
 

              

 

 

                            

 Sjökaptensprogrammet                                                                                                 

Självständigt arbete    

  

 

 

Vikten av kommunikation 

En kvalitativ studie om hur sjökaptensstudenter upplever att social 

gemenskap & arbetsklimat påverkas i multikulturella besättningar jämfört 

med nationellt sammansatta besättningar 

 

 

 

      
             Fredrik Enskog &           
              Pontus Gustavsson  
              Vårterminen 2014 

              Sjökaptensprogrammet 

              Ämne: Examensarbete 

              Nivå: 15hp 

              Kurskod:2SJO1E 
 



i 
 

FÖRORD 
Anledningen till att vi ville undersöka hur sjökaptensstudenter upplever den sociala 

gemenskapen och arbetsklimatet är, att vi av egna erfarenheter anser det vara en både unik 

såväl som sluten arbetsmiljö ombord i ett fartyg. Eftersom antalet multikulturella besättningar 

tilltar fann vi det intressant att jämföra den sociala gemenskapen och arbetsklimatet med en 

nationellt sammansatt besättning. 

Tack till alla respondenter som delat med sig av sina upplevelser och bidragit till en djupare 

förståelse för hur den sociala gemenskapen och arbetsklimatet är ombord. Ett varmt tack 

riktas till vår handledare, Ingegerd Snöberg, som styrt oss ur stormar och givit oss lä i hamn.  
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ABSTRAKT 

Besättningarna ombord på ett fartyg kan bestå av människor som kommer från olika delar av 

världen. Tillsammans ska de arbeta och leva ihop i väg från sina familjer samt vänner, för att 

föra fartyget från en plats till en annan. Utifrån denna bakgrund, var syftet med vår 

undersökning att belysa hur svenska sjökaptensstudenter upplever att multikulturella 

besättningar påverkar miljön ombord med avseende på social gemenskap och arbetsklimat 

jämfört med nationellt sammansatta besättningar. Undersökningen består av sju intervjuer 

vars struktur avsåg en låg grad av standardisering med sjökaptensstuderande från 

avgångsklassen. För att kunna förstå och skildra respondenternas upplevelser och erfarenheter 

valdes en kvalitativ metod. Resultatet visar att den största faktorn som påverkade miljön 

ombord var kommunikationssvårigheterna. Att inte kunna kommunicera via sitt modersmål 

försämrade möjligheterna att skapa en god social gemenskap och ett bra arbetsklimat i 

multikulturella besättningar jämfört med nationellt sammansatta besättningar. 
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ABSTRACT 

The crews on board a vessel may be composed of people coming from different parts of the 

world. Together they will work and live together away from their families and friends, to 

convey the ship from one location to another. Based on this background, the purpose of our 

investigation was to shed light on how Swedish sea captain students sense that multicultural 

crew’s affects the environment on board, with regard to the social community and the working 

climate compared with national composite crews. The survey consists of seven interviews with 

a structure which had a low degree of standardization with graduating students from the 

Master Mariner Program in Kalmar. In order to understand and depict the respondents' 

insights and experiences a qualitative method was chosen. The result shows that the main 

factor that affects the environment on board was the communication difficulties. The 

possibility of not being able to communicate through their own language deteriorate the 

opportunities to create a good social community and a positive working climate in 

multicultural crew´s, compared with national composite crew´s. 
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1. BAKGRUND 
Globalisering har länge varit ett faktum inom sjöfarten, vilket har medfört att dagens sjöman 

seglar i en besättning bestående av mer än en nationalitet respektive kultur. Svenskflaggade 

fartyg är inget undantag och i slutet av 90-talet implementerades avtal om tillfälligt anställd 

personal (TAP). Detta resulterade i en ökning av nationaliteter ombord, som har olika 

värderingar angående vad som är rätt och vad som är fel, vad som anses vara ett acceptabelt 

respektive oacceptabelt beteende. Att besättningen består av mer än en nationalitet och 

kultur är något som alltid är i förändring. Det kan variera från år till år eller från en resa till en 

annan, att besättningen byts ut till en mer mixad besättning eller en besättning bestående av 

en nationalitet (Kahveci,. et al 2002). Denna ombytbara atmosfär leder till en unik situation för 

sjömannen, som snabbt måste skapa arbets- och levnadsrelationer med nya människor utifrån 

det gemensamma målet att framföra fartyget på ett driftsäkert och ekonomiskt sätt och 

samtidigt kunna uppnå en social gemenskap ombord. 

Bristande kommunikation mellan olika nationaliter bidrar till svårigheter att skapa en 

gemenskap och nya relationer. Människor som dömer utan kunskap kring olika kulturers 

värderingar, perspektiv och tillvägagångssätt kan bidra till att utlösa olyckor och incidenter 

ombord (Horck, 2005). Teknologins utveckling har också lett till att besättningarna har 

reducerats. Idag seglar fartygen med en bemanning, som är i enlighet med 

säkerhetsförordningarna för minimibemanning, vilket bidrar till att majoriteten är på vakt eller 

sover. Detta medför en större utmaning för sjömannen att finna någon att umgås med (Horck, 

2005). Detta leder till utanförskap och en känsla av att vara socialt isolerad vilket innebär att 

de blir en säkerhetsriskfaktor (Horck, 2005. Knudsen, 2004). Andra författare påpekar bland 

annat att multikulturella fartyg kan bidra till högre trivsel och positiv atmosfär ombord och att 

det finns få bevis, som pekar på att kulturella skillnader skulle leda till en negativ arbets- och 

levnadstillvaro så länge de kan kommunicera på ett gemensamt språk (Kahveci, & Sampson, 

2002).  

 

Eftersom den svenska handelsflottan bestående av svenskflaggade fartyg har mer än halverats 

sedan bara ett par år tillbaka på grund av utflaggning, är nu flottan mindre än någonsin 

(Trafikanalys, 2012). Utflaggning av svenska fartyg har bidragit till att tillgången på fartyg som 

erbjuder fartygsförlagda utbildningar minskat kraftigt.  Vilket har lett till att 

sjökaptensstuderade inte enbart seglar tillsammans med sin egen nationalitet och kultur 
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(Sjöfartstidningen 2011). De har även fått chansen att segla tillsammans med andra 

nationaliteter, vilket har bidragit till att ge olika perspektiv och insyn om hur olika 

nationaliteter fungerar ombord (ibid). 

 

Forskning angående hur en multikulturell arbetsplats upplevs är fortfarande angeläget. Det 

råder oenighet från tidigare forskare ifall det är en fördel eller nackdel med att ha en 

besättning bestående av flera olika kulturer. Denna studie förväntas bidra till minskad ovisshet 

och ge resultat om hur svenska sjökaptensstuderande ur sitt perspektiv upplever en 

multikulturell besättning1 jämfört med nationellt sammansatta besättningar2 med avseende på 

social gemenskap och arbetsklimat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1
 Multikulturell besättning avser minst två olika kulturer 

 
2
 Svensk besättning hänvisas till nationell sammansatt besättning 
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2. SYFTE 
Syftet med denna studie är att undersöka hur sjökaptensstuderande med fartygsförlagd 

utbildning upplever en multikulturell besättning jämfört med en nationell sammansatt 

besättning. 

Syftet kan brytas ned i följande frågeställningar 

 Hur upplever sjökaptensstudenter att den sociala gemenskapen ombord påverkas i en 

multikulturell besättning jämfört med nationell sammansatt besättning? 

 Hur upplever sjökaptensstudenter att arbetsklimatet ombord påverkas i en 

multikulturell besättning jämfört med en nationell sammansatt besättning? 

 

3. TIDIGARE FORSKNING  
 

3.1 Forskning om arbetsmiljö och social gemenskap 

I en studie undersöktes vilken betydelse den etniska mixen ombord har för besättningen. 

Studien fokuserade på den danska samt filippinska kulturens sammansättning, för att 

undersöka hur de mångkulturella relationerna påverkar gemenskapen och samarbetet 

ombord. Hörnstenarna lades på vilka utmaningar och problem som kan uppstå med hänsyn till 

säkerheten, arbetsmiljön och det generella välbefinnandet ombord. Författaren kom fram till 

att många ombord saknar redskapen för att fastställa goda arbetsrelationer sinsemellan 

människor från olika kulturer vilket leder till att minoritetsnationaliteten i somliga fall känner 

sig ensam, utlämnad och att avsaknaden av sociala relationer är stor (Knudsen, 2004). 

Danskarna i studien upplever det som ett problem att filippinarna de seglat med segregerar sig 

gentemot övriga och dessutom är de gemensamma utrymmena uppdelade efter rang och 

kultur, vilket skapar svårigheter att få en bra gemenskap ombord.  Knudsen tar även upp att i 

fartyg där besättningen består av fler än fyra kulturer minskar risken för att det ska bildas en 

enskild skeppskultur, eftersom det då inte finns några majoritets- eller minoritets kulturer. 

Författaren understryker dock att nationerna trivs att arbeta och leva tillsammans. 

Missförstånden som leder till frustration bland besättningen uppstår främst på grund av 

bristen på initiativtagande, skiljaktigheter i kommunikation och vissa kulturella skillnader. 

Genom erfarenheten av att arbeta ihop med andra kulturer, finns det förståelse om varför 

missförstånden uppstår, vilket leder till att situationerna reds ut (ibid). 
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I en ombordbaserad studie angående besättningar med mixade nationaliteter undersöktes vad 

som krävs för att de ska lyckas med att arbeta och leva tillsammans. Författarna Kahveci, Lane 

och Sampson (2002) har undersökt hur besättningarna själva upplever sin tillvaro ombord på 

ett multikulturellt fartyg.  De kom fram till att det råder vissa praktiska och känslomässiga 

problem, som främst beror på bristande kommunikation mellan de olika kulturerna ombord 

och i viss mån av rasistiska inslag. (Kahveci., et al 2002). Författarna påpekar att det är 

befälhavaren, som sätter gränsen för attityden, som råder ombord gällande rasism och hur de 

uppmuntrar besättningen att tala ett gemensamt språk och värna om den sociala aspekten. 

Detta har en stor påverkan för välbefinnandet i fartyg med olika kulturer. De lyfter även fram 

att det huvudsakliga resultatet påvisar; att multikulturella besättningar inte bara är lönsamt, 

de kan fungera riktigt framgångsrikt, om de har möjlighet att kommunicera fullt ut.  

I en kulturellt betonad studie har samarbetet mellan sjömän på multikulturella fartyg 

undersökts. Områden som kommunikation, management och stereotyper diskuteras. Horck 

(2005) beskriver bland annat hur svårt det kan vara att få till ett bra samarbete mellan personer 

från olika kulturer. Han hävdar exempelvis, att få till ett effektivt samarbete mellan två 

nationaliteter är en bedrift i sig, även om han också ger exempel på bra samarbeten mellan tio 

olika nationaliteter på ett och samma fartyg. Han styrker att kommunikationen är en 

betydande faktor, som ofta leder till att det uppstår missförstånd.  Horck betonar också vikten 

av social gemenskap och beskriver att språket kan bli ett hinder för många, eftersom de inte 

har den kunskap som krävs för att kommunicera med påföljden att dessa individer riskerar att 

bli socialt isolerade. Författaren är skeptisk till idén med att ha besättningar bestående av olika 

kulturer och tar fram eventuella fördelar med en multikulturell besättning. De handlar dels om 

att ta lärdomar från varandras kulturer för att berika sin kunskap, likaså att det finns nytta i hur 

olika kulturer löser problem. Författaren är inte konsekvent i sitt framförande utefter sina sju 

fördelar eftersom han har svårt att komma med några direkt positiva aspekter, när det kommer 

till besättningar bestående av olika kulturer i slutsatsen, han vädjar där till läsarna att komma in 

med förslag. Författaren kommer fram till att multikulturella besättningar först kommer att 

löna sig efter att vi har lärt oss förstå hur olika kulturer fungerar tillsammans och att det krävs 

starkare ledarskap ombord för att hantera olika kulturer. Horck anser att de maritima 

universiteten bör utbilda sina befälselever angående kulturell förståelse, eftersom att det skulle 

leda till färre incidenter ombord, likaså att kräva högre språkkompetenser hos sina framtida 

befäl (ibid). 
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En studie, om multikulturella team, avsåg att jämföra engelska och svenska ledarskapsstilar 

och skillnader. Författarna Gonzales och Karlsson (2002) presenterar skillnader mellan 

engelska och svenska ledare. De skillnader, som främst lyfts fram är; sättet att fatta beslut, att 

svenskar är mer gruppinriktade än engelsmän, som är mer individualister, engelska ledare 

använder sig av en mer auktoritär ledarstil än svenska ledare och engelsmännen accepterar 

auktoritet i högre grad än svenskar (Gonzalez & Karlsson, 2002). Flera av respondenterna 

uppger att kommunikationen är något negativt med multikulturella team. Även om man 

innehar kunskaperna kan språket vara en faktor som hämmar.  Det är viktigt för teamets 

framgång, att vara medveten om kulturskillnaderna, då dessa påverkar hela teamet. Ett annat 

anmärkningsvärt uttalande, som flera av respondenterna gjort har med samarbetet att göra. 

De tror det finns en risk med att slå ihop två organisationer under samma tak, eftersom de 

anser att det kan leda till en ”vi och dem” mentalitet och att intressekonflikter kan uppstå. 

Engelsmännen ansträngde sig inte för att samarbeta och bli en i gruppen eftersom de endast 

skulle vara där en kortare tid och de ansåg därför inte att det var värt ansträngningen. 

Författarna kom fram till att teamen påverkas både positivt och negativt av de kulturella 

skillnaderna. De ser det därför som nödvändigt att ledaren i ett team anpassar sin ledarstil 

utefter kulturerna i teamet (ibid). 

 

Elizabeth Frey, socionom, har arbetat i snart två årtionden med ledarskapsrelaterade ämnen 

inom sjöfarten. Bland annat har hon undersökt god arbetsmiljö och hur befälens betydelse för 

att skapa en bra miljö ombord lyfts fram. Frey talar om i en populärvetenskaplig artikel, som 

styrktes efter telefon intervju3, att allt eftersom besättningarna minskar i antal blir det 

viktigare, att varje individ ombord bidrar till en bra atmosfär. Frey påpekar att ett större ansvar 

vilar hos befälen, eftersom deras roll ombord kan få övriga i besättningen att känna sig trygga 

genom empati och tydlighet, vilket bidrar till att lagandan och arbetet förbättras (Frey 2005 se 

Sundgren 2005). För befälen krävs en stor självkännedom för att kunna tillämpa gott ledarskap 

och samtidigt uppnå en god social gemenskap. Frey anser att ett befäl inte bör hålla sig borta 

från gemenskapen ombord, men de bör sätta en viss gräns gentemot besättningen, för att 

ingjuta respekt. För att bevara besättningens förtroende och en fortsatt bra stämning ombord 

bör befälen utgå ifrån ett par tumregler, som handlar om att visa ett bra omdöme tillsammans 

med att aldrig svika ett lämnat förtroende. Vidare tar artikeln upp att ett handlingsfattigt 

ledarskap bidrar till att problem uppstår ombord, vilka kan leda till att delar av besättningen 

                                                           

3
 Elizabeth Frey Socionom, telefonsamtal den 13 mars 2014 
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omplaceras på grund av att de inte trivs samt att effektiviteten i arbetet försämras. En 

ytterligare följd av handlingsfattigt ledarskap kan leda till sjukskrivningar, som skapar 

kostnader för rederiet. Frey anser att rederiet har ett ansvar gentemot sina befäl och bör 

skapa möjligheter för befälen att genomgå utbildningar i ledarskap för att de ska bli tryggare i 

sin roll ombord (ibid). 

 

3.2 Forskning om kultur 
Denna studie handlar om människors upplevelser kring att leva och arbeta ombord i en 

multikulturell omgivning beskrivs här olika teorier om varför människor beter sig olika, i deras 

sätt att tänka och agera för att förstå de bakomliggande orsakerna samt deras beteende 

utifrån den. 

Kultur kan definieras på olika sätt, tidigare författare definierar kultur som den totala livsstilen 

hos ett folk (Rogers & Steinfatt, 1999). Tolkningen kan härledas från språk, seder, beteenden 

och vanor som fortsätter att utvecklas utifrån var vi föds och växer upp och styr ens sätt att 

tänka och varför man gör saker olika (Liu., et al 2011).  Utifrån dessa orsaker om varför 

människor agerar och tänker olika föds en kulturs värderingar.  

En av de mest betydande författare inom kulturell förståelse, som fått mycket kritik4, Geert 

Hofstede, anser att våra kulturella aktioner härstammar från en serie av universella fenomen, 

som vi alla måste följa (Hofstede, et al 2011). Hofstede (2011) anser, att en kultur härstammar 

ifrån den sociala miljön och har ganska lite att göra med individens enskilda gener. Författaren 

betraktar en människas värderingar som någonting oföränderligt medan våra handlingar är 

någonting, som kan förändras, vilket betyder att likartade handlingar går att lära sig av 

människor med andra värderingar.  Studien lyfter fram och visar hur ens ursprung hämmar ens 

sätt att agera, uppleva och tänka (ibid). I vilket mått vi specifikt i en grupp bemöter, 

tillsammans med hur dessa fenomen hanteras har brutits ned i kulturella dimensioner, som 

utgår ifrån att mäta nationella kulturella värderingar utifrån skalor. Författaren anser att 

dimensioner är en aspekt kring hur en kultur, som går att mäta i förhållande till en annan 

kultur (figur 1). Dimensionsskalorna ska användas exempelvis liten mot stor maktdistans, för 

                                                           

4
 (se Oudhuis & Olsson, 2011) Kritik har bl.a. riktas mot att värderingarna anses vara oföränderliga & de 

jämförelser som dragits mellan länders skillnader i kultur & mellan organisationskulturen. 
Undersökningsresultatet är enbart grundat på anställda hos IBM & att det finns ett västerländskt 
perspektiv på undersökningen (se McSweeney, 2002) 
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att därigenom komma fram till en idealisk bild kring en kulturs beteende och bland annat hur 

kulturer skiljs åt kring denna dimension. Dessa dimensioner är utvecklade för stora urval och 

kan inte appliceras på individer (ibid). 

 

Figuren visar Sverige jämfört med Filippinerna utefter Hofstedes kulturella dimensioner  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.METOD 
Avsikten med studien var att undersöka hur respondenterna ur sitt perspektiv har upplevt hur 

arbetsklimatet och den sociala gemenskapen påverkas i multikulturella besättningar jämfört 

med nationellt sammansatta besättningar. En kvalitativ forskningsmetod har använts eftersom 

den lämpar sig bäst när det kommer till människors upplevelser, men också för att människors 

uppfattning av verkligheten anses skilja sig (Hedin & Martin, 2011).  

Resultatet har uppnåtts genom intervjuer vars struktur har upprätthållit en låg grad av 

standardisering vilket betyder att författarna hade möjlighet att formulera följdfrågor under 

intervjun utefter tidigare svar från respondenterna (Trost, 2010).  Standardiseringen medförde 

stora variationer i intervjuernas karaktär, vilket lett till en möjlighet för författarna att anpassa 

sitt tempo och sätt att uttrycka sig efter respondenterna språkstil. Ordningsföljden av frågorna 

styrdes i den mån de passade in utefter respondenternas svar. Vid låg grad av standardisering 

anses det inte avgörande att frågorna kommer i samma ordningsföljd (Olsson & Sörensen, 

 Figur 1                                  (The Hofstede center, 2014)     
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2007). Det skapar utrymme för respondenterna att tala fritt och bjuder in till en öppnare 

dialog, samt att det förhindrar författarna att avbryta respondenterna med nya frågor kring ett 

annat ämne, vilket kunde ha lett till att relevant information förbisågs. Jämfört med 

användning av en hög grad av standardisering, som kan leda till att relevant information går 

förlorad, eftersom att den följer en strikt struktur genom att ordningsföljd och formulering av 

frågor är densamma, vilket leder till små variationsmöjligheter (Trost, 2010). 

Eftersom en upplevelse tolkas olika från person till person medför det att det inte finns något 

rätt eller fel. Detta klargjordes detta för respondenterna för att förtydliga att det är deras 

upplevelser, som kommer värderas. För att bevara intervjun neutral utgick författarna från att 

inte tala om vad som anses vara ett bra arbetsklimat och en social gemenskap, vilket tillåter 

respondenterna att själva utgå ifrån vad de anser vara ett bra arbetsklimat och god social 

gemenskap samt hur de har upplevt det ombord med mångkulturella besättningar jämfört 

med en nationell sammansatt besättning. Utifrån att respondenterna själva talade öppet om 

sina upplevelser bidrog det också till att de kom in på andra delar av frågeformuläret, vilket 

medförde att frågorna ställdes där de passade in.  

 

4.1 Urval av respondenter 

Kriterierna för val av respondenter var erfarenhet av att ha seglat tillsammans med en 

nationellt sammansatt besättning och en multikulturell besättning eftersom de har insikt om 

frågeställningen. Det resulterade i att fem män och två kvinnor med en medelålder på 26 år 

ingick i vår undersökning. Respondenterna har ingått i besättningar med allt från 7 personer 

upp till 300 personer i antalet samt att de har seglat med varierande nationaliteter som 

exempelvis rysk, rumänsk, norsk och den filipinska som var den mest förekommande 

nationaliteten. En avgränsning sattes till sjökaptensstuderande i årskurs 4 med ett års 

fartygsförlagd utbildning, eftersom variationen av fartyg och mångfalden av nationaliteter de 

seglat tillsammans med, ansågs störst gentemot resterande årskurser.  

 

 



8 
 

4.2 Intervjusituationen 

Utifrån kriterierna valdes respondenterna ut genom att tillfrågas ifall de ville medverka i en 

intervju. För att begränsa övertaget i intervjun från antingen intervjuarna eller respondenterna 

enligt Trost (2010) valdes efter överenskommelse mellan båda parter att de personliga 

intervjuerna skulle genomföras på en neutral plats. Intervjuerna genomfördes i Kalmars 

Universitetsbibliotek och i studiegrupprummen på Sjöfartshögskolan i Kalmar. Dessa är kända 

platser för både författare och respondenter, vilket bidrog till en lugn intervjuatmosfär och 

öppen inställning. Båda författarna deltog vid hälften av intervjutillfällena, vilket gav tillfälle att 

komplettera varandra under intervjun. För att identifiera tänkbara brister i frågeställningen 

och ge författarna ett tillfälle att förbättra sin intervjuteknik valdes en person utefter 

kriterierna och efter samtycke genomfördes en testintervju som inte registrerades i studien. 

Det blev uppenbart efter testintervjun att det fanns brister i frågeställningen.  

De tidigare invecklade frågorna ändrades till mer öppna och konkreta frågor som gjorde det 

tydligare för respondenterna. En frågeguide (bilaga 1) skapades med olika temata som utgick 

från frågeställningen och intervjun formades samt byggdes i vad som kan liknas vid en 

trattmodell (Eklund, 2012). Vid kvalitativa intervjuer är det viktigt att kunna ställa frågor kring 

samma händelse för att kunna upptäcka de olika skepnaderna kring ämnet (Trost, J 2010).  

Genom att börja intervjun med öppna allmänna frågor skapades en relation mellan författaren 

och respondenten, som blev mer tillmötesgående vilket bidrog till en enklare övergång till de 

djupare och känsligare frågorna. Vid detta stadie under intervjun uppmuntrade författarna 

genom kroppsspråk och följdfrågor respondenterna att fördjupa sina svar ytterligare. Vid slutet 

av intervjun inriktades frågorna till att återigen skapa en öppen atmosfär med frågor, som inte 

krävde lika djupa svar från respondenterna, så att det inte återstod några tankar och 

funderingar kring det direkta ämnet, när intervjun avslutades.   

Eftersom denna studie handlar om sjökaptensstudenters upplevelser tilläts respondenterna att 

tala öppet, fritt och spontant genom att ge dem tid för att svara i lugn och ro. Styrning av 

intervjun från författarnas sida skedde när respondenterna kom ifrån ämnet på grund 

missuppfattning av fråga, så att samtalet behöll fokus. Respondenterna fick vid start av 

intervjun, det nedskrivna syftet med studien, att ha som stöd under intervjutillfället, eftersom 

det påpekats under testintervjun att det var enkelt att kliva ifrån ämnet om man inte hade 

något, som självt kunde styra en tillbaka. Intervjuerna varade till dess att svaren inte längre 

skiljde sig åt, en mättnad var uppnådd. 
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 4.4 Registrering av intervjuerna  

Intervjuerna spelades in efter godkännande av respondenterna.  Det finns positiva aspekter 

och negativa aspekter med att spela in intervjuer enligt Saunders, Lewis och Thornhill (2007). 

De negativa aspekterna med att spela in intervjuer är enligt författarna att fokus flyttas till 

inspelningsmedlet och påverkar relationen mellan intervjuare och respondenterna vilket kan 

försämra kvaliteten på intervjun. De lyfter även fram att tekniska problem på utrustningen kan 

ställa till hinder för intervjuarna och att transkriberingen tar upp mycket värdefull tid. De 

positiva aspekterna är att de som utför intervjun kan fokusera helt på sin roll som intervjuare 

och koncentrera sig på sina frågor samt har en större möjlighet att ta in vad respondenten 

talar om och möjligheten att i efterhand lyssna på materialet igen (Saunders,. et al 2007). 

Genom att författarna hade möjlighet att få lyssna på intervjun kommer man underfund med 

eventuella brister och styrkor, vilket leder till att den egna intervjutekniken kan förbättras 

(Trost, 2010). Genom transkribering gavs en större chans att få bättre överblick och en nära 

relation till materialet (Eklund, 2012). Eftersom analys och tolkningsprocessen startar redan 

under själva intervjutillfället tillsammans med bearbetning av det nedskrivna materialet 

genomfördes transkriberingen kort efter det att intervjun var genomförd (Trost, 2010). 

Eftersom transkribering är en tidskrävande process kunde det dröja en dag innan 

transkribering genomfördes vid de tillfällena då mer än en intervju genomfördes under samma 

dag. Det färdigställda transkriptet sorterades in i temata för att underlätta analysering och 

resultatsammanställningen. 

 

4.5 Etiskt övervägande 

Vetenskapsrådet har tagit fram fyra krav; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2013). Dessa bör följas under 

forskningen för att upprätthålla de etiska krav som gäller vid forskning för att tillgodose att 

både forsknings- och individskyddskravet efterföljs. Genom att utgå från de fyra huvudkraven 

informerade författarna de berörda respondenterna om avsikten med studien och att vi 

behöver deras samtycke för att genomföra intervjun samt att de under hela intervjun hade rätt 

att avbryta sin medverkan när som helst utan att det skulle leda till några negativa följder för 

respondenterna. De fick vidare information om att uppgifter, som samlats in från 

respondenterna, endast kommer att nyttjas i denna studie med mån om att bibehålla deras 

anonymitet. Vid bearbetning av materialet från intervjuerna vidmakthålls etiken genom att 
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respondenterna bibehålls anonyma för läsaren, genom att inte uppge deras ålder och kön 

samt att enbart ta med citat som var tillförde något till texten (Stukát, S 2011). 

 

4.6 Reliabilitet och validitet   

En studies trovärdighet hänvisas i allmänhet till dess reliabilitet. Vid hög reliabilitet kommer 

resultatet från en mätning gjord vid en viss tidpunkt ge samma resultat vid en ny mätning vid 

en annan tidpunkt. En sådan mätning kallas en stabil mätning, vilket medför att den inte är 

slumpmässigt influerad och att situationen är identisk för alla, tillsammans med att frågorna är 

ställda likadant (Trost, 2010). Genom att använda tankesättet att man skulle få likadant svar på 

en fråga efter att den har blivit ställd vid två olika tillfällen uppstår ett problem.   Man 

föreutsätter i sådana fall att konstans råder, vilket innebär att människan är stabil och statisk i 

sitt tankesätt och inte föränderligt efter att fått uppleva nya situationer och införskaffat sig nya 

erfarenheter. Eftersom människan ständigt deltar i processer och utvecklas successivt som 

individ medför det att svaren inte behöver se likadana ut varje gång den givna frågan ställs 

(Trost, 2010). Eftersom denna studie handlar om människors upplevelser, så borde resultatet 

förändras om den genomfördes igen. Människors tankesätt förändras med tiden, vilket kan 

leda till att man ser tillbaka på en upplevelse annorlunda. Denna studie är gjord efter en låg 

grad av standardisering, vilket borde innebära att den har en låg grad av reliabilitet, eftersom 

att en hög grad av reliabilitet uppnås genom en hög grad av standardisering av mätsituationen.  

 

För att visa en studies trovärdighet ska studien vara rimlig och pålitlig, vilket hänvisas till en 

studies validitet (Trost, 2010).  Resultatet har uppnåtts via intervjuer med människor som har 

erfarenhet och kunskap om valt ämne. Detta bör ge pålitliga och trovärdiga data som är 

relevanta för problemställningen. Det finns dock en risk att svaren som lämnats feltolkas. Då 

en intervju transkriberas, omvandlas från talspråk till skriftspråk, kan feltolkningar kring 

materialet uppstå. För att stärka studiens validitet genomfördes en testintervju för att 

identifiera de brister, som fanns i frågeformuläret och författarnas intervjuteknik. Utifrån de 

brister som identifierades omstrukturerades och förtydligades intervjufrågorna, vilket bidrog 

till att öka studiens validitet.  
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5. RESULTAT 

Undersökningens sju respondenter har alla ungefär ett års erfarenhet av att arbeta och leva 

tillsammans med besättningar från olika kulturer och nationellt sammansatta besättningar 

ombord på fartyg. Upplevelserna har varierat utifrån deras tid ombord på olika fartygstyper 

med varierande storlekar på besättningarna och dess nationalitet. Det går att finna en klar 

gemensam nämnare från respondenterna att möjligheten att inte kunna kommunicera på sitt 

moderspråk i multikulturella besättningar leder till kommunikationssvårigheterna som 

påverkar den sociala gemenskapen och arbetsklimatet ombord främst. 

 

5.1 Resultatsammanställning 

Nedan följer en redogörelse över resultatet som framkommit under intervjuerna utefter 

intervjuguidens upplägg vad gäller olika temata. Citat som valts ut är de som anses vara 

representativa. 

 

Arbetsklimat i nationellt sammansatta besättningar 

Arbetsklimatet i de fartyg med nationellt sammansatt besättning har av respondenterna 

beskrivits med stor öppenhet och högt i tak där hela besättningen vågar tala med alla oavsett 

rang tack vare att man har haft bättre kontakt med varandra. En av respondenterna går vidare 

med att tala om att hen tror det beror på vårt sätt att se på hierarkin, den finns där men 

egentligen inte.  Kommunikationen har varit ett stort positivt argument, eftersom det 

underlättar att samarbeta ombord och minskar risken för missförstånd.  

Besättningsmedlemmarna i en svensk besättning vågar visa okunskap och säga till om man inte 

förstår eller kan något, vilket också lyfts fram av respondenterna.  

Flera av respondenterna uppger dessutom att manskapet upplevs som mer självgående och 

oberoende och inte måste fråga ett befäl varje gång de ska utföra något arbete. Dessutom 

anser man att det är mer acceptabelt att begå misstag eftersom svenskar i större utsträckning 

är av den uppfattningen att det är mänskligt att begå misstag. Arbetsklimatet upplevs som mer 

initiativtagande och avslappnat. 

Det finns ingen direkt tabu att göra misstag i en svensk besättning 
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En respondent uppger att genom att vi kommer från samma kultur syns det i sättet vi arbetar, 

genom att vi oftast har samma tankesätt när det kommer till att lösa ett problem.  Man 

uppmuntras och förväntas att vara med i diskussionen och komma med sin synpunkt på hur 

man ska gå tillväga. En respondent anser att man i somliga fall kan bli begränsad när det 

kommer till att finna smarta lösningar eftersom man har samma referenspunkter i hur man ska 

lösa problemet. 

Mer än hälften av respondenterna upplever att det är lättare att skapa ett bättre arbetsklimat i 

mindre besättningar med den anledningen att besättningen känns mer som ett lag. De anser 

att det i större besättningar skapas många små grupper inom den stora gruppen vilket bidrar 

till att arbetsklimatet varierar i de små grupperna, som påverkar arbetsklimatet i det stora 

hela. De resterande respondenterna upplever att det är bättre arbetsklimat i större 

besättningar just på grund av att det större urvalet gör det lättare att hitta någon jämlik att 

umgås med vilket ger känslan av att det är ett bra arbetsklimat.   

Vid de tillfällen det har varit ett dåligt arbetsklimat ombord har en del av respondenterna 

upplevt att det inte görs något för att förbättra arbetsklimatet. En av respondenterna 

upplevde att på det fartyget där det var dåligt arbetsklimat, var bara besättningen där enbart 

för att göra det som krävdes av dem rent arbetsmässigt men inte mycket mer. 

Respondenterna erkänner att de inte själva har försökt att påverka det negativa arbetsklimatet 

något avsevärt, de ansåg att de inte hade makten att kunna påverka detta eftersom de seglat 

som elever. De flesta av respondenterna tror att de kommer ha större möjlighet att påverka 

arbetsklimatet när de går ut som befäl, eftersom de har större inflytande och makt ombord 

jämfört med sin tid som elev. 

Majoriteten av respondenterna anser att befälhavaren har en stor betydelse när det kommer 

till vilket arbetsklimat som råder. Attityden från befälhavaren smittar av sig till den resterande 

besättningen. Samtidigt påpekar en del av respondenterna att det inte spelar någon roll vilken 

befattning individen har, en enskild individ kan förstöra arbetsklimatet oavsett rang.  
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Arbetsklimat i multikulturella besättningar 

Här nämner en majoritet av respondenterna att kommunikationssvårigheterna mellan de olika 

nationerna är den avgörande faktorn när det kommer till att skapa ett bra arbetsklimat. De 

påpekar att det finns en viss osäkerhet ifall budskapet nått fram, som kan leda till 

missförstånd.  

 Språket, det är A & O, det är möjligheten att inte kunna kommunicera ordentligt som gör det svårt 

En av respondenterna anser dock att det är mer organiserat ombord, eftersom de är medvetna 

om problemet, vilket bidrar till att de är noggrannare med att förklara allting, vilket skapar en 

trygghet och bättre miljö att arbeta i. Ett fåtal av respondenterna anser att arbetsglädjen är 

stor ombord på fartyg med multikulturella besättningar, vilket smittar av sig till de resterande 

ombord. 

  Respondenterna är eniga att den starka tron på hierarki inom vissa kulturer hindrar delar av 

besättningen att våga tala med personer med högre rang. En respondent tror att det grundar 

sig i att somliga av den österländska kulturen inte anser sig vara lika värda som människor från 

den västerländska kulturen. De flesta av respondenterna anser sig också se en skillnad i dem 

som har erfarenhet att segla med olika kulturer eftersom de anser att vissa kulturer har 

anpassat sig till den andra kulturen och tron på hierarkin försvunnit. 

En del av respondenterna har haft svårigheter att arbetsmässigt känna tillhörighet i 

multikulturella besättningar eftersom de inte har följt arbetsspråket ombord vid 

arbetsrelaterade situationer, som krävt det. Detta utanförskap har också bidragit till ett sämre 

arbetsklimat mellan respondenterna och besättningsmedlemmar från andra kulturer. 

