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Det här skulle egentligen bli en helt annan historia. Vi 
hade tänkt undersöka stress hos fartygsbefäl kopplat till 
en ökad administrativ börda, utifrån en enkätstudie som 
gjordes år 2010. Men när vi upptäckte att intenden-
turen på passagerarfartyg hade en betydligt högre 
upplevelse av utmattning, jämfört med andra personal-
grupper bestämde vi oss för en helt ny inriktning. 

Projektet vilar på tre ben: resultaten från två enkät-
studier som genomfördes åren 2010 och 2015 och som 
omfattade svenskregistrerad sjöpersonals upplevelser 
av trötthet och stress i arbetet, samt servicepersonalens 
upplevelse av arbetstillfredsställelse, motivation och 
utmattning. I samarbete med Försäkringskassans Sjö-
fartskontor fick vi också möjlighet att analysera alla 
långa sjukskrivningar, 60 dagar och längre för åren 
2011–2014. Ett viktigt syfte med att undersöka sjuk-
skrivningsstatistiken var att försöka hitta kopplingar till 
upplevelsen av utmattning. Dessutom genomfördes 
intervjuer, observationer och gruppdiskussioner med 
chefer och medarbetare ombord och iland för att un-
dersöka vilka fysiska, organisatoriska och sociala fak-
torer som upplevs vara av betydelse för arbetsmiljön.

Sammantaget har vi genom den här kombinationen 
av undersökningsmetoder lärt oss mycket om vilka 
riskfaktorer som finns i arbetsmiljön ombord och som 
kan orsaka arbetsrelaterade långa sjukskrivningar. Ett 
övergripande mål med projektet var också att kunna 
identifiera friskfaktorer som främjar en god arbetsmiljö 
och därmed minskar risken för utmattning och ohälsa. 

Projektets resultat visade att passagerarfartygens 
besättning rapporterar högst utmattningsupplevelse 

både 2010 och 2015, baserat på olika enkätfrågor om 
trötthet och stress i arbetet. Det framkom också att 
intendenturpersonalen är klart överrepresenterade 
i sjukskrivningsstatistiken rörande sjukskrivningar 60 
dagar och längre. Vid jämförelse mellan avdelningar 
och sjukskrivningsdiagnoser kunde intendenturper-
sonalens överrepresentation också kopplas till upplev-
elsen av utmattning. 

Enkätundersökningen 2015 visade att intendentur- 
personalen också rapporterar mest negativa upplev-
elser av arbetssituation, kamratskap och ledarskap 
jämfört med andra avdelningar. Trots detta visade sig 
intendenturen vara en generellt motiverad yrkesgrupp 
med hög arbetstillfredsställelse. Vi har också identi-
fierat vissa friskfaktorer med förmågan att motverka 
utmattningsupplevelsen. Det handlar om tillräcklig 
bemanning, tid för vila, chefer som tar tag i problem, 
samt bra relationer med andra avdelningar ombord. 
Dessa friskfaktorer stärker också motivationen att arbeta 
till sjöss.

Några av våra viktigaste slutsatser är att ökad delak-
tighet hos intendenturpersonalen i arbetsmiljöarbete 
och arbetsplatsens utformning kan minska de negativa 
och stärka de hälsofrämjande effekterna av förändrings- 
arbete ombord. Den sociala arbetsmiljön är en viktig 
del av arbetet till sjöss och omfattar även den lediga 
tid som tillbringas ombord. Arbetsmiljöarbete bör 
därför omfatta åtgärder som bryter ner gränser mellan 
avdelningar, skapar sammanhållning och en gemensam 
identitet för intendenturen och besättningen i stort. 

Sjukt kul jobb
Stundtals tufft men ändå givande. Så skulle arbetssituationen kunna sammanfattas för de 
som jobbar inom intendenturen med service och försäljning till gäster på passagerarfartyg. 
Många arbetsmoment innebär hög fysisk och mental arbetsbelastning med liten möjlighet 
att själv kunna påverka sina arbetsförhållanden. Men trots att servicepersonalen är över-
representerade bland de långa sjukskrivningarna är det en motiverad arbetsgrupp med 
hög arbetstillfredsställelse. I den här rapporten sammanställer vi några av de viktigaste 
resultaten från forskningsprojektet Intendenturpersonalens arbetsmiljö1 som genomfördes 
vid Sjöfartshögskolan, Linnéuniversitetet under åren 2015–2017. Både projektet och den här 
rapporten har finansierats av Stiftelsen Sveriges Sjömanshus. 

1 Samtliga resultat från projektet samt en mer detaljerad metodbeskrivning finns i projektets slutrapport Intendenturpersonalens arbetsmiljö. 
Arbetsmiljö, arbetsupplevelser, motivation och sjukskrivningar på passagerarfartyg. (2017). Carl Hult, Cecilia Österman, Gesa Praetorius och 
Mats Lindblad. Kalmar: Linnéuniversitetet. 



Nya sjukfal l
• Alla fartyg – 410 fall

• Passagerarfartyg – 318 fall

• Övriga fartyg – 92 fall

Sjukfallen inom serviceavdelningen fördelas på följande diagnostyper:

57 % relaterade till fysisk och psykisk överbelastning som ofta kan relateras till 

arbetslivet. Varav 33 % belastningsbesvär och 24 % psykiska diagnoser.

