacksam uppgift. Framförallt med den 

planeringssituation vi har idag, blir mycket dagsfärskt.” (Officer) 

 

Informationsspridning: 

Det fanns en klar tendens i hur besättningsmedlemmarna utanför ledningsgruppen 

upplevde att informationsspridningen fungerade. På frågan om de upplevde att alla 

fick behövlig information för att utföra sina arbetsuppgifter på bästa sätt, skilde de 

mellan hur det fungerade vid kaj och till sjöss. Vid kaj var åsikten att det kunde bli 

bättre men också att det hela tiden förbättrades. Två av de tillfrågade nämnde också 

vissa problem med ”byssarykten”. 
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”Nja, det kan gå lite trögt det där ibland. Ofta blir det att någon hör något och sprider informationen 

vidare innan chefen får chans att komma med den riktiga informationen/…/Det kan ju bli fel/…/ 

Ibland samlar sekonden alla sjömän och informerar allmänt, de försöker verkligen informera, men 

ibland kan det bli bättre.” (Sjöman) 

 

De inre informationskanalerna på båten vid kaj består bl.a. av dagliga morgonmöten, 

arbetsplatsträffar, genomgångar efter övningar och vid behov, divisioner med alle 

man. En officer menade att problem med informationsspridningen inom fartyget 

vissa gånger har sin förklaring utanför fartyget. 

 

”Inom fartyget är det inte lika svårt, men fartyget mot världen är mer komplicerat. De yttre kanalerna 

påverkar de interna. Kommer det sent till oss måste det gå ohyggligt snabbt här.” (Officer) 

 

Fartygschefen hade en liknande åsikt: 

 

”Det vi har prioriterat är att folk vet för dagen vad som behöver göras, sen är inte det ett 

normaltillstånd. För så som vi har varit tvungna att leva de senaste veckorna, att vi tvingas leva på 

dagsbasis, det är inte hållbart i längden.” (FC) 

 

Till sjöss upplevde de intervjuade att de interna informationskanalerna fungerade 

tillfredställande. Flera gav uttryck för att det var något deras fartyg var särskilt bra 

på. 

 

”Till sjöss sprids information via oran (orderanläggningen) och det fungerar verkligen jättebra här 

ombord. Det kommer information hela tiden framför allt ju stressigare miljö vi är i, i strid o.s.v. desto 

mer information får vi. Det är anpassat efter intensiteten i miljön runt omkring. Är halva besättningen 

i vila så ropas det inte i oran” (Officer) 

 

”Till sjöss fungerar det mycket, mycket bra. När vi är till sjöss är alla samlade ombord och då 

kommer det kontinuerligt information/…/det är vaktchefen och fartygschefen som informerar om allt 

från att fartyget kan drivas framåt eller att någon är skadad och kommer att överleva. Det är både 

need och nice to know.” (Sjöman) 

 

Rutiner: 

När fartygschefen fick frågan om hur fartygets rutiner till fungerar vid kaj, förklarade 

han att de inte fungerade. Däremot rådde motsatsförhållande till sjöss: 
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”Det du har mötts av idag är ett fullständigt kaos, just nu fungerar inga rutiner alls. Inför en sådan 

här grej när hela båten byggs om samtidigt som alla är iväg på utbildningar o.s.v., då slås rutinerna 

sönder, och så är det/…/det bästa vi kan göra är att kasta loss för då fungerar rutinerna perfekt.” 

(FC) 

 

Attityden till rutiner hos sjömännen som t.ex. rent skepp var dock god. De 

intervjuade sjömännen gav intryck utav att vara genuint intresserade av att det 

normalt fungerade. De var även noga med att påpeka att de som anställda sjömän 

hade mer ansvar och ett större förtroende gällande fartygets rutiner vid kaj. 

 

”Rutinerna är uppstyrda i ”rutiner och instruktioner för HMS Stockholm” och vi följer det till punkt 

och pricka. Det gäller både städning, eldrond o.s.v. Det är vi sjömän som gör det och det fungerar 

jättebra.” (Sjöman) 

 

Vidare var ledningen inte oroad för att rutinerna inte skulle fungera på plats utanför 

Somalia. 

 

”Det har vi försökt att berätta för alla att, ’det livet vi lever just nu innan vi kan åka iväg på Atalanta, 

det är inte så det kommer att bli’ och det kommer det inte att bli heller/…/för när vi väl kommer iväg 

och kan börja köra vår insats, då kommer det att bli jättemycket rutiner.” (FC) 

 

4.4 Stil 

Puts och stuns: 

De intervjuade besättningsmedlemmarna fick under intervjun berätta om sin syn på 

ett klassiska militärt uttryck, ”puts och stuns”. Samtliga gav uttryck för att begreppet 

har är viktig del i verksamheten och att det var något hela besättningen eftersträvade. 

Dock påpekade flera att verksamheten i sig, inte gick ut på att uppnå endast puts och 

stuns.  

 

”Det som är viktigt är att det finns en balans, att dumköra saker och ting bara för att det ska vara så 

är helt meningslöst men det är också förkastligt att ha en båt som inte är i ordning/…/puts och stuns 

ser jag det som, kan kopplas till all form av verksamhet. Syftet är att det ska vara ordning, reda, 

snyggt och prydligt, utifrån de förhållanden som krävs för att kunna lösa uppgiften.” (FC) 
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Några gav uttryck för att det finns situationer där verksamheten gör att ett visst mått 

av oordning måste accepteras och att det under intervjutillfället var en sådan 

situation.  

 

”Jag gillar puts och stuns. Däremot är vi i en ganska konstig situation här inför att åka på mission så 

det är ju extremt skitigt och rörigt ombord, men det är bara att acceptera för tillfället.”(Officer) 

 

Uppmärksamma goda prestationer: 

Vad det gällde att uppmärksamma goda prestationer, beskrev nästan samtliga 

intervjuade att det var problem rörande verksamhetens natur i kontexten att ge 

beröm. 

 

”Det är svårt att ge beröm just med fartyg där allt funkar och allt går jättebra. Då är det ju 

normalbild. När saker strular är det kass/…/men det är något jag försöker tänka på att man ska 

uppmuntra varandra.” (Officer) 

 

Det fanns däremot en del moment, som t.ex. genomgångar efter 

skyddstjänstövningar, som gav upphov till att uppmärksamma goda prestationer i 

storforum. 

 

”Jag berömmer drabbningsplatserna, sen får drabbningsplatscheferna eller någon annan berömma 

detaljerna. Det är omöjligt för mig som chef att göra. Jag kan t.ex. säga att ’idag har ni i maskin gjort 

ett hästjobb’ och ’skitbra jobbat’. Sen får chifen gå in och berätta för skeppsnummer 26 att ’ingen kan 

skruva cylindrar som du’. Fortsätter den individen hela året på det viset, då kan jag uppmärksamma 

det vid en storsamling eller dela ut ett pris eller något.” (FC) 

 

Sjömännen jag intervjuade var i sina svar eniga om att huvudtjänsten sällan gav 

upphov till positiv feedback men att det annars förekom en del i det dagliga arbetet 

då det fanns förutsättningar för detta. 

 

”Ja men inte just som gnist. Det märks inte om man gör något bra, det gör det däremot om man gör 

något kass. Men i andra fall tycker jag att jag får höra att jag gör saker bra och om en övning går bra 

får vi höra det.” (Sjöman) 

 

Nyckelrelationer: 
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FC Stockholm nämnde själv angående ledarstilar, utan en direkt fråga, relationen 

mellan fartygschef och sekond: 

 

”Jag upplever att vi är överens, sen är vi olika som personer vilket innebär att vi gör saker på lite 

olika sätt, men det innebär inte att vi inte har samma principer. Skillnaderna rör sig i 

personligheterna men inte principerna, processerna och målbilderna, de är de samma.” (FC) 

 

Detta styrks av att fartygschefen och sekonden flera gånger under intervjutillfällena 

visade på en samspelt syn på verksamheten. Exempelvis drog de båda paralleller 

mellan elitidrott och verksamheten ombord samt att de båda såg besättningen som en 

35 personer stor familj som ska bo tätt inpå varandra under fyra månader. Övriga 

intervjuade upplevde att både fartygschefen och sekonden ledde genom föredöme. 

Chefen upplevdes ha tagit konceptet till ytterligare en nivå. 

 

”Chefen är först här och han är sist härifrån. Det är hans sätt att utöva sitt ledarskap, han sätter ett 

exempel för oss andra. Han ställer inga krav på oss som han inte ställer på sig själv/…/han kämpar 

48 timmar om dygnet för det här.”(Officer) 

 

Management by walking about:  

FC Stockholm beskrevs av sina underställda som bl.a. ”otroligt kunnig och insatt” 

och ”har inte bara lite koll utan mycket koll på alla områden”. Den bild de 

intervjuade förmedlade av sin fartygschef var att han rörde sig omkring i fartyget 

över tiden och hade full insikt i vad som hände. Dock påpekade några att chefskapet 

för tillfället kändes något toppstyrande men var också noga med att påpeka att de 

trodde detta var något tillfälligt för att klara av insatsförberedelserna. 

 

”Vi är i en speciell situation inför en mission med ny materiel. Det är så hektiskt för tillfället, det är 

extremt, så just nu upplever jag att han har en ganska toppstyrande ledarskapsstil, han är involverad i 

allt och vill gärna ha kommentarer och synpunkter på allting. Däremot tror jag att när vi väl är på 

plats så kommer han att kunna släppa det.” (Officer) 

 

Fartygschefen nämnde själv under intervjun att han strävar efter att komma ifrån 

toppstyrning. 
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”Jag själv har visionen att om jag kan nå så långt att jag kan vara borta en hel vecka och ändå funkar 

allt ombord, då har jag lyckats. Det måste vara så att individerna kan sin tjänst och sin befattning så 

långt att de vågar driva sin egen verksamhet, så att saker och ting fungerar efter den målbild jag har 

beskrivit.” (FC) 

 

4.5 Skicklighet  

En hög standard: 

Samtliga intervjuade var eniga om att de på fartyget höll en hög standard uttryckt i 

var de ”la ribban” i början av sitt arbete, de påtalade också vikten av att sikta högt.  

 

”Sätter vi ribban lågt slutar det med att någon dör. Man kan vara gullig och tycka att saker är frid 

och fröjd men om man drar den väpnade striden till sin spets är slutmålet att någon annan än vi ska 

dö, sätter vi ribban för lågt är det vi som dör.” (Officer) 

 

Sekonden upplevde också att standarden ombord var hög: 

 

”Vi håller en hög standard, nu när vi ska ner till Afrika märker man det ännu mer. Chefen vill prova 

allt innan vi kommer ner. Allt ifrån det enklaste till det svåraste. Vi ska prova saker som ytterst 

osannolikt kan hända, men vi ska prova det ändå, om det händer. Det ger en hög standard, vi går 

utanför ramarna lite.” (Sekonden) 

 

En annan officer menade att erfarenheten hos besättningen och då framförallt hos 

sjömännen som är anställda och därmed har minst ett år militärtjänst i ryggen var 

anledningen till att fartyget höll en hög standard: 

 

 ”Om man jämför med ett vanligt utbildningsår och tittar på t.ex. FC veckorna, som brukar ta kanske 

2-3 veckor och den högsta nivå man uppnår då, hade vi den dag två när vi var till sjöss. Och det är 

mycket tack vare att vi har anställda sjömän” (Officer) 

 

Fartygschefen nämnde under intervjun att utvecklingskurvan med den här 

besättningen var exponentiell jämfört med ett värnpliktsår då den var av mer linjär 

karaktär. Dock var han vid intervjutillfället ännu inte nöjd med nivån ombord: 

 

”Om man uttrycker det i termen av var vi sätter ribban så är den hög, men om man ska svara på 

frågan om vi har nått dit så är svaret nej/…/Du kommer aldrig att få 100 procent det går inte heller, 

det är omöjligt, det kommer inte bli 100 procent perfekt någon gång. Men när är det tillräckligt bra 
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då? Det är där jag ska säga, ’nu räcker det’. Besättningen ska ha en målbild långt framför sig, ’det är 

dit vi ska’ och sen jobba för det. Min uppgift är att säga, ’stopp nu räcker det, nu har ni gjort något 

tillräckligt bra’. Vi brukar prata om att man aldrig når mer än 70 procent och 70 procent brukar vara 

mer än tillräckligt, det är min erfarenhet.” (FC) 

 

Det professionella förhållningssättet:  

På HMS Stockholm är det vanliga tilltalssättet tjänstenamnet, t.ex. SLO, PQ eller 

Chefen, alternativt skeppsnummer hos sjömännen. Mellan sjömännen var tilltal med 

endast för- eller efternamn vanligt. Vad det gäller användandet av orderterminologi 

var samtliga tillfrågade överens om att det fanns orderterminologi användes där det 

behövdes. 

 

”Inom vissa områden måste det vara stringent för att minska prat och budskapet ska fram. 

Orderterminologin är mycket tydlig i vissa fall, t.ex. med rescuebåten, där kan man ju prata hur 

mycket som helst, t.ex. ’a nu ligger båten vid sidan och kasta förändan är du snäll’, men det finns 

egentligen bara ’förända finns, och FRB i kroken’. Det finns fastställda punkter och de använder vi.” 

(Officer) 

 

Materielkännedom:  

Den allmänna uppfattningen ombord var att materielkännedom var viktigt och att 

materiellkontroller var viktiga för att kunna lita på utrustningen och att kunna 

genomföra uppgifter. Ett flertal ansåg att materielkontrollerna vid kaj hade tillfälligt 

försämrats i och med insatsförberedelserna men att kontrollerna till sjöss fungerade 

utmärkt. Vidare ansåg många att det var viktigt att tillse att materielen fungerade 

innan losskastning. Vissa tyckte att den långsiktiga uppföljningen av systemen kunde 

vara bättre men återigen ville de som presenterade detta som ett problem också 

påpeka att det var något de blev bättre på. När materielen fungerar sämre, var 

attityden hos de intervjuade att alla ombordvarande resurser skulle vara uttömda 

innan hjälp från land tillkallades och då skulle besättningen kunna peka ut problemet. 

 

”I besättningen har vi tre dagmän som är tjänstegrenschefer inom tekniska områden. Under varje 

vakt har vi vaktens tekniker i SLC. Upptäcker vi då fel kallar vi på honom och sen gör han en 

bedömning om han kan fixa det själv, då gör han det. Kan han inte, tillkallar han tjänstegrenschefen 

som är dagman. Är det på natten får man väcka honom. Sen är det de som utreder om vi kan laga det 

eller om vi kan hitta felet och beställa reservdelar.” (Sekonden) 
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4.6 Personal 

Övning och utbildning: 

På HMS Stockholm är övnings- och utbildningsverksamhet högt prioriterad. 

Samtliga intervjuade nämnde en strävan efter att hela tiden bli bättre. 

 

”Vi övar väldigt mycket. Det räcker inte med att släcka brand i byssan en gång utan kanske fem 

gånger/…/de säger inte att nu kan ni det här utan vi ska hela tiden bli bättre. Det tycker jag är 

bra/…/övningarna känns prioriterade.” (Sjöman) 

 

Sekonden uttryckte övningsverksamheten som kärnan i verksamheten: 

 

”Det är det vi pysslar med dagligdags. Pysslar vi inte med materielen så utbildar vi. Alla är under 

utbildning hela tiden, värnpliktiga och befäl.”  (Sekonden) 

 

Flera nämnde att fartyget var bra på att utnyttja spilltid till att öva och utbilda. En 

sjöman gav följande exempel ”Förra året när vi var värnpliktiga fick jag läsa M8 

när det inte fanns något att göra”. Fartygschefen berättade om sin inställning till att 

utnyttja extra tid: 

 

”Är besättningen slutkörd är det vila, eller fys. Finns det tid, utrymme och ork hos besättningen då 

forsätter man. All övningsverksamhet måste ha redundans så till vida att det finns 

extraövningar/…/Ett moment som kanske inte behövs men skapar lite mer glädje i besättningen kan 

vara en sådan enkel sak som att vi sjösätter vår FRB och någon annan får prova på att köra den. Det 

är inte ett bortkastat moment som vi slösar tid på för med det här kan vi hitta de naturliga talangerna 

och då är det en vinst. Det finns alltid en tanke med utbildningen.” (FC) 

 

Samarbete/teamwork: 

Alla tillfrågade ansåg att samarbetet ombord fungerade utmärkt och att det samtidigt 

hela tiden blev bättre. Vid flera tillfällen gav de intervjuade uttryck för att samarbetet 

var något av en livsstil: 

 

”Samarbetet fungerar jättebra, speciellt nu när vi är anställda/…/chefen har sagt flera gånger att vi 

är en familj som bor ombord och i en familj kommer det ju upp konflikter men det måste fungera 

eftersom vi ska bo ombord så länge tillsammans. Då måste man ju kunna samarbeta tillsammans. 

Man kanske inte tycker om en person men man måste ändå kunna samarbeta.” (Sjöman) 
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Fartygschefen gav exempel på hur samarbetet fungerade i praktiken: 

 

”Händer det något hoppar en enskild tjänstegren upp över alla andra, det regleras med mina 

prioriteringar till sjöss. Är luftförsvaret prioriterat, hoppar de upp i rangordningen och då vet alla 

andra att det viktigaste vi har att göra just nu är att förse den här tjänstegrenen med maximala 

resurser. Då vet vapenteknikerna att det viktigaste är att pjäs och eldledning fungerar, maskin vet att 

’luftförsvar innebär att vi kan behöva köra fort’, kockarna vet att ’sitter de där inne hela tiden då 

måste de ha mat’ och då kommer de in med det. Det handlar om att man prioriterar de olika 

tjänstegrenarna beroende på vilken situation det är, sedan sluter resten upp.” (FC) 

 

Rekrytering: 

Besättningen ansåg av olika anledningar att det innebar en viss status att arbeta på 

fartyget. Flera menade att fartygstypen var en orsak. 

 

”Det är ju faktiskt en viss status att jobba på korvetterna, det är krigaraktigt. Det finns en stolthet just 

här för att vi gör sådant andra inte gör. Vi är ju här för att göra någonting, det är ingen som är här 

för att sitta av tiden, alla har sökt sig hit någon gång.” (Officer) 

 

”Man känner att alla vill vara här och vill visa det. Man säger ju gärna att man jobbar på en 

Stockholmskorvett.” (Sjöman) 

 

Andra menade också att när fartyget fick en anställd besättning, var det de bästa som 

rekryterades. 

 

”Från förra året som värnpliktiga, var det många som sökte de här tjänsterna men det var bara några 

som fick komma med. Så här i efterhand när jag ser vilka som fick de tjänster mina förra kamrater 

hade sökt, så inser jag att de hade kanske inte hållit måttet för det tempo vi kör nu, men det gör de 

nya. Det har valts ut de bästa till att jobba här ombord.” (Sjöman) 

 

4.7 Kultur 

Attityden: 

Flera av de intervjuade berättade om en genomgående arbetsvillighet hos 

besättningen: 

 

”Vi har mycket arbetsvillighet. Finns det behovet av att det ska göras någonting, så ser man till att 

det blir gjort även om det inte är ens ordinarie arbetsuppgift. Det är inte ofta chefen, sekonden eller 
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tjänstegrenscheferna rengör vapen men idag stod de där och rengjorde dem. Det behövdes göra och 

vi behövde tjäna tid.” (Officer) 

 

Fartygschefen ansåg att besättningen var stolt över sitt fartyg och berättade på vilket 

sätt det märktes. 

 

”Folk söker lösningar istället för att bara prata problem. Man vill göra ett bra jobb och då tänker 

man ut alternativa lösningar istället för att säga ’ingenting funkar, allt är skit’. Även om det finns 

problem, oavsett vad det är för någonting, så i stället för att sitta och gagga om det, så söker man en 

lösning och jag tror att då är man också stolt över det hela.” (FC) 

 

De sjömän jag intervjuade ansåg att hela besättningen var stolt över sitt fartyg. En 

berättade om familjedagar som ett uppskattat inslag, den andra om stoltheten att vara 

sjöman på HMS Stockholm. 

 

”Vi hade familjedag förra året och då fick vi visa runt våra anhöriga och skryta lite. Vi ska ha 

familjedag nästa vecka så syrran har tagit ledig. De är nyfikna och hennes man är stridsgalen så han 

vill med.” (Sjöman) 

 

”Jag är mycket stolt att få vara med här. Som när vi har varit ute och haft en övning med lite sömn, 

mycket jobb, ibland kallt och allmänt jobbigt. Efteråt på samlingen hade FC slutgenomgång och 

pratade om vad vi hade genomfört och vad vi hade klarat av. Då kände man verkligen att det här är 

ett bra gäng och då känner man väldigt mycket stolthet/…/Jag sticker aldrig under stolen med att jag 

är stolt, snarare tvärt om att ’jag är sjöman på HMS Stockholm’.” (Sjöman) 

 

Välkommen ombord: 

Även om inga särskilda ceremonier förekom vid inmönstring på HMS Stockholm, än 

att anmäla sig för fartygschefen i uniform C1, var inmönstringsprocessen 

genomtänkt.  