En majoritet av respondenterna anser att befälhavaren har stor betydelse när det kommer till 

arbetsklimatet, som råder ombord. De anser att befälhavarens attityd och agerande kan 

missuppfattas av vissa kulturer och bidra till ett sämre arbetsklimat. De flesta anser att det är 

upp till individerna själva att försöka skapa ett bra arbetsklimat och att det inte behöver ha 

med rang att göra.  

Det är väldigt mycket upp till individen, men man gör lite vad man vill göra, när man kan och har 

lust. 

En av respondenterna har upplevt någon sorts rasism från en del av majoritetskulturen 

ombord gentemot minoritetskulturen, som har avspeglats i arbetsklimatet ombord. Hen anser 
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att det grundar sig i att majoritetskulturen är rädd för att minoritetskulturen ska stjäla deras 

jobb. 

De äldre har en del problem, speciellt de äldre matroser tror jag, som tycker att de tar deras jobb 

I de fall där arbetsklimatet har varit dåligt ombord har inget direkt gjorts för att förbättra det. 

Respondenterna upplever att de har avstått från att försöka förbättra arbetsklimatet i 

multikulturella besättningar eftersom de inte har ansett sig ha det inflytande som krävs. De 

anser att de kommer att ha större inflytande i att kunna påverka arbetsklimatet som befäl och 

med större erfarenheter av att segla med andra kulturer. 

 

Social gemenskap i nationellt sammansatta besättningar 

Majoriteten av respondenterna är överens om att det råder en bra social gemenskap bland 

svenska besättningar. De anser att det är lättare att umgås med människor, som delar samma 

värderingar och framförallt ett gemensamt språk eftersom detta underlättar när man bygger 

relationer. De tror att på grund av att vi kommer från samma kultur så känns det naturligare 

att umgås efter arbetstid och det blir inte lika grupperat. Folk har lättare att bjuda på sig själva 

och delta i aktiviteter samt att man inte är lika rädd för att göra bort sig. I fartyg där det varit 

mycket aktiviteter syns det tydligt att det finns en god social gemenskap, anser några av 

respondenterna.  

Speciellt på färja i alla fall, då är man ju mer på jämlik fot med manskapet och man umgås med 

varandra och vem som helst, medan man till exempel på båtar med filippinskt manskap och svenska 

befäl så är det en stor mur emellan 

En av respondenterna tror att, i de fall det varit sämre social gemenskap, har det berott på att 

det enbart varit just svenskar ombord. Då har ingenting gjorts för att stimulera gemenskapen 

eftersom man varit av den uppfattningen att det löser sig ändå, eftersom alla är svenskar så 

borde det uppstå en naturligt bättre gemenskap per automatik. Flera av respondenterna anser 

också att det varit mindre grupperat ombord på svenska fartyg med avseende på rang. 

Manskap har umgåtts med befälen och maskin har umgåtts med däcksidan i större 

utsträckning.  

En respondent anser att i de fallen det varit sämre social gemenskap kan härröras från 

besättningsmedlemmarnas påmönstringstid. En besättning som har kortare kontrakt är inte i 

samma behov av social gemenskap som en besättning med längre kontrakt. Respondenterna 
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anser att på fartyg där besättningen har korta kontrakt, stänger man in sig på sina hytter 

istället för att umgås med besättningen.  

Vid de tillfällen respondenter har seglat med en nationell sammansatt besättning har de 

medgivit att gränserna dragits till uppdelningen mellan befäl och manskap när det kommer till 

de gemensamma utrymmena. Utifrån rang har det funnits ett dagrum för befälen likaså ett 

dagrum för manskapet. Gränserna har inte upplevts som lika hårda när det kommer till 

dagrummen, eftersom det har varit acceptabelt att få vistas i båda dagrummen. I mässen har 

bordsplacering strukturerats utefter rang och man har utgått i från den plats man blev tilldelad 

vid påmönstring.  

 

Social gemenskap i multikulturella besättningar 

Respondenterna har upplevt både bra social gemenskap och sämre social gemenskap. 

Majoriteten av respondenterna anser att det krävts mer aktivt arbete inom multikulturella 

besättningar främst på grund av kommunikationssvårigheterna. Ett par av respondenterna 

erkänner att de inte anstränger sig för att skapa en god social gemenskap med de andra 

kulturerna eftersom de känner att de inte får ut någonting från relationen. Samma respondent 

betonar likt andra respondenter att det största ansvaret ligger hos individen själv när det 

kommer till vilken social gemenskap man vill ha ombord, men att det också beror på vilka 

personligheter resterande besättning har, snarare än vilken kultur man kommer ifrån. 

Respondenterna anser att det kan vara frustrerande i många fall att kommunicera på sitt 

sekundärspråk eftersom de är rädda att de kommer att missuppfattas och att det är svårare 

att få en god stämning utifrån att man inte kan skämta på samma grunder. 

Maktdistansen som finns framförallt mellan österländskt manskap och västerländskt befäl lyfts 

återigen fram av några av respondenterna som något negativt som kan bidra till en sämre 

gemenskap. Respondenterna påpekar dock att de olika kulturer som har seglat ihop ett tag 

anpassat sig till varandra och att det inte råder någon större maktdistans. 

De har ju insett att det inte är så farligt att snacka med kapten, att han inte bits. Självklart kommer 

de alltid säga, yes sir!, morning sir!, men det är ingenting som påverkar miljön ombord direkt.  

 

Flera respondenter tycker sig ha upplevt ett större engagemang i multikulturella besättningar 

med avseende på att höja gemenskapen genom olika typer av aktiviteter som till exempel 
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grillning, olika tävlingar och karaoke, just för att man är medveten om klyftorna som annars 

lätt uppstår. En annan respondent har uppgett att samtalen på fritiden ofta handlar om 

arbetsrelaterade diskussioner på multikulturella fartyg, att man inte riktigt kommer varandra 

så nära inom dessa besättningar. Respondenterna får känslan av att man får ut mer av en 

arbetsrelation gentemot de andra kulturerna än en vänskapsrelation. Andra svar berör också 

maktdistanstagandet från andra kulturer och initiativtagandet för aktiviteter. Denna 

respondent anser att det är upp till befälen att hitta på aktiviteter utanför arbetet eftersom en 

matros skulle dra sig för att presentera förslaget för högre befäl i en multikulturell besättning.  

En del av respondenterna har upplevt att det är svårare att bli en del i gruppen i multikulturella 

besättningar vilket leder till att man kan känna sig ensam och utlämnad.  