Servicepersonal 55 år och äldre störst andel belastningsbesvär 42 %

Servicepersonal 30 år och yngre störst andel psykiska diagnoser 28 %

Av de 318 nya sjukfallen på passagerarfartyg är 250 fall av dessa bland service- 

personalen, 40 bland däckspersonalen och 27 maskinpersonalen.

L ång t i d ss juk f rånva ro om min s t 60 daga r å r 2014
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”Hon tycker inte om smulor på bordet, och jag 
kanske inte tycker om att stolarna står snett, 
och samtidigt, då kompletterar vi varandra hela 
tiden. Man vet att borden är rena och stolarna 
står rakt. Och det är så vi funkar.”
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När det gäller serviceindustrin, så som hotell, restau-
rang och försäljning ombord passagerarfartyg, kan 
personalens upplevda arbetssituation dessutom träffa 
själva kärnan i verksamheten; det vill säga gästens till-
fredsställelse. Det finns nämligen en uppenbar ten-
dens att servicepersonal känslomässigt överför sina 
upplevelser av arbetssituationen till kundens upp- 
levelse av servicekvalitén. Denna tendens bör i första 
hand betraktas som ett värde i servicen, snarare än 
ett problem. Välmående servicepersonal ger nöjda 
kunder. Trots denna intuitiva vetskap har passagerar-
fartygens intendenturpersonal upp till helt nyligen be-
funnit sig i skymundan när det gäller arbetslivsstudier, 
medan mycket har berättats och skrivits om sjöfartens 
däck- och maskinpersonal. 

Intendenturpersonalens situation skiljer sig på flera 
sätt från situationen för servicepersonal i land. Den mest 
uppenbara skillnaden är att intendenturpersonalen på 
många färjor periodvis tillbringar både arbetstid och 
fritid på arbetsplatsen, ofta med begränsat utrymme 
för privatliv och liten möjlighet att byta miljö. Interna-
tionella studier har också pekat på att den hierarkiska 
miljön på kryssningsfartygen bidrar till en försvarsinriktad 
kultur som innebär att personal tenderar att hålla upp- 
levelser för sig själva, vilket minskar förutsättningarna för 
stödjande kommunikation. 

När det gäller svenska förhållanden vet vi att de van-
ligaste diagnoserna vid långa sjukfall är psykiska och 
belastningsrelaterade. Den tydliga trenden är att de 
psykiska diagnoserna ökar i landet. Utifrån svensk och 
internationell arbetslivsforskning finns det goda skäl att 
anta att arbetsförhållanden spelar en viktig roll när det 
gäller sjukskrivningar för psykisk ohälsa. De riskfaktorer 
som lyfts fram handlar om arbete med hög emotionell 
belastning, samt arbete med höga krav i samband med 

lågt beslutsutrymme med liten möjlighet att själv kun-
na påverka sin arbetssituation. Det finns också risker 
i arbetssituationer med obalans mellan ansträngning 
och belöning. När det gäller långtidssjukskrivna med 
utmattningssyndrom visar kliniska observationer att en 
självkänsla som vilar på förmågan att satsa på sitt ar-
bete och prestera tycks öka risken för utmattning.

Som motvikt till riskfaktorer i arbetsmiljön är det 
lämpligt att också identifiera faktorer som främjar ett 
hållbart arbetsliv och en hållbar arbetsförmåga, så 
kallade friskfaktorer. Det som lyfts fram i sammanhan-
get är att det goda ledarskapet ska vara rättvist, stöd-
jande och inkluderande. Det är också viktigt att verk-
samheten utformas med möjlighet till kontroll över det 
egna arbetet och att utformningen bidrar till balans 
mellan arbete och fritid och mellan de krav som ställs 
i arbetet och de resurser som finns tillgängliga, samt 
mellan arbetsinsats och belöning. Andra viktiga frisk-
faktorer är upplevelse av tydliga mål i arbetet och an-
ställningstrygghet.

Det finns inget entydigt svar på varför den psyki-
ska ohälsan har ökat som den gjort. Det finns dock 
underlag för att slå fast att en trend av omorgani-
sationer och neddragningar, med ökande arbets-
belastningar och oro till följd, har betydelse. Andra 
bidragande orsaker som framförs handlar om sam-
hällsförändringar, alternativt allmänna attitydföränd-
ringar i prioritering mellan arbete och fritid. Ur ett 
arbetsgivarperspektiv har det påpekats att en del, 
men långt ifrån alla, orsaker till psykisk ohälsa ligger 
inom arbetsgivarens möjlighet att påverka. Ur detta 
perspektiv framhålls att problemet är en samhällsfråga 
och att många aktörer måste ta ansvar samt att även 
arbetstagaren måste ta ansvar för sin egen hälsa och 
för en hälsosam arbetsmiljö.

Introduktion
Det är väl känt inom forskningen att omständigheter kopplade till yrke och arbetsplats 
påverkar personalens arbetstillfredