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Abstrakt 

När sjömän från olika länder arbetar tillsammans finns alltid risk för missförstånd. Detta 

påverkar säkerheten ombord på fartyg. Syftet med studien var att utreda om det finns någon 

ökad säkerhetsrisk på fartyg då den kulturella aspekten hög maktdistans hamnar i konflikt 

med högt säkerhetstänk. Detta gjordes med en systematisk litteraturstudie med inriktning på 

kvalitativ forskningsmetod. Resultateten visar att nationell kultur starkt påverkar till 

mänskliga fel, även däcksbefäls säkerhetsbeteenden. Vidare så visar studien att befälhavares 

ledarskap har en stor påverkan på däcksbefälens säkerhetsbeteende och säkerhetsattityder. 

Auktoritära, respektlöst och oärligt ledarskap är inget bra för däcksbefäl från länder med hög 

maktdistans, ej heller för multinationella däcksbefäl som arbetar tillsammans. Dessutom visar 

studien att Crew Resource Management inte alltid fungerar på däcksbefäl från länder med hög 

maktdistans. 

Nyckelord: maktdistans, ledarskap, nationell kultur, CRM, däcksbefäl, befälhavare, sjöfart, 

fartyg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

When seamen from different countries work together there is always a risk of 

misunderstanding. This affects safety aboard ships. The purpose of this study was to 

investigate whether there is any increased safety risk to ships where the cultural aspect high 

power distance conflicts with high safety approach. This was done with a systematic literature 

study with focus on qualitative research methodology. The result shows that national culture 

strongly influences human error, including safety behaviors. Furthermore, the study shows 

that masters leadership has a major impact on the deck officer's safety behavior and safety 

attitudes. Authoritarian, disrespectful and dishonest leadership is not beneficial for deck 

officers from countries with high power distances, nor for multinational deck officers working 

together. In addition, the study shows that Crew Resource Management does not always work 

on deck officers from countries with high power distances. 

Keywords: power distance, leadership, national culture, CRM, deck officers, master, 

shipping, ship 
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Inledning 

Som sjöfarare kommer du ofta i kontakt med människor från andra länder med andra 

kulturella värderingar än vad du själv har. Framförallt på större fartyg. Länders kulturella 

skillnader är ofta stora. Vissa sjömän kommer från länder med hög maktdistans medan andra 

kommer från länder med låg maktdistans. När sjömän från olika länder arbetar tillsammans på 

fartyg kommer det alltid finnas en risk för missförstånd, även att ingen kanske vågar säga till 

när det behövs. Detta kan påverka säkerheten när fartyg transporteras mellan två hamnar. 

 

Bakgrund 

Nationell kultur påverkar människors känslor, rädslor och glädje, även hur de observerar 

omgivningar. Kultur påverkar också människors sätt att prata till andra, samt behovet av 

umgänge och hur de leker och övar sig (Hofstede et al. 2011, s. 23). Enligt Hofstede et al. 

(2011, s 105) är alla människor påverkade av sin kultur. Utvecklingen om hur man skall 

känna, tycka och agera (mentala program) börjar direkt efter födseln. Dessa mentala program 

kommer från familjen och de äldre i den uppväxtmiljön man haft (Hofstede et al. 2011, s. 91). 

Dessa mentala program är mycket svåra att förändra (Hofstede et al. 2011, s. 93). 

Värderingar utgör en kulturs kärna enligt Hofstede et al. (2011, s. 25), och den framhåller 

personers sätt att föredra en viss omständighet framför en annan. Dessa värderingar är 

positiva och negativa känslor med en plussida och en minussida, och tittar man på exemplen 

från Hofstede et al. (2011, s. 25) så handlar det om vad som är: ont – gott, smutsigt – rent, 

förbjudet – tillåtet, farligt – tryggt, anständigt – oanständigt, moraliskt – omoraliskt, fult – 

vackert, onaturligt – naturligt, paradoxalt – logiskt, irrationellt – rationellt.  

Människors värderingar kommer tidigt i livet, och de lärs in under en period på 10 till 12 år 

där han eller hon omedvetet tar till sig viktig information så som symboler, ritualer och 

grundläggande värderingar. Där efter övergår det till ett mer medvetet inlärningssätt, där man 

främst fokuserar på oprövade sedvänjor (Hofstede et al. 2011, s. 25). Både de mentala 

programmen och de värderingarna man har med sig från barndomen utvecklas vidare under 

skoltiden. Här tillkommer både lärares och kompisars påverkan (Hofstede et al. 2011, s. 93).  

Tidigare generationer har ett starka inflytande på dagens människor när det kommer till hur 

man skall agera, hanterar känslor, samt på vilka sätt man skall tänka. Dessa tidigare 
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generationers påverkan på kommande generationer gör att det alltid kommer finnas en 

anmärkningsvärd kulturell skillnad mellan människor från olika länder (Hofstede et al. 2011, 

s. 23). Människors kulturella värderingar förändras mycket långsamt. Som tidigare nämnts så 

lärde vi oss våra värderingar från våra föräldrar när vi var små, och våra föräldrar lärde sig i 

sin tur av deras föräldrar och så vidare (Hofstede et al. 2011, s. 39).  

Maktdistans är ett sätt att se hur länder hanterar människors ojämlikhet (Hofstede et al. 2011, 

s. 78), och maktdistans definieras enligt Hofstede et al. (2011, s. 84) som: den utsträckning i 

vilken de mindre inflytelserika medlemmarna av organisationer och intuitioner i ett land 

förväntar sig och accepterar att makten är ojämnt fördelad. Institutionerna är de 

grundläggande elementen i samhället, som familjen, skolan och olika samfund; 

organisationerna är de ställen där människor arbetar. Maktdistans är en del av en kultur, och 

kan även jämföras med kulturer, den värderas från låg till hög (Hofstede et al. 2011, s. 53).  

Förutsättningar för självständighet ser olika för människor när de kommer från länder med 

hög kontra låg maktdistans. Detta beror på att barn som kommer från länder med låg 

maktdistans uppfostras till att bli självständiga så snabbt som möjligt, och blir behandlade 

som jämlikar så snart de kan agera själva. Här uppmuntras barnen till att aktivt experimentera, 

så som att säga emot sina föräldrar och att våga säga nej tidigt (Hofstede et al. 2011, s. 92). 

Tvärtemot är det i länder med stor maktdistans. Här uppfostras barnen till att lyda sina 

föräldrar mer eller mindre helt blint, samt att självständiga beteenden är inget som är 

önskvärt. Barnen får inte heller experimentera på egen hand, och det är en fundamental dygd 

att visa respekt för föräldrar och äldre vilket barn lär sig snabbt och tar efter (Hofstede et al. 

2011, s. 91). 

Förutsättningar på arbetsplatser är olika för människor när de kommer från länder med hög 

kontra låg maktdistans. I länder med låg maktdistans har anställda inget beroende till chefer, 

samt att personal föredrar konsultation gällande deras arbete. De har även ett ömsesidigt 

beroende tillvarandra. I länder med hög maktdistans så finns det ett beroende till chefer 

(Hofstede et al. 2011, s. 84), även mellan lärare och elev. Den ojämlikhet som redan finns hos 

elever förstärkes, och i långa loppet kommer att uppfattas som ett normalt beteende. Här 

bemöts lärare med respekt och ibland även med rädsla. Elever och lärare från länder med låg 

maktdistans så behandlas som jämlikar (Hofstede et al. 2011, s. 94).  

Människors mentala program som de fått från familjen och skolan tar de även med sig in i 

arbetslivet. Personer tar som oftast efter sina fäder och lärare när blir chefer (Hofstede et al. 
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2011, s. 98). Tittar man på chefer och personal från länder med hög maktdistans anses de inte 

vara jämlika, samt att deras relation ofta är känslomässigt laddad (Hofstede et al. 2011, s. 98, 

99). Tvärtemot är det i länder med låg maktdistans, här anses både chefer och personal vara 

jämlika (Hofstede et al. 2011, s. 99, 100). 

 

Problemformulering 

Många gånger när fartyg transporteras mellan två hamnar, ankringsplatser eller en 

kombination av dessa, jobbar befälhavare och däcksbefäl tillsammans på bryggan. För att 

säkert kunna komma fram till tänkt destination tas många beslut. Allt från girar till färdvägar 

för att undvika de faror som kan finnas längs vägen. Vad händer när beslut tas som gör att 

säkerheten äventyras. Kommer däcksbefäl från länder med hög maktdistans att agera och 

ifrågasätta. Enligt Hofstede et al. (2011, s. 83) så har vissa medarbetare från länder med hög 

maktdistans en viss rädsla till att ifrågasätta chefers beslut. 

 

Runt om i världen tänker, känner och agerar människor på olika sätt då de ställs inför olika 

problem. För att kunna förstå varför människor beter sig på vissa sätt måste man skaffa sig 

mera insikt enligt Hofstede et al. (2011, s. 19, 20). Denna studie kommer att i första hand 

fokusera på däcksbefäl som kommer från länder med hög maktdistans och som måste agera 

på beslut som påverkar säkerheten ombord. Även resultat som berör säkerheten på fartyg 

kommer att utvärderas och eventuellt tas med i studien då det anses vara relevant. Detta 

kommer att göras genom att sammanställa aktuell forskning inom området.  

 

Syftet 

Syftet med detta arbete är att utreda om det finns någon ökad säkerhetsrisk ombord på fartyg 

då den kulturella aspekten hög maktdistans hamnar i konflikt med högt säkerhetstänk 

när fartygsbefäl arbetar ihop som team på bryggan. 

Metod 

För att kunna svara på syftet har en systematisk litteraturstudie har gjorts med inriktning på 

kvalitativ forskningsmetod. Detta för att kunna beskriva/tolka/förstå/förklara fenomenen, 

erfarenheterna och upplevelserna i artiklarna (Forsberg & Wengström 2016, s. 26, 117). 
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Inklusions- och exklusionskriterier  

Litteraturstudien kommer att inkludera artiklar vars resultat motsvarar syftet. Artiklarna skall 

innehålla resultat som beskriver ledarskap från länder med hög maktdistans, även artiklar som 

beskriver personals ageranden. Både kvantitativa och kvalitativa artiklar kommer att 

inkluderas. Artiklarna måste var skrivna på engelska och vara original, samt vara publicerade 

mellan åren 2000–2017. Artiklar vars resultat inte motsvarar delar av syftet kommer att 

exkluderades ur litteraturstudien. 