 

”Det beror på situationen. De formella bitarna är att en besättningsstart alltid börjar med 

lagutveckling. Kommer det in någon utifrån så börjar vi med Maslow behoven, ’här är din binge och 

här är ditt skåp’ sedan står sekonden med ett utbildningspaket som innebär att ’ska du jobba här 

behöver du följande’. Det är alltifrån ankarspel till vaktrutiner. Sen får man knyta an personen till 

någon annan individ som stöttar och hjälper den nya individen. Exakt hur detta fungerar och går till 

beror helt och hållet på attityden hos individen som kommer.” (FC) 

 



   
SJÖSTRIDSSKOLAN  UPPSATS xxxx:xxxx 
Yrkesofficersprogrammet 06-09 2009-05-08  
Flkd. Jan-Erik Hjalmar Linell  Sida 31(46) 

   

En officer berättade om attityden mot nyinmönstrade besättningsmedlemmar. 

 

”Jag upplever att de välkomnas öppenhjärtligt. Många av sjömännen t.ex. är ju inkastade i det här. Vi 

välkomna dem ganska väl och inskolande, inte pennalistiskt eller översittarmässigt det funkar inte. 

Målet är att de ska vara en del i besättningen.” (Officer) 
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5. ANALYS/RESULTAT 

I detta kapitel tolkar jag resultaten av min undersökning av HMS Stockholm mot 7s 

modellen. Vidare drar jag här slutsatser om organisationens effektivitet. 

 

5.1 Organisatoriska styrkor 

I dimensionen strategi har fartygsledningen på HMS Stockholm skapat en stark 

underförstådd fartygsgemensam vision med fokus på den förestående insatsen 

utanför Somalias kust. Hela besättningen har förmedlats en bild av vad som kan 

komma att krävas av dem under insatsen. Den besättningsgemensamma visionen kan 

vara HMS Stockholms starkaste organisatoriska styrka eftersom den genererar en 

drivkraft hos besättningen som kan spåras i resterande dimensioner.   

 

I dimensionen personal har HMS Stockholm genom att anställda sjömän används fått 

markant ökad personell erfarenhet. Fartygsledningen har kunnat arbeta med urval 

och på så vis fått kompetent personal med ett genuint intresse för verksamheten. 

Detta gör i kombination med fartygets vision att övnings- och 

utbildningsverksamheten håller en högre nivå med följden att fartyget får en brantare 

utvecklingskurva. Det gör även att samarbetet ombord stärks med ett gemensamt 

intresse för fartygets utveckling och med en ömsesidig respekt för varje 

besättningsmedlems yrkeskunnande.  

 

HMS Stockholms främsta styrka i dimensionen skicklighet är fartygsledningens 

förmåga att sätta en hög standard. Det stärks även av besättningens attityd, 

kompetens och erfarenhet. Den fartygsgemensamma visionen bidrar till att motivera 

en hög standard. Vidare kan det konstateras att HMS Stockholm i allt väsentligt är på 

samma nivå som referensfartyget avseende det professionella förhållningssättet och 

attityden gentemot materielen och dess funktion. 

 

Från den kulturella dimensionen går besättningens attityd att spåra i så gott som alla 

7s modellens dimensioner. Attityden är positiv och präglas av stolthet, arbetsvilja, 

problemlösande samt omtanke om fartyget och besättningsmedlemmarna vilket 

också påverkar fartygets effektivitet positivt. Fartyget har även ett bra 
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tillvägagångssätt att slussa in nya besättningsmedlemmar, helt i linje med 

referensfartyget. 

 

I dimensionen stil var tre av fyra mätpunkter i linje med referensfartyget. 

Fartygschefen utnyttjar management by walking about och har en god nyckelrelation 

till sekonden. Fartygschefens sätt att leda genom föredöme är en bidragande faktor 

till besättningens attityd. Vidare ligger HMS Stockholm nästan helt i linje med 

referensfartyget avseende uppmuntran av goda prestationer. När det gäller puts och 

stuns är besättningens attityd mot begreppet positivt även om fartyget vid 

intervjutillfället de facto var smutsigt, rörigt och täckt av en pressning på grund av 

insatsförberedelserna. Det visar att fartyget kan hålla en hög puts och stuns när så 

medges.  

 

Även i den strukturella dimensionen är HMS Stockholm nästan helt i linje med 

referensfartyget eftersom fartygsledningen strävar efter att delegera uppgifter på ett 

balanserat sätt. 

 

Dimensionen system kan sägas vara tvådelad, till sjöss och vid kaj. Till sjöss 

upplever besättningen att informationsspridning och rutiner fungerar utmärkt vilket 

också bidrar till en hög effektivitet. Dimensionen system vid kaj får jag anledning att 

återkomma till nedan. 

 

5.2 Organisatoriska brister 

Empirin visar att dimensionen system vid kaj har tydliga brister. På grund av 

situationen med insatsförberedelser, är besättningen sällan samlad på fartyget. 