Man är ombord så pass lång tid och man behöver någon att prata med, någon att göra vanliga saker 

med och inte bara jobba 

Uppdelningen av de gemensamma utrymmena i de fartyg, som har bestått av multikulturella 

besättningar har haft liknade struktur, som i de nationellt sammansatta besättningarna 

förutom att de delas upp utifrån vilken nationalitet man tillhör. Respondenterna medger att 

det har varit acceptabelt att vistas i båda dagrummen, men att interaktion mellan individer 

från olika kulturer sker i mycket begränsad omfattning. Vid de tillfällen det har funnits mer än 

två nationaliter ombord har uppdelningen utgått ifrån de kulturer, som har mest gemensamt 

Det har varit två separata rum, ett där svenskarna satt och ett där filippinarna satt, eller så har det 

varit en mäss med två bord som oftast varit uppdelat befäl och manskap 

Respondenterna har också upplevt en bättre social gemenskap på fartyg med mindre 

besättningar jämfört med fartyg med större besättningar. De anser att det blir för grupperat i 

de stora besättningarna men att det är svårare att hitta någon att umgås med i de mindre 

besättningarna eftersom majoriteten är på vakt eller sover.  
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6. DISKUSSION 

 

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka hur sjökaptensstuderande med fartygsförlagd 

utbildning upplever en multikulturell besättning jämfört med en nationell sammansatt 

besättning. 

Syftet bröts ned i följande frågeställningar;  

 Hur upplever sjökaptensstudenter att den sociala gemenskapen ombord påverkas i en 

multikulturell besättning jämfört med nationell sammansatt besättning? 

 Hur upplever sjökaptensstudenter att arbetsklimatet ombord påverkas i en 

multikulturell besättning jämfört med en nationell sammansatt besättning? 

 

Denna studie visar att respondenterna har upplevt, både bra och dålig social gemenskap 

respektive arbetsklimat, i fartyg med multikulturella och nationellt sammansatta besättningar. 

Det framgår tydligt att den sociala gemenskapen har stor betydelse för att kunna generera ett 

bra arbetsklimat och att ett bra arbetsklimat främjar en god social gemenskap. Det står klart 

att kommunikationen är den största faktorn som påverkar den sociala gemenskapen 

respektive arbetsklimatet i multikulturella besättningar. 

Det blir tydligt att alla delar, som inbegriper social gemenskap och arbetsklimat, upplevs som 

betydligt enklare med en nationell besättning. Man har likvärdiga värderingar, likartad 

grundutbildning samt i stort gemensamma seder och traditioner men framför allt på grund av 

att man har ett gemensamt språk.  

I en mångkulturell besättning skiljer sig detta åt, i vilken alla är tvungna att lära sig förstå, 

respektive acceptera diverse olikheter i värderingar, vilket fordrar både inlevelse och 

bemötande. Men i de fall, när olika kulturer med mognad och klokhet tagit lärdom av sina 

respektive olikheter och utifrån detta anpassat sig till varandra, har det uppstått en god 

gemensam skeppskultur. Respondenterna ser maktdistansen som en stor faktor som påverkar 

utvecklingen av en god social gemenskap respektive arbetsklimat, men i de fall då olika 

kulturer seglat tillsammans under en längre tid, anses kulturerna ha närmat sig varandra och 
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maktdistansen har minskat. I de fall där besättningar som seglat tillsammans under längre tid 

har maktdistansen i vissa fall minskat, vilket också visar sig i Knudsen (2004) studie.  

Man ska inte frångå vikten av den acceptans som maktdistansen har tillsammans med andra 

värderingar inom vissa kulturer, men det visar att det med engagemang och arbete går att lära 

sig att reducera inverkan av respektive kulturs olikheter när det finns en medvetenhet bland 

de olika besättningsmedlemmarna. Det är intressant att spekulera i fall det är handlingarna 

som förändrats likt Hofstede (2011)  teori eller medvetenheten om respektives kulturs 

olikheter bidragit till att förändra deras kulturella värderingar. 

För att kunna lära sig att acceptera och reducera dessa olikheter måste man kommunicera 

med varandra. Kommunikationen är en mycket viktig beståndsdel, som leder till missförstånd, 

vilket påverkar den sociala gemenskapen respektive arbetsklimatet mest i besättningar 

bestående av olika kulturer. Det anses inte vara unikt utifrån att “Seafarers frequently 

suggested that communication difficulties were the only, or the main, drawback of mixed 

nationality crews” (Kahveci, et al s.14. 2002) visar att vår studie överensstämmer och att detta 

fortfarande är ett stort problem ombord. Möjligheterna att kommunicera på sitt modersmål i 

en multikulturell besättning är svårt att ändra på. Detta kan komma att vara en fortsatt faktor, 

som kan skapa missförstånd och försämra möjligheten att skapa en god social gemenskap 

respektive ett bra arbetsklimat. Det borde inte enbart bero på att vi inte talar samma språk 

utan att det även beror på hur man förmedlar sitt meddelande sinsemellan olika kulturer så att 

man kan bidra till att reducera missförstånden. Var och ens språk respektive kroppsspråk är väl 

så viktigt, eftersom olika kulturer läser mottagandet av budskapet olika. Genom att ha 

förståelse för att ett sänt meddelande inte alltid tas emot, som det var tänkt hos motsatt part, 

exemplifieras även i Horck´s studie (s.8, 2005) som tar upp just frågan att kommunikationen 

ofta fallerar på grund av hur vi förmedlar vårt budskap mellan kulturer, eftersom vi 

kommunicerar i en kombination av kroppsspråk, val av ord och tonläge. 

Interaktionen underlättas om befälen tar det första steget när det gäller kulturell förståelse 

och uppmuntrar besättningen till att medverka till en bra social gemenskap respektive ett bra 

arbetsklimat. Gonzales och Karlsson (2002) tar i sin studie upp att befälen har en huvudroll när 

det gäller att stärka teamet ombord. Även Frey (2005) påpekar att befälen har det största 

ansvaret för att skapa en bra gemenskap i en besättning framförallt i mindre besättningar. 

Men om befälen inte har de rätta medlen för att kunna kommunicera fullt ut, likaså att 

mottagaren inte har kapacitet att förstå, begränsas möjligheterna för att budskapet når fram. 
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Befälen har en stor inverkan, men det är det ändå mycket upp till den enskilde individen att 

själv medverka och uppmuntra till integrering ombord och att även ha den attityd som krävs 

för att lära sig att acceptera olikheter och anpassa sig utefter andra för att bidra till en god 

social gemenskap respektive ett bra arbetsklimat ombord.  

 

6.2 Metoddiskussion 

Den här kvalitativa studien är utformad efter en strukturerad karaktär med en låg grad av 

standardisering. Metodens utformning betydde att författarna fick möjlighet att formulera 

följdfrågor under intervjun utefter tidigare svar från respondenterna (Trost, 2010). Intervjuns 

upplägg avser att frågorna inte behöver komma i samma ordningsföljd eftersom det skapar 

utrymme för respondenterna att tala och inbjuder till en öppnare intervju tillsammans med att 

det förhindrade författarna att avbryta respondenterna med nya frågor. På grund av intervjuns 

upplägg fick respondenterna stor möjlighet att tala fritt som ledde till att de ibland klev från 

ämnet och tappade fokus vilket bidrog till att materialet blev omfattande att analysera. Det 

anses dock inte ha någon direkt påverkan på slutresultatet. 