 

Sökningsförfarande och Urval 

Sökprocessen började med en översiktlig informationssökning. Här gjordes ostrukturerade 

sökningar för att sondera efter relevanta sökord och informationskällor. Författarna valde 

sedan att använda UB:s sökmotor OneSearch för att nå många databaser samtidigt. Den 

huvudsakliga sökningen genomfördes 2017-11-28 med sökorden ”power distance” (11 351 

träffar), team (1 088 325 träffar), behaviour (4 280 472 träffar), safety (1 522 688 träffar). 

Sökningen resulterade i 836 artiklar, varav 10 artiklar med bra empiriska data kunde användas 

till studien. En andra sökning genomfördes 2018-02-16 på UB:s OneSearch med sökorden 

”power distance” och ”speaking up” (984 träffar). Denna sökning resulterade i 19 artiklar, 

varav en artikel med bra empiriska data kunde användas till studien. De artiklar som valdes 

bort motsvarade inte syftet. Söktabell för studien hittas i bilaga 1. Databaser kopplade till 

UB:s OneSearch vid sökningstillfällena hittas i bilaga 2. 

 

Kvalitetsgranskning 

Studien innefattar endast vetenskapliga artiklar som är granskade och kontrollerade mot 

bedömningsmallarna ”Checklista för kvantitativa artiklar” och ”Checklista för kvalitativa 

artiklar” (Forsberg & Wengström 2016, bilaga 2 och 4). De kvalitéts kriterier som användes 

på de vetenskapliga artiklarna utgick ifrån ”hög” (innehåller starkt bevisvärde), ”medel” 

(innehåller måttligt bevisvärde) eller ”låg” (innehåller lågt bevisvärde) kvalité (Forsberg & 

Wengström 2016, s. 105). Artiklar med låg kvalité uteslöts från studien. De artiklar som blev 

inkluderade i studien bedömdes att ha ett högt bevisvärde. Checklista för kvantitativa artiklar 

hittas i bilaga 3 och checklista för kvalitativa artiklar hittas i bilaga 4. 
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Etiska överväganden 

Enligt Forsberg & Wengström (2016, s. 59) så bör etiska överväganden göras i systematiska 

litteraturstudier angående presentation av resultat och urval innan den påbörjas, och enligt 

Hofstede et al. (2011, s. 41) så bör nationalitet användas med försiktighet när man forskar om 

länders kulturella skillnader. Det finns också goda anledningar med att samla in data från 

nationers kulturella skillnader, det kan hjälpa till med att främja nationers samarbete med 

kulturell förståelse (Hofstede et al. 2011, s. 41). De artiklar som inkluderades i denna studie 

kontrollerades och granskades så att det fanns etiska förfaringsätt så att länder, samhällen, 

grupper och människor inte kunde komma till skada. Enligt Forsberg & Wengström (2016, s. 

59) så är det dock viktigt att alla artiklar som ingår i studien redovisas, inte bara de som stöder 

forskares åsikter. När studier om länders, gruppers eller samhällens kulturella skillnader görs, 

så måste man ska alltid utgå ifrån en neutral position. Detta kallas för kulturell relativism 

enligt Hofstede et al. (2011, s. 46). De artiklar som ingår i denna studie bedömdes att inte 

skada människor, länder eller kulturer. 

 

Dataanalys 

Enligt Forsberg & Wengström (2016, s. 137) bygger kvalitativ forskningsmetod på ett 

induktivt analysförfarande där forskaren tolkar, beskriver och förklarar de olika fenomenen.  

Det finns flera olika analystraditioner att tillgå inom kvalitativforskningsmetod (Forsberg & 

Wengström 2016, s. 137), och i denna studie valdes ”innehållsanalys” till metod för att 

bearbeta och analysera de vetenskapliga artiklarna som var av intresse. Denna typ av analys 

kännetecknas av att forskarna i fråga stegvist och systematiskt klassificerar den data som 

framkommer. Detta medför att det blir lättare att hitta mönster och teman med mål om att 

kunna beskriva och kvantifiera de specifika fenomen (Forsberg & Wengström 2016, s. 137).  

1. Det första steget som gjordes i analysarbetet var att läsa igenom de artiklar som var av 

intresse för studien flera gånger för att få en helhetsbild av hela texterna. 

2. De texter som var av intresse plockades ut ur artiklarna och bröts sedan ner till mindre 

enheter. Därefter så utarbetades kategorier av den analyserade datan.  

3. Enheterna kodades. Sedan räknades dess förekomster.  

4. När detta var gjort gjordes en analys på enheternas frekvenser och deras olika 

förhållande till andra enheter som förekom i texterna.  



 

6 

 

5. När enheterna var kodade gjorde författarna en mer sofistikerad analys för att sätta 

ihop de olika enheterna så att det gick att förklara varför de förekom som de gjorde.  

6. Efter analysen med att sätta ihop de olika enheterna identifierades åtta olika kategorier 

som presenteras under kapitlet resultat.  

 

De kategorier som framkom under analysen användes som rubriker och presenteras under 

resultat. Kategorierna är: Det auktoritära ledarskapets påverkan, Transformativt ledarskap, 

Multinationella team och teammedlemmar, Nationella kulturers påverkan på säkerhet, 

Utbildning, Nationella kulturers påverkan till mänskliga fel, Nationella kulturers påverkan på 

anställdas förmåga att rapportera fel och Organisationers påverkan på säkerhetsbeteenden. 

 

Resultat 

Det auktoritära ledarskapets påverkan 

Sjömän från länder med hög maktdistans lägger stor vikt på intensiv organisatorisk hierarki. 