Utbildningar, läkarbesök och liknande genomförs samtidigt som olika varvsarbeten 

genomförs på fartyget. Detta leder till att rutiner som rent skepp och 

materielkontroller inte kan genomföras i normal omfattning. Vidare beskriver 

besättningen ett vissa gånger bristfälligt yttre informationsflöde till fartyget vilket 

påverkar det interna informationsflödet och planeringsförutsättningarna. Detta kan i 

sin tur påverka dimensionen skicklighet eftersom materielkännedomen kan bli 

eftersatt. Insatsförberedelserna påverkar också dimensionerna stil och struktur i 



   
SJÖSTRIDSSKOLAN  UPPSATS xxxx:xxxx 
Yrkesofficersprogrammet 06-09 2009-05-08  
Flkd. Jan-Erik Hjalmar Linell  Sida 34(46) 

   

någon omfattning eftersom det föränderliga läget och höga tempot i verksamheten 

framkallar viss toppstyrning från fartygsledningen.  

 

5.8 Slutsatser 

Analysen leder till följande slutsatser avseende HMS Stockholms effektivitet: 

 

 HMS Stockholm är en organisation med hög effektivitet 

 

De främsta bakomliggande faktorerna till detta är en stark fartygsgemensam vision, 

hög kompetens i alla nivåer (anställda sjömän), en hög standard, ett starkt ledarskap 

och en positiv kultur (stolthet, arbetsvilja, omtanke). 

 

 Vissa brister i organisationen finns inom dimensionen system 

 

Bakomliggande orsaker till bristerna är föranledda av andra yttre faktorers påverkan i 

och med intensiva insatsförberedelser. Bristerna påverkar fartygets effektivitet men 

är tillfälliga.  
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6. SLUTDISKUSSION 

Jag har i den här uppsatsen genomfört en kvalitativ fallstudie av korvetten HMS 

Stockholm i syfte dra slutsatser om dess effektivitet ur ett organisationsteoretiskt 

perspektiv. I det här kapitlet besvarar jag uppsatsens problemformulering, framför 

kritik till det egna arbetet och ger förslag till fortsatt forskning. 

 

6.1 7s modellen som analysverktyg 

Min uppfattning är att 7s modellen är ett giltigt verktyg för organisationsanalys. Dess 

största styrka är att den genom sin struktur med sju dimensioner ger en god överblick 

över den organisation som analyseras. Balansen mellan ”hårda” och ”mjuka” 

dimensioner och den grundläggande tanken att alla sju dimensioner är 

sammanbundna och påverkar varandra gör att analysen varken blir för mekanisk eller 

psykologiskt orienterad utan istället ger ett rimligt intryck. De empiriska resultaten 

kan sättas i ett sådant sammanhang att orsaker och följder kan spåras i hela 

organisationen.  

 

Modellen kan vara användbar vid insatsförberedelser som ett verktyg att felsöka i en 

organisation och formulera åtgärder. För en fartygschef skulle modellen kunna ge 

struktur åt en problemanalys. Exempelvis kan ett problem, som t.ex. att fartyget är i 

oordning avseende puts och stuns under en längre period, ha sin orsak i en eller flera 

dimensioner enligt följande:  

 System – Fartyget har dåliga rutiner för rent skepp 

 Strategi – Avsaknad av en besättningsgemensam vision för ordningen 

 Kultur – Besättningen anser det inte särskilt viktigt med ordning 

 Skicklighet – Besättningen hanterar städutrustningen dåligt  

 

Åtgärderna varierar med orsaken. Det hjälper t.ex. inte förbättra rutiner för rent 

skepp om sjömännen sölar bort städtiden. Det hjälper inte heller att utbilda 

besättningen på städutrustning om de inte vet hur rent fartyget förväntas vara. 

Modellen har, även om de flesta chefer antagligen gör dessa analyser intuitivt på ett 

bra sätt, potential att vara ett hjälpmedel att ökar precisionen i chefers styrning av sin 

organisation. 
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Modellen kan även vara användbart verktyg för högre chefer som hjälp med att 

validera ett fartyg inför en insats. Syftet kan vara att antingen bedöma huruvida 

fartyget är tillräckligt bra för att klara en insats eller om ett av flera fartyg ska 

genomföra en insats, att bedöma vilket av fartygen som är bäst lämpat. I dessa fall 

anser jag att den metod jag har använt i den här studien, idealtypsanalys, vara ett 

lämpligt verktyg. 

 

6.2 Egna reflektioner 

I mitt analyskapitel konstaterade jag att HMS Stockholms enda väsentliga 

organisatoriska brister fanns i dimensionen system vid kaj. En orsak till bristerna 

fanns inte i HMS Stockholms egen organisation. Analysen tyder på att yttre faktorer 

är orsaken till bristerna i och med insatsförberedelserna med hög arbetsbelastning, 

komplext informationsflöde och diverse installationer samt ombyggnationer av 

fartyget. Det går alltså inte att formulera åtgärder för förbättring inom HMS 

Stockholms organisation. Eventuella åtgärder måste istället formuleras inom hela 

insatsorganisationen i vilken HMS Stockholm ingår.  

 

6.3 Kritik till eget arbete 

Ett större antal intervjuer hade gett studien en högre tillförlitlighet. Mer data 

underlättar även analysen eftersom tendenser inom mätpunkterna då är lättare att 

urskilja. Vidare är en svaghet med intervjudata att verkligheten av olika anledningar 

kan skilja sig från respondentens utsagor. Därför hade observationer varit ett lämpligt 

komplement till intervjuerna för att öka datans pålitlighet. På grund av tidsramen på 

tio veckor avgränsades dataunderlaget till de sex intervjuer jag genomförde. 