 

Om respondenterna är kända för författarna kan det innebära att det finns en chans att de inte 

var helt ärliga, i synnerhet när det handlar om frågor som kan anses känsliga, och gav de 

svaren de tror författarna ville höra (Stukát, 2011). Vi upplevde att samtliga respondenterna 

var ärliga i sina svar, eftersom vi vid start av intervjun klargjorde att en upplevelse tolkas olika 

från person till person vilket medför att det inte finns något rätt eller fel.  En del av 

respondenterna ansåg exempelvis att de frågor som rörde hur de har upplevt de 

multikulturella besättningarna som känsliga vilket innebar att de till en början hade svårt att 

delge sina upplevelser och anförtroddes i en senare fas under intervjun. Anledningen till att de 

uppfattades som känsliga kan bero på hur intervjufrågorna ställdes eller att de inte ville 

framstå som fördomsfulla.   

Båda författarna närvarade vid hälften av intervjutillfällena vilket bidrog till att komplettera 

varandra under intervjun. Vid ett tillfälle då enbart en av författarna närvarade under intervjun 

delgav en av respondenterna att inledningen kändes lite spänd men att anspänningen försvann 

utefter intervjun fortgick. 

 

Författarna har i efterhand insett att det finns både för- och nackdelar i att använda sig av 

diktafon för att registrera intervjuerna. En självklar fördel är att fokusen koncentreras på vad 
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respondenterna talar om och samtidigt kunna formulera följdfrågor passande till 

respondentens svar.  

Nackdelarna kan hänföras till att merparten av fokusen hade lagts till att kunna föra 

anteckningar vilket skulle kunna innebära att väsentlig information från respondenterna kan gå 

förlorad. Författarna är medvetna om att inspelning av intervjuer kan leda till en mindre 

avslappnad situation. I enstaka fall upplevdes en mindre avslappnad intervju vilket försvann ju 

längre intervjun fortgick. 

 

Att använda sig av fokusgrupp som undersökningsgrupp kan betraktas som ett alternativ. 

En fokusgrupp karakteriseras av att intervjuarna genomför en styrande intervju för att undgå 

att kliva ifrån ämnet genom samtal och observationer med flera respondenter samtidigt (Trost, 

2010). Skälet till att metoden inte var applicerbar beror dels på de etiska problem som kan 

uppstå när flera respondenter ingås samtidigt, eftersom risken är stor att tystnadsplikten bryts. 

En annan anledning är att det finns en risk att en del av respondenterna blir skygga och inte 

vågar öppna upp och delge sina upplevelser eller att respondenterna riskerar att påverka 

varandra (Trost, 2010). 
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7. SLUTSATS  

Studien visar hur sjökaptensstudenter i avgångsklassen med fartygsförlagd utbildning anser att 

multikulturella besättningar påverkar arbetsklimatet och social gemenskapen jämfört med 

nationellt sammansatta besättningar. Det visade sig att respondenterna ansåg att 

kommunikationen är den största faktorn som påverkar hur den sociala gemenskap och 

arbetsklimatet är ombord. Det framkom att befälen ombord har ett stort inflytande i att få de 

resterande ombord att integrera, i och utanför arbetet, genom att uppmuntra till 

kommunikation. För att minska kommunikationssvårigheterna ombord föreslås exempelvis att 

det krävs större medvetenhet hos rederier och managementbolag vid anställning av ny 

personal när det gäller språkkunskaperna. 

De olika kulturella värderingarna kan påverka den sociala gemenskapen och arbetsklimatet, 

men anses inte påverka i lika hög grad när besättningen har efter mognad och klokhet tagit 

lärdom av varandras olikheter och anpassat sig till varandra, vilket tyder på att det finns en 

medvetenhet hos besättningen om de kulturella skillnaderna. Detta kan exempelvis uppnås 

om information om de kulturella skillnaderna gavs för att ge besättningen en större kulturell 

förståelse.  

 

 

7.1 Förslag till vidare forskning 

Om det finns möjlighet, skulle det vara intressant att genomföra en fallstudie på ett eller flera 

fartyg. För att se hur besättningen upplever att arbetsklimatet och den sociala gemenskapen är 

samt om det påverkas av att det är mer än en kultur ombord. 

Det skulle även vara intressant att ta reda på hur rederierna förhåller sig till miljön som råder 

ombord med avseende på social gemenskap och arbetsklimat. Vilka föreutsättningar ges och 

på vilket sätt rederierna försöker att skapa en god social gemenskap och bra arbetsklimat i 

besättningar som kommer från olika kulturer.  
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Bilaga 1 / Intervjuguide 

 

Temata 

 

 

Arbetsklimat i  

Nationellt sammansatt besättning 

Multikulturell besättning 

 

 

Social gemenskap i 

Nationellt sammansatt besättning 

Multikulturell besättning 
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Bilaga 2 / Intervjufrågor 

 

Öppningsfrågor: 

Har mässarna och gemensamma utrymmen på något sätt varit uppdelade ombord? 

Om ja ovan: Har kulturerna umgåtts i de uppdelade utrymmena? 

Vilka faktorer anser du spelar in för att uppnå ett bra arbetsklimat? 

Vilka faktorer anser du spelar in för att uppnå ett dåligt arbetsklimat? 

Vilka faktorer anser du spelar in för att uppnå en bra social gemenskap? 

Vilka faktorer anser du spelar in för att uppnå en dålig social gemenskap? 

 

 

Arbetsklimat 

Hur upplever du arbetsklimatet i multikulturella besättningar? 

Hur upplever du arbetsklimatet i en nationellt sammansatt besättning? 

Upplever du några skillnader i arbetsklimatet i en multikulturell besättning jämfört med 

nationellt sammansatt besättning? 

 Har du upplevt några fördelar eller nackdelar ur dessa skillnader? 

 Påverkar de kulturella skillnaderna arbetsklimatet? 

 

Hur upplever du att en multikulturell besättning bidrar till arbetsklimatet ombord? 

Hur upplever du att en nationellt sammansatt besättning bidrar till arbetsklimatet ombord? 

 Upplever du att det finns några skillnader när det kommer till att bidra till arbetsklimatet ombord i en 

multikulturell besättning jämfört med nationellt sammansatt besättning? 
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Social gemenskap 

Hur upplever du den sociala gemenskapen i en multikulturell besättning? 

Hur upplever du den sociala gemenskapen i en nationellt sammansatt besättning? 

Upplever du några skillnader i den sociala gemenskapen i en multikulturell besättning jämfört 

med nationellt sammansatt besättning? 

 Har du upplevt några fördelar eller nackdelar ur dessa skillnader? 

 Påverkar de kulturella skillnaderna den sociala gemenskapen ombord? 

 

Hur upplever du att en multikulturell besättning bidrar till den sociala gemenskapen ombord? 

Hur upplever du att en nationell sammansatt besättning bidrar till den sociala gemenskapen 

ombord? 

 Upplever du att det finns några skillnader när det kommer till att bidra till den sociala gemenskapen 

ombord i en multikulturell besättning jämfört med nationellt sammansatt besättning? 

 

 

Vilka faktorer anser du avgör om det är en god eller dålig social gemenskap och arbetsklimat i 

en multikulturell besättning jämfört med en nationell besättning? 

Vad görs ombord för att påverka arbetsklimatet och den sociala gemenskapen? 

 Har du upplevt några skillnader mellan en multikulturell besättning jämfört med nationellt 

sammansatt besättning när det kommer till att påverka arbetsklimatet och den sociala 

gemenskapen? 
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