Det framkom i Lu et al. (2012) studie om arbetssäkerhet ombord på fartyg. Syftet var att se 

hur nationella kulturdimensionerna maktdistans, maskulinitet, kollektivism, osäkerhets 

undvikande och långsiktighet påverkade arbetssäkerheten ombord fartyg. Sjömän från 13 

olika länder på 81 olika containerfartyg deltog. 

Dedahanov et al. (2016) såg i sin studie att ledare som frekvent använder makt och är 

auktoritära när de handskas med personal, får ingen information till sig. Detta framkom när de 

undersökte relational silence bland 732 högkompetenta arbetare på 35 tunga industrier i Syd 

Korea. Det visade sig att anställda höll tyst för att undvika konflikter och för att skydda sin 

relation till chefen. Man såg att maktdistans främjade relational silence (Dedahanov et al., 

2016). Detta stöds även av Li and Sun (2015) undersökning om auktoritära ledarskap och dess 

påverkan på personals röstbeteende. Deltagarna i studien kom från åtta olika företag i Kina. 

Resultatet visar att anställdas röstbeteende är negativt gentemot auktoritärt ledarskap. Även 

att människor från länder med hög maktdistans ägnar mycket av sin uppmärksamhet till att 

bibehålla hierarkiska relationer, och till att upprätthålla de skillnader som finns i de formella 

positionerna, konsekvens blir att personer beter sig lydiga men säger aldrig till när det finns 

problem.  
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Transformativt ledarskap  

Det ledarskap som mest används på bulkfartyg från Taiwan är transformativt ledarskap. Detta 

såg Lu, Hsu and Lee (2016) i sin studie när de undersökte sjöfolks säkerhetsbeteendet och 

kapteners ledarskap på bulkfartyg från Taiwan. I studien deltog 322 sjömän med 

arbetsuppgifter så som befälhavare, däcksbefäl, matroser, maskinchefer, maskinister och 

motormän. Resultatet visar att transformativt ledarskap är starkast på säkerhetsbeteende och 

säkerhetattityder (Lu, Hsu and Lee, 2016). 

Liu and Liao (2013) såg i sin studie att personer från länder med hög maktdistans har svårt att 

säga ifrån till ledare. Detta framkom när de undersökte förhållandena mellan maktdistans, 

strukturellt avstånd och transformativt ledarskap på 923 ledare och anställda från Kina och 

Australien. I studien deltog direkta ledare, indirekta ledare och underordnader. Vidare så kom 

de fram till att transformativt ledarskap har den bästa dämpande effekten på maktdistans, även 

till att få personal att tala upp. Studien visar även att indirekta ledare påverkar anställda än 

direkta ledare när det kommer till att tala upp mot ledare (Liu and Liao, 2013). 

 

Multinationella team och teammedlemmar 

Lu, Hsu and Lee (2016) såg i sin studie att sjöfartsbranschen är en mångkulturell verksamhet 

där sjömäns säkerhetsbeteenden påverkas väsentligt av nationell kultur och befälhavares 

ledarskap. Det visade sig att besättningsmännens förmåga till att samarbeta är något som 

fartygsverksamheten förlitar sig på utöver den kompetens och yrkesfärdighet som krävs på 

fartyg (Lu, Hsu and Lee, 2016). 

Enligt Sandal and Manzey (2009) så kan effektiviteten försvinna i team när personer med 

olika kulturella synsätt arbetar tillsammans. Detta framkom när de gjorde en undersökning 

mellan arbetare från olika länder inom European Space Agency (härefter ESA), och mellan 

arbetare inom ESA och arbetare från andra rymdorgan. Syftet med studien var att ta reda på 

vilka konsekvenser den nationella mångfalden har på ett effektivt samarbete. De ESA arbetare 

som deltog i studien kom från länderna Holland, Tyskland, Italien, Frankrike, England, 

Danmark, Sverige och Norge. Resultaten i studien visar att ledarskap, beslutstagande och 

efterlevnad är det som är det mest utmanade för ESA anställda när de samarbetar med 

kollegor från andra rymdorgan som har auktoritära ledarskap. Det stör även det effektiva 

samarbetet. Dessa kulturella utmaningar mellan de olika nationella arbetstagarna försvinner 
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inte bara för att personal har vant sig, har arbetat länge inom organisationer eller är högt 

erfarna sedan tidigare (Sandal and Manzey, 2009).  

Team med olika nationaliteter och kulturer kommer endast till nytta om chefer behandlar 

teammedlemmarna lika och med hög ärlighet och respekt. Det såg Buengeler and Den Hartog 

(2015) i sin studie när de undersökte linjeledares ledarskap på team från åtta olika länder. 

Syftet med studien var att undersöka förhållanden mellan olika nationaliteter och 

teamprestanda. De undrade om det fanns några ökande positiva effekter och minskade 

negativa effekter på prestation. Teamen i studien arbetade med produktion, förpackning, 

planering, underhåll och säkerhet m.m. Resultatet visar att alla måste känna sig sedda, 

behandlade väl för sina bidrag då team når framgång. Vidare så visar studien att 

teamprestandan blir nedsatt då gruppmedlemmar med olika nationaliteter känner av att ledare 

blir oärliga och inte visar respekt. Prestandan visade sig vara som sämst när alla i gruppen 

kände av när chefer är oärlighet och respektlösa. För att undvika bildning av subgrupper, 

fördomar mellan grupper och ojämlikheter i status hos multinationella teammedlemmar, samt 

för att underlätta samhörigheten så måste ledare konsekvent vara ärliga, behandla alla lika och 

visa respekt (Buengeler and Den Hartog, 2015). 

 

Nationella kulturers påverkan på säkerhet 

Enligt Seva et al. (2007) har länderna Filippinerna, Taiwan och Indien en kultur med hög 

maktdistans där personal accepterar auktoritet och där ingen vågar ifrågasätta ledare på grund 

av rädsla för straff. Detta framkom när de undersökte piloters förståelse av Crew Resource 

Management koncept (härefter CRM) och antagande av CRM-attityder i Filippinerna. Här 

deltog 88 stycken erfarna piloter från fyra olika filippinska flygbolag. Resultatet i studien 

visar att den nationella kulturen starkt påverkar piloters beteenden ombord på flygplan. 

Vidare såg de att piloterna på de olika flygbolagen strikt genomförde standardrutiner och 

preflight debriefingar tillsammans med besättningsmedlemmar, även med tidigare kollegor. 

Det framkom att detta förebygger fel som delvis påverkas av den nationell kulturen (Seva et 

al., 2007).  

Gaan (2016) undersökte förhållandena mellan de anställdas engagemang gentemot de 

kulturella dimensionerna på forskningsföretag och kommunikationsföretag. 295 arbetare från 

Indien, Tyskland, USA, Storbritannien, Belgien, Frankrike, Schweiz, Kina och Förenade 
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Arabemiraten deltog i denna studie. Undersökningen visade att människor från länder med 

hög maktdistans inte har något stort engagemang. 

I Håvold (2010) studien så undersöktes säkerhetsrelaterade attityder och kulturer ombord på 

tankfartyg från Norge. I studien deltog 1158 sjömän från 17 olika länder på 63 olika 

tankfartyg. Han ville bland annat se om det fanns några signifikanta skillnader i 

säkerhetsrelaterade attityder mellan sjömän och deras ursprungsländer. Resultatet visar att 

befälhavare tillsammans med däcksbefäl och maskinbefäl medlar mera positiva 

säkerhetsattityder och säkerhetskulturer jämfört med motormän, matroser och befäl från 

kabyssen. Vidare framkom det att sjömän från olika länder har olika attityder till säkerhet. Det 

finns även indikationer på att personal lättare accepterar organisatoriska värdena när 

kommunikationer mellan besättningar och fartygsledningar är bra (Håvold, 2010). 

 

Utbildning  

Seva et al. (2007) såg i sin studie att på filippinska flygbolag praktiserar och assimilerar 

piloter CRM principer, även att dessa piloter har goda insikter om flygbolagens CRM 

ansträngningar. Det visade sig att dessa insikter kommer från ledare. Flygbolagen har olika 

åtaganden gällande CRM. Det samma gäller för piloterna. Här såg de att vissa piloter har 

starkare CRM attityder jämfört med andra, och att de piloter med starkare CRM attityder har 

också en starkare vilja om att förstå sig på andra kollegors personligheter och arbetssätt. Även 

en svag tro mot kapteners odiskutabla auktoritet finns. Trots CRM utbildning så hindrar den 

höga maktdistansen öppna kommunikationer mellan ledare och personal. Även att kapteners 

auktoritet fortfarande är odiskutabel. Det visade sig att längden på CRM utbildningar eller 

dess innehåll inte spelar någon roll i detta sammanhang (Seva et al., 2007). 

 

Nationella kulturers påverkan till mänskliga fel 

Mänskliga fel påverkar arbetssäkerheten ombord på containerfartyg. En av de viktigaste 

faktorerna för detta är nationell kultur. Detta måste beaktas av sjöfarten då den är en av de 

mest riskfyllda servicebranscherna. Trots att rederier arbetar med att förbättra 

arbetssäkerheten ombord på fartyg så är det svårt att få bort alla mänskliga fel. Det är därför 

viktigt att sjömän rapporterar in de faktorer till befälhavaren som påverkar verksamheten och 

som kan leda till olyckor. När befälhavare och fartygsägare ger tydliga och kompletta 

informationer till sjömän så förhindrar detta att mänskliga fel uppstår. Det höjer även 
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motivationen på sjömän. För att minska mänskliga fel behöver rederichefer och fartygsbefäl 

förstår de skillnader som finns mellan de olika nationella kulturerna. Ett effektivt sätt är att 

utveckla handlingsplaner som reducerar de mänskliga fel som finns inom sjöfarten (Lu et al., 

2012). 

 

Nationella kulturers påverkan på anställdas förmåga att rapportera fel  

Casey, Riseborough and Krauss (2015) såg i sin studie att anställda från Indonesien och 

Filippinierna har svårt att rapportera fel till företag. Detta framkom när de undersökte 

skillnader mellan säkerhetsrelaterade uppfattningar och säkerhetsöverenstämmelser. 562 

personer från Indonesien, Filippinierna, Australien och USA deltog i studien. De arbetade på 

ett multinationellt olje-och gasutvinnings företag i Australien. Resultatet i studien visar att 

ledares säkerhetsstöd för att få personal att rapportera fel endast hjälper på vissa kulturer. Det 

är viktigt att jobba hårt med att uppmuntra öppna kommunikationer om misstag som görs 

(Casey, Riseborough and Krauss, 2015). 

 

Organisationers påverkan på säkerhetsbeteenden 

Då rederier försummar säkerhetsrelaterade attityder och kulturer finns det en risk att 

kostnader kan komma att öka, rykten bli förstörda, även att högkvalitativa besättningar kan 

avstå arbete, samt att rederier kan tappa kontrakt från kvalitetsmedvetna kunder. Säkerheten 

på fartyg påverkas av företagsledare genom budgetar, policys, handlingar och attityder. Detta 

är viktiga kanaler när rederier formar sina säkerhetskulturer. Redares attityder till säkerhet 

skiljer sig stort. Resultatet visar att när fartygsledningar har ett starkt engagemang för hälsa 

och säkerhet odlar det positiva säkerhetsattityder och säkerhetskulturer ombord på fartyg 

(Håvold, 2010). Likaså såg Seva et al. (2007) i sin studie att säkerhetskulturerna på 

flygbolagen är starkt påverkade av företagsledningarna. Det framkom i studien att ledare på 

flygbolagen påverkar säkerhetskulturen genom sin attityd, att de har en grundläggande roll på 

personalens säkerhetsbeteende (Seva et al., 2007). 
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Diskussion 

Resultatdiskussion 

I föreliggande litteraturstudie har det undersökts om ökade säkerhetsrisker ombord på fartyg 

när den kulturella aspekten hög maktdistans hamnar i konflikt med högt säkerhetstänk 

då fartygsbefäl arbetar tillsammans som team på bryggan. Nedan följer en diskussion kring 

resultaten. 

I studien framkommer det att sjöfarten förlitar sig på att sjömän kan samarbeta, de skall inte 

bara ha den kompetens och yrkesfärdighet som krävs. Resultaten visar även att 

sjöfartsbranschen är en mångkulturell verksamhet. Från resultaten i studien kan man se att 

personer som arbetar ihop i team och som kommer från olika länder måste ha en ledare som 

visar respekt och ärlighet. Konsekvensen kan annars bli att prestandan försvinner, subgrupper 

bildas, fördomar skapas, även att samhörigheten försvinner. Vidare så framkommer det i 

studien att auktoritära ledarskap har negativ inverkan på multikulturella team. Detta med 

anledning av de olika synerna på ledarskap, beslutstagande och efterlevnad av beslut. 

Dessutom försvinner inte de mångkulturella utmaningarna som förekommer i team på grund 

av att personal har vant sig eller arbetat länge eller är erfarna sedan tidigare. Ovanstående kan 

förklaras med att människor är starkt påverkade av sina nationella kulturer. Detta på grund av 

att de växer upp med olika värderingar om hur de bör känna, agera och tycka, samt att dessa 

värderingar tar tid att förändra. Det framkommer att kulturella skillnader alltid kommer att 

finnas mellan olika nationaliteter (Hofstede et al., 2011, s. 23, 39, 105). För att undvika att 

hamna i konflikt med högt säkerhetstänk ombord på fartyg med multinationella team, så säger 

resultaten att befälhavare och däcksbefäl bör undvika auktoritära ledarskap, vara ärliga och 

visa respekt för varandra, även skaffa sig en förståelse och acceptans för andras kulturer då de 

är svåra att förändra. 

Det finns tydliga mönster gällande hög maktdistans i resultatet, och i studien framkommer det 

att sjömän från länder med hög maktdistans gärna använder sig av intensiv organisatorisk 

hierarki. Det innebär att de i hög grad accepterar auktoritet samt att de inte vågar ifrågasätta 

ledare på grund av rädsla för straff. Detta stämmer väl överens med studien från Hofstede et 

al. (2011, s. 83). Vidare i studien så framkommer det att ledare som frekvent använder sig av 

makt och auktoritära ledarskap inte får till sig någon information, och att detta beror på att 

personal från länder med hög maktdistans gärna undviker konflikter, samt att de vårdar 

relationerna till sina ledare. Enligt Hofstede et al. (2011, s. 84, 94) så har personer från länder 
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med hög maktdistans ett starkt beroende till sina ledare. Även att de har växt upp i ojämna 

maktförhållanden, vilket även är normalt i kulturen. Resultaten visar även att personer från 

länder med hög maktdistans gärna bibehåller de hierarkiska relationerna och positionerna, och 

att konsekvensen kan bli att personal aldrig säger till när det uppstå problem. Dessutom så 

säger resultaten att personal från länder med hög maktdistans brister i engagemang. Trolig 

förklaring till ovanstående är att människor från länder med hög maktdistans lär sig från ung 

ålder att mer eller mindre blint lyda överordnader utan att ifrågasätt och att inte ta några egna 

initiativ (Hofstede et al., 2011, s. 91). Hög maktdistans, stark organisatorisk hierarki och 

auktoritära ledarskap har en negativ inverkan på befäls förmåga att säga från, ta initiativ och 

att engagera sig i situationer som uppstår enligt resultaten. De kan slå ut kommunikationer 

mellan befäl, vilket är mycket negativt för högt säkerhetstänk ombord på fartyg. Enligt 

resultaten så kan man använda sig av transformativt ledarskap för att nå bättre 

säkerhetsattityder och säkerhetsbeteenden när besättningar kommer från länder med hög 

maktdistans. 

