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Maritim ledelse - ikke nytt, men stadig aktuelt

Captain Blie

Mariatta??  

Lt. Fletcher Christian overstyres av Kapt. Wiliam Bligh
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Oversikt

• Hva er maritime ledelse - egentlig?

• Beste ledelsespraksis?

• Aktuelle potensialer (iht vår observasjoner)

• Blikk inn i fremtiden

• Enn så lenge – satse på å drive “Happy ships”
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Hva er maritime ledelse…egentlig?
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Med utgangspunkt i moderne skip - i vår tid:
En sofistikert
teknologisk

“arbeidshest”

Et flytende
multinasjonalt

samfunn

Et hjem
En

arbeidsplass

Et rekreasjons-
sted

Et flytende
trenings
senter

Hard konkurranse

Risikabelt

Eksponert
(individ & team)

Relativt hyppig
rotasjon

•Offiserer

•Mannskap

•Team
Kontexten sier mye om krav til maritime lederes rolle!
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Hovedhensikt med å utøve ledelse:

“Oppnå resultater gjennom og sammen med andre”

Selv uten lederens tilstedeværelse...
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…på sjø og land – innen hele organisasjonen

IT/Adm.

FM

Contract

Budget

Expectations

Result?

Costs?

Satisfaction?

Monitorering – Måling – Evaluering - Læring

Purchasing

Crewing

Chart/Oper. SMT / Crew

SI

Insurance

HSE&Q

Tenk «oss» - ikke «vi – de»!

Out-putIn-put
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Maritim ledelse i perspektiv
Ledelse

Lederskap
Lederstil, kommunikasjon, delegere, motivere, løse konflikter,                    

være “approachable”, teambygging/teamarbeid, etc

Profesjonelt arbeid

Basert på utdannelse, 
opplæring og erfaring

Håndtere eksterne parter

Kommunikasjonn, service,
diplomati, forhandling.                 

Direkte interaksjon

Resultater

Oversikt - situasjonsbevisthet

Organisering (utnytte ressurser)
Følge opp, tilpasse – nå resultater

Prioritere, beslutte, planlegge
Mål – felles forståelse

Budsjettering og kostkontroll

Hovedfokus   
i maritim  

utdannelse
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Lederskap handler om …

…lederens direkte interaksjon med sine underordnede
for å oppnå mål og resultater”
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…og ikke minst om…

…å påvirke andre med egen atferd

Lederstil er dermed av avgjørende betydning for motivasjon/yteevne, 
læring og ikke minst; sikkerhetsklima.  
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Beste ledelsespraksis?
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“The proof of your leadership                           

is found in your followers”
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Ledere får som fortjent!

When looking 
down I only see 

shit

When looking 
up we only 

see assholes

Approachability?
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Et skip er definitivt ikke et demokrati …

…men ensidig diktatoriskisk ledelse anbefales ikke.     

“My way          
or the 

gangway!!”

Generasjonsgapet mellom «den gamle skolen» og de under ca. 40,                      
synes å være tiltagende markant. «Opprør» forekommer. .
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Ideell leaderstil; En “Cocktail mix” bestående av…

.. tilpasset situasjon og tilgjengelig kompetanse.  

Oppgave-/ 
Result orientert

atferd

Menneske-
orientert
atferd”
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Ledelse handler om å være (god) rollemodell

• Leadere blir observert og evaluert mer enn andre

• Leadere blir kopiert

“Bad is stronger than good!”
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Middle management

“Front line” Managers

Operations – Ship Man –HSSEQ 
Crew Managers

Senior officers (SMT)

Management level

Junior officers

Operational level 

Petty officers & Ratings

Support level

Top Management

Front-line Performance  

Leadership
Role modelling

In
fl

u
e
n

c
in

g

Konsistent rolle-modellering – vesentlig for yteevne



Fokus på ledelse BMPF 14.06.18 

5 suksess-kriteria for å oppnå beste-ledelsespraksis: 

1. Felles forståelse for og oppslutning om beste 

ledelsespraksis – gjennomgående på land og ombord

2. Tilstrekkelig team-stabilitet (særlig nøkkelstillinger)

3. Konsistent rolle-modellering (“walk-the-talk”)

4. Monitorering (tradisjonelle KPIer + myke ferdigheter)  

5. Konstruktiv og konsistent respons / oppfølging; 

✓Positiv feedback / anerkjennelse av beste praksis  

✓Konsistent oppfølging av “underperformance”    

Sentral basis for organisasjons- og lederutviklingsprogrammer 
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Anerkjenn de gode rollemodellene…

Har hatt gleden av å møte veldig mange!!
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… og håndter de farlige verstingene

“Fisken rotner
fra hodet”

Latvisk ordtak

Ofte sterke personer som det krever mot å følge opp
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IMOs kjennetegn på “giftig lederskap”

• Kunstig sjarm  (2 ansikter?) 

• Stort EGO – og egosentrisk atferd

• Tvangsløgner   

• Manipulerende

• Mangel på anger eller skyldfølelse 

• Ufølsom med mangel på empati / innlevelsesevne 

• Mangelfull evne til å ta ansvar for egne handlinger 

• Mange er “kontroll-freaks” med tendens til detaljstyring ,  
overstyring og “ledelse basert på frykt” 

• «Micro-managers» misliker vanligvis at underordnede tar 
beslutninger uten å konsultere dem – uavhengig av 
autoritetsnivå og faktisk korrekthet

Vi pleier å legge til; uforutsigbarhet og neglisjering
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Aktuelle områder med potensiale
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Genuint viktig for mennesker å bli sett

Mor Theresas råd på konferanse

for indiske forretningsmenn:

•Do you know your people?

•Do you care about your people?
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Mobilisere
Støtte

Feedback

Mellomliggende      
Status & Feedback

Oppfølging 

Støtte

Feedback

Evaluering

EÅ få det beste ut av og utvikle menneskelige   
ressurser – forutsetter helhetlig prosess! 
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3 utvalgte ledelses/HR-områder med potensiale;

• Mobilisering;

Gjøre nykommere i stand til å yte sitt beste snarest mulig  
etter at de har tiltrådt / kommet ombord;

• ved klar utøvelse av ledelse, systematisk familiarisering, etc.   

• Feedback - Støtte - Evaluering; 

• må ses som en prosess – og ikke et skjema  

• må være tydelig, konstruktiv, ærlig og rettferdig 

• basert på beste praksis (også for forsterket implementering) 

• kontinuitet og konsistens i oppfølging 

• Oppfølging av «underperformers» = standardsetting

• mannskaper med dårlige holdninger 

• Ikke minst; «giftige» ledere / rollemodeller - på sjø og land   



Fokus på ledelse BMPF 14.06.18 

Om du gjør andre gode 
– vil de gjøre deg god 
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Blikk inn i fremtiden



Fokus på ledelse BMPF 14.06.18 

Kan ledelse digitaliseres?

Yara Birkeland skal være i drift fra 2020.
Det skal bygges egne landbaserte kontrollsenter for å drifte  

og overvåke de autonome skipene
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Fremtidens sjømann?

Håpløs kaptein!
Han må 

omprogrammeres. 
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Noen forhold med konsekvenser for ledelse 

• Økt dynamikk og krav om tilpasning til endrede 
forretningsmodeller (Amazon styrer rederiene?)

• Økt digitalisering / robotisering av skip, sjømenn, 
prosesser, mv. Vil nok gi økende antall overflødige. 

• Betydelig omstrukturering av landbaserte 
organisasjoner 

• Endrede kompetanse-behov / HRM  

• Ikke minst; Betydelig krav til omstillingsevne og 
vilje. Endringsledelse blir sentralt! 

Påbegynt, vil bli en gradvis prosess …. muligens 
raskere enn det vi kan forestille oss i dag??  
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Paralellt må målet være å drive “Happy Ships
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Ikke “Happy go lucky ships”…
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…men “Happy Ships” med høy grad av:

Forskning tilsier klare sammenhenger mellom de tre.                                       
Også mellom lederestil og sikkerhetsklima.

Effektivitet Velvære

Sikkerhet
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VELVÆRE/WELLBEING:

• Career Wellbeing: is about how you occupy your time
or like your daily work 

• Social Wellbeing: is about having healthy relationships (not 
necessarily like friends, but professional and good) and an 
environment free of harassment of fellow crewmembers. 

• Financial Wellbeing: is about efficiently managing one’s 
economic life to take care of family, etc. 

• Physical Wellbeing: is about feeling safe, having good 
health and enough energy to get the job/things done

• Community Wellbeing: is about the sense of engagement 
with regards to onboard work/life. 

Affects ability to do our job, recover, grow and develop, etc.



Fokus på ledelse BMPF 14.06.18 

Vi tror på lederskap med hensiktsmessig balanse mellom
mål/resultat- og menneske-orienterert lederatferd…

Menneskeorientert

Oppgave- / Resultatorientert

+ +

- +

+ -

- -

…så lenge mennesker er involvert
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Tegn på “Happy Ships” i gamle dager?  

Mannskapet sang ved ankomst
Ofte tause på “unhappy ships”. Kunne tvinges til å jobbe, men ikke til å synge.  
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Lykke til med å påvirke andre for å oppnå 
god ytelsesevne i «den spisse enden»
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Riktig god sommer!
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Seascape is a maritime consultancy providing specialized management services 
to quality shipping companies and maritime organisations. In close collaboration 
with our maritime customers we deliver quality solutions in: 

• Performance focused organizational development 

• Management and Leadership Training for officers and managers 

• Performance- and HR Management

• Recruitment to key positions 

Seascape's consultants bring a broad range of practical maritime experience. In 
addition to insight into the key challenges facing the shipping industry, we bring 
a deep understanding of the profound impact of leadership behaviour and 
utilisation of human resources for creating results based on efficient and safe 
performance.

Contact: CEO John Meling on +47 90728606 or meling@seascape.no