 

Det sätt jag har valt att ställa upp data i 7s modellen är inte optimalt. Eftersom en av 

grundtankarna bakom 7s modellen är att alla dimensioner påverkar och i viss mån 

överlappar varandra, kan indikatorer klassas att tillhöra flera dimensioner. Till 

exempel kan fartyget ha ett system för att för hur nya besättningsmedlemmar tas 

emot vilket gör att mätpunkten ligger i gränslandet mellan system och kultur. För att 

uppnå precision och således underlätta analysen, kan en matris med samtliga sju 

dimensioner på varje axel användas för att integrera dimensionerna. För att vinna tid 

användes 7s matrisen inte. Jag anser den mängd data jag hanterar i den här studien är 
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tillräckligt liten för att en rättvisande och förståelig bild av den studerade 

organisationen kan skapas utan 7s-matrisen.  

 

Idealtypen är byggd på en till tre indikatorer per dimension. Ett större omfång i 

arbetet hade tillåtit fler indikatorer i framförallt strategi och struktur dimensionerna. 

På grund av svårigheter att extrahera indikatorer ur Gullickson och Chenettes studie 

till dimensionen struktur sorterades ”Uppgifter delegeras” dit. Om indikatorn 

integreras i 7s matrisen tillhör den både struktur och stil. Jag anser inte att den ensam 

fångar essensen i strukturdimensionen sett till definitionen.  

 

6.4 Förslag till vidare forskning 

Jag föreslår fler fallstudier av stridsfartyg med idealtypsanalys i syfte att optimera 

metoden och ytterligare öka kunskapen om stridsfartygens organisation. Vidare 

föreslår jag en studie av hur väl systemet med R10-R360 förband fungerar i 

praktiken och hur systemet kan förbättras för att ge stridsfartygen bättre förutsättning 

att optimera inför insats. Slutligen föreslår jag en bredare studie där syftet är att ta 

fram indikatorer för vad som kännetecknar hög effektivitet hos svenska stridsfartyg, 

för att åter citera kommendören G. Taube:  

 

”Det vore intressant att få någon elev vid MHS att nappa på idén att göra en 

motsvarande undersökning vid svenska marinen. Hur är det med ”Excellence 

in the Swedish Navy”?”  
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BILAGA 1 – INTERVJUGUIDE 

 

INTERVJUGUIDE 

 

Presentation: Denna intervju görs för att samla in data till en C-uppsats i ledarskap 

på YOP 06-09. Uppsatsen är en studie av ett stridsfartygs effektivitet och hur denna 

kan optimeras inför en insats. För att studera detta används en modell, 7S modellen 

bestående av begreppen strategi, struktur, system, personal, skicklighet, stil och 

kultur. 

 

Intervjuns syfte: Är att försöka mäta fartygets organisationseffektivitet. 

  

Intervjuns upplägg: Intervjun kommer att spelas in med ljudupptagning för att få 

med all information och minska risken för eventuella missförstånd. Jag kommer att 

börja med några enklare frågor med korta svar för att därefter ställa ett antal frågor 

för var och en av de sju dimensionerna av organisationen jag studerar. Här önskar jag 

veta vad du anser, det står dig alltså fritt att framföra längre resonemang och 

reflektioner. 

 

Tid: Tiden jag önskar ta i anspråk är 1 timme.  

 

Etiskt förhållningssätt: Du behöver inte svara och du får även avbryta intervjun 

närhälst du vill och i efterhand besluta att ta tillbaka data från intervjun.  Dina svar 

kommer att vara anonyma på så vis att jag inte kommer koppla ihop ”dina” svar till 

dig som individ. Jag är bara intresserad av den funktion du företräder och på så viss 

kommer intervjumaterialet att redovisas. Intervjuerna kommer att förstöras så snart 

jag inte längre behöver dem.  Samtliga respondenter kommer i uppsatsen hänvisas till 

utifrån tjänst och fartyg ex. ”FC Malmö” eller ”en officer”.  

 

(Obs. efter dialog med respondenterna kom vi i efterhand överens om att samtliga 

står med i litteraturförteckningen med namn) / J-E 2009-05-06 

 

Informationens användningsområde och delgivande av resultat:  
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Informationen från den här intervjun kommer alltså att användas för att analysera 

fartygets effektivitet och eventuellt föreslå förbättringsområden.  Resultatet kommer 

att delges handledare och kadetter vid Sjöstridsskolan vid ett slutseminarium den 5-7 

maj. Därefter kommer uppsatsen att räknas som en öppen handling. Samtliga 

respondenter kommer att få ta del av resultatet via mailkontakt två veckor innan den 

presenteras.  

 

FRÅGEGUIDE 

 

Allmänt: 

Vilket år är du född? 

Vilken utbildningsbakgrund har du? 

Vilken är befattning har du ombord? 

Hur många arbetar ombord?/ Hur stor är besättningen? 

Hur länge har du arbetat ombord? 

 

Frågeområde: Hur respondenten upplever aspekten stil 

Har du hört om begreppet ”puts och stuns”?  

Om inte… ”puts och stuns” innebär…..” 

 

Hur ni ser på ”puts och stuns” ombord? Är det bra/ dåligt?  

 

Kan du beskriva hur ni arbetet med ”puts och stuns” ombord? Har ni några speciella 

rutiner för detta, vilka, följer ni några standards osv. 

  

Upplever du att de som jobbar här är stolta över sitt fartyg och över att jobba här? 

Är du stolt över att jobba här? 

 

Kan du beskriva FC roll och ansvarsområde ombord?   

Hur du upplever FC ledarstil? Kan du beskriva hur FC utöver sitt ledarskap?  Ge 

exempel. 

 

Kan du beskriva Sekondens roll och ansvarsområde ombord?   
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Hur du upplever Sekondens ledarstil? Kan du beskriva hur sekondens utövar sitt 

ledarskap?  Ge exempel. 

 

Frågeområde: Hur respondenten upplever fartygets skicklighet 

Anser du att standarden ombord är hög? 

 

Borde den vara högre? Om inte, varför inte? Om den är hög, kan du beskriva på 

vilket sätt eller varför du anser att den är hög? Ge exempel. 

 

Är det viktigt med hög standard på arbetet ombord? Om så, varför då. Om inte, 

varför inte. 

 

Kan du beskriva hur materielkontrollerna går till?   

 

Anser du att det är viktigt med materielkontroller? Varför/ varför inte? 

 

Hur anser du att de materielkontroller som görs genomförs? Bra/ dåligt? På vilket 

sätt är de bra/ dåliga, hur kan de göras bättre?  

 

När utrustning inte fungerar som den ska. Kan du beskriva hur ni gör då? Ge 

exempel. 

 

Är det viktigt att vara professionell i det ni gör? 

 

Kan du beskriva på vilket sätt du anser att besättningen är professionella?  Ge 

exempel. 

 

Hur tilltalar ni varandra ombord? 

 

Kan du ge exempel på orderterminologin ombord? Vilka begrepp mm används (av 

vem)? 

 

När/ om det uppstår konflikter ombord, kan du beskriva hur de hanteras? Ge exempel 
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Inom FM finns ett uttryck som heter ”högt i tak och långt till dörren”, vilket innebär 

att det finns hög tolerans för avvikande åsikter/ diskussionsvänligt.  Är det något du 

känner igen från ert arbetsklimat ombord? Kan du beskriva lite kring detta, ge 

exempel på situationer mm. 

 

Frågeområde: Hur respondenten upplever fartygets personalaspekt 

Kan du beskriva hur ni arbeter med övning och utbildning? 

Fungerar övningsverksamheten bra/ dåligt? Varför/ varför inte 

 

Upplever du att utbildning- och övningsverksamhet prioriters? Varför/ varför inte? 

På vilket sätt? Ge exempel. 

 

Om/ eller när det blir tid över, vad fylls denna med? 

 

Civila utbildningar, distansstudier mm, hur upplever du att synen är på det? 

 

Beskriv hur personalen motiveras ombord att göra ett gott arbete? 

 

Feedback- blir prestationer/ resultat uppmärksammade? Beskriv på vilket sätt? 

 

Om någon inte presterar tillräckligt, hur hanteras detta? 

 

Kan du beskriva hur samarbetet (teamvork) fungerar?  På vilket sätt samarbetar man? 

Jobbar man mycket tillsammans, som en grupp, eller jobbar alla självständigt med 

sina respektive uppgifter? 

 

Hur upplever du att samarbetet fungera? Bra/ dåligt? Varför/ varför inte? 

 

Frågeområde: Hur respondenten upplever fartygets system 

Upplever du att alla får behövlig information för att utföra sina arbetsuppgifter på 

bästa sätt?  
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Kan du beskriva på vilket sätt detta går till? 

Kan du beskriva hur rutiner såsom veckokontroll, eldrond och rent skepp fungerar 

ombord?  

 

Upplever du att det finns möjligheter till inflytande, att påverka beslut och fatta egna 

beslut? Om inte, vad borde förbättras? Beskriv. Ge exempel på hur. 

 

Är ansvar- och arbetsfördelning bra? Bör den ändras? I sådant fall hur? 

 

Hur fungerar ledningen/ delegeringen? Bör den ändras? Hur? 

 

Hur fattas beslut?  

 

Hur upplever du ditt eget arbetsområde, vad gäller tex innehåll, ansvar, 

befogenheter? 

 

Frågeområde: Hur respondenten upplever fartygets kultur 

Kan du beskriva hur ni tar emot nya besättningsmedlemmar ombord? 

 

Om ni får externt besök ombord, hur hanteras detta? Kan du beskriva och ge 

exempel.   

 

Hur ofta får ni externt besök ombord? 

 

Hur motiverad är du att utföra ett gott arbete? 

 

Hur motiverade upplever du att dina kollegor/ chefer är att utföra ett gott arbete? 

 

Frågeområde: Hur respondenten upplever fartygets strategi 

Finns det en tydlig planering, kopplad till tydliga mål över vad som skall 

åstadkommas och vad som behöver göras föra att uppfylla målet? 

 

Är denna plan kopplad till när och vem som är ansvarig? 
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Finns det en tydlig och relevant vision ombord?  

 

Kan du beskriva  om och på vilket sätt man jobbar med vison och mål ombord? 

 

Frågeområde: Hur respondenten upplever fartygets struktur 

Kan du beskriva hur fartygets organisation ser ut? Vem ansvar för vad? Vem 

rapporterar till vem osv. 

 

 

 