När personal från länder med hög maktdistans använder sig av CRM, så visar resultaten att de 

får en svagare tro mot ledares odiskutabla auktoritet. Även att de får en bättre förståelse för 

andras tankar och arbetsgångar. Trots den svagare tron mot ledare så framkommer det i 

resultaten att hög maktdistans hindrar direkta kommunikationer mellan ledare och personal, 

även att ledares auktoritet är just odiskutabel. Detta visar att CRM utbildningar fungerar bara 

till en viss gräns. Tittar man på Hofstede et al. (2011, s. 93) studie, så visar den att de 

värderingar man fått under sin uppväxt är mycket svåra att förändra, och att man kan där av 

dra slutsatsen till att CRM inte alltid fungerar på befälhavare och däcksbefäl när de kommer 

från länder med hög maktdistans. För att undvika att säkerhetsrisker uppstår ombord på fartyg 

är det viktigt att inte ha övertro på CRM. Även att befälen ger varandra tydliga instruktioner, 

samt kollar att ingen information har missats. Det är viktigt att ha öppna dialoger utan att 

känna rädsla för straff.   

Nationell kultur har en stor påverkan på mänskliga fel ombord på fartyg, även på 

säkerhetsbeteenden. Resultaten från studien visar att sjöfarten är en riskfylld bransch där 

mänskliga fel är svårt att få bort och att detta måste tas hänsyn till. En förklaring till detta kan 

vara att personer från olika nationella kulturer ser saker på olika sätt. Enligt Hofstede et al. 

(2011, s. 25) kan en kultur uppleva en sak som farlig medans en annan upplever det som helt 

naturligt. För att inte hamna i konflikt med att ha högt säkerhetstänk, då det finns risk för 
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mänskliga fel, eller dåliga säkerhetsbeteenden på grund av nationell kultur, är det viktigt att 

befälhavare och däcksbefäl ge varandra kompletta och innehållsrika rapporter, samt ge 

varandra stöd för att undvika missförstånd. Resultaten säger även att det är viktigt att de 

skaffar sig förståelse om de kulturella skillnaderna som kan förekomma och gör 

handlingsplaner därefter för att arbeta bort fel. 

Det framkommer i studien att befälhavare påverkar sjömäns säkerhetsbeteenden väsentligt 

genom sitt ledarskap. Vidare så visar resultaten att säkerhetsbeteenden och säkerhetskulturer 

ombord på fartyg även påverkas starkt av det indirekta ledarskapet från företagsledningar. 

Detta genom budgetar, policyer, handlingar och attityder. De är viktiga kanaler när 

säkerhetskulturer och säkerhetsattityder formas. Resultaten visar att om rederier försummar 

de olika säkerhetsrelaterade attityderna, kan kostnaderna komma att öka, rykten bli förstörda, 

bra besättningar lämna. De kan även bli av med kunder som är kvalitetsmedvetna. För att 

rederier skall få till högt säkerhetstänk ombord på fartyg är det viktigt att de är lyhörda och 

rättvisa gentemot sin besättning. Resultaten visar att om rederier har ett starkt engagemang för 

hälsa och säkerhet genererar det i goda säkerhetsattityder och säkerhetskulturer ombord på 

fartyg. 

 

Metoddiskussion 

Valet med att göra en kvalitativ litteraturstudie berodde först och främst på att det finns 

mycket empiriska data att tillgå. Yttligare en anledning till att kvalitativ metod valdes var 

lämpligheten. Den är bra för småskaliga projekt där man utreder mänskliga interaktioner. 

Att valet föll på kvalitativ metod istället för kvantitativ metod beror på att kvalitativ metod 

kan lättare beskriva komplexa och sociala situationer, samt att denna metod lättare kan 

redogöra för motsägelser och tvetydigheter. En nackdel som dock följer kvalitativ metod är att 

forsknings fynden som hittas kan lätt påverkas av författarnas bakgrunder, identiteter och 

olika övertygelser (Denscombe, 2016, s. 416, 417, 418) vilket påverkar studiens trovärdighet. 

Vid sökning av artiklar valdes UB:s OneSearch istället för att använda enskilda databaser. 

Anledningen till detta var att nå många databaser samtidigt så att utbudet på artiklar ökade. En 

nackdel som uppstod vid sökningarna var att vissa databaser i OneSearch inte gav tillträden 

till relevanta artiklar, samt att vissa artiklar kostade pengar. Dessa valdes tyvärr bort, vilket 

kan ha påverkat på utgången av studiens resultat.  
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Artiklar valdes på grund av att det redan finns stora mängder med empiriska data att tillgå. 

Fördelen med artiklar är att de är beständiga, även att de kan kontrolleras av andra. Nackdelen 

kan vara trovärdigheten. Det gäller för författarna att vara observanta, samt göra egna 

bedömningar, även göra kontroller på tillvägagångssätt och auktoritet. Artiklarna får inte 

heller var föråldrade. En annan risk som kan förekomma när man använder sig av artiklar är 

att upphovsmannens tolkningar på verkligheten inte alltid är objektiv (Denscombe, 2016, s. 

338, 339). I denna studie kontrollerades artiklarna med checklistor från Forsberg and 

Wengström (2016, s. 194-198, 203-207 ) för att undvika att dåliga källor användes, samt att 

dessa hade hög validitet och generaliserbarhet. Dock så finns det en risk att vissa artiklar inte 

lever upp till den standard som krävs för denna typ av arbete. Detta på grund av författarnas 

kunskapsbrist gällande artikelgranskning, vilket negativt påverkar studiens trovärdighet.  

I studien användes innehållsanalys för att få fram resultaten i artiklarna. Den största 

anledningen till detta är att den kan tillämpas till vilken text som helst, samt att den även har 

en enkel och logisk process. Den kan också avslöja dolda budskap i texterna, även möjliggöra 

kvantifieringar. Nackdelen med analysen är dock de inbyggda tendenserna om att ta bort de 

grundläggande kontexterna (Denscombe, 2016, s. 392, 393) vilket negativt påverkar studiens 

trovärdighet. 

En alternativ forskningsmetod till studien hade varit en surveyundersökning med 

frågeformulär utskickat till fartyg. Denna typ av undersökning kan vara effektiv, samt att den 

hämtar data från verkliga livet. Metoden kan även användas på storskaliga, samt på 

småskaliga projekt. Nackdelen är att få kan svara på undersökningen (Denscombe, 2016, s. 

58, 59). Denna forskningsmetod valdes bort på grund av att det redan fanns mycket data att 

tillgå, samt att projektet bedömdes att bli för stort för den tid som fanns att tillgå. 

 

Slutsats 

Studien visar att däcksbefäl från länder med hög maktdistans inte kommer säga till 

befälhavare med auktoritära ledarskap då det uppstår händelser som kan leda till olyckor. De 

är rädda för straff, och har ett starkt beroende till sina ledare. Även att befälhavares auktoritet 

odiskutabel. Under dessa omständigheter fungerar inte heller CRM, bara till en viss gräns.  

Vidare så visar studien att när multikulturella däcksbefäl arbetar tillsammans med auktoritära, 

oärliga och respektlösa befälhavare, så kommer de tappa sin prestanda. Även bilda fördomar. 
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För att få till ett högt säkerhetstänk ombord på fartyg bör befälhavare använda sig av 

transformativt ledarskap. Det kan höja säkerhetsattityder och säkerhetsbeteenden på 

däcksbefäl från länder med hög maktdistans, även göra så att de kan ifrågasätta. Vidare så är 

det viktigt att visa respekt och ärlighet. Även att skaffa sig förståelse och respektera andras 

kulturer. Inte heller ha någon övertro på CRM. Däcksbefäl skall ge varandra stöd, tydliga 

instruktioner och kolla så att ingen information missas. Det är viktigt att använda öppna 

dialoger där ingen känner rädsla för straff. Även rederiledningar har en stark påverkan på 

fartygs säkerhetskulturer och besättningars säkerhetsattityder. De styr detta genom budgetar, 

policyer, handlingar och attityder. För att rederier skall få till höga säkerhetstänk bland befäl, 

måste de vara lyhörda, rättvisa samt engagera sig i hälsa och säkerhet. Denna studie hoppas 

kunna bidra till förståelse om hur nationell kultur kan påverka besättningar ombord på fartyg. 

 

Förslag till vidare forskning 

Studien visar att nationell kultur påverkar på fartygs säkerhet. Under studiens gång har vissa 

funderingar vuxit fram hos författarna. Hur påverkar kulturdimensionen ”maskulinitet” 

säkerheten ombord på fartyg. Hur påverkar den däcksbefäls säkerhetsbeteenden. Enligt 

Hofstede et al. (2011, s. 211) är management både beslutsamt och aggressivt. Detta område är 

intressant och skulle kunna vara något att undersöka djupare. Både med en liknande studie 

eller med en surveysurveyundersökning. 
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Bilaga 1 

Söktabell 

 

 

Första sökningen 

Databas: OneSearch 

Sökord: 

Antal träffar Lästa titlar Lästa abstract Lästa artiklar Kvalitets-

granskade 

Inkluderande 

artiklar 

1. “power distance” 11 351      

2. team 1 088 325      

3. behaviour 4 280 472      

4. safety 1 522 688      

5. 1 AND 2 AND 3 AND 4 836 836 341 17 10 10 

Denna sökning gjordes 2017-11-28. Valfritt fält, innehållande sökorden. Aktiva filter vid sökningen: vetenskapliga tidskrifter, artiklar, fulltexter och från år 2007 

till år 2017. Endast engelska artiklar söktes. 

Andra sökningen 

Databas: OneSearch 

Sökord: 

Antal träffar Lästa titlar Lästa abstract Lästa artiklar Kvalitets-

granskade 

Inkluderande 

artiklar 

1. “power distance” 11 351      

2. ”speaking up” 984      

3. 1 AND 2 19 19 10 2 1 1 

Denna sökning gjordes 2018-02-16. Valfritt fält, innehållande sökorden. Aktiva filter vid sökningen: vetenskapliga tidskrifter, artiklar, fulltexter och från år 2007 

till år 2017. Endast engelska artiklar söktes. 

 



Bilaga 2 

Databaser OneSearch 

 

AIP Journals 

AIP Open Access 

PsycARTICLES 

Journals.ASM.org 

Annual Reviews 

ACM Digital Library Journals - BIBSAM:2015-2018 

BMJ Journals 

BMJ Open Access and Free Journals 

ArtikelSök (BTJ) 

Brill Online Journals 

Brill Online Reference Works 

Cairn Journals 

Cambridge Journals 

Érudit Journals 

*** ALL CrossRef Collections *** 

Directory of Open Access Journals (DOAJ) 
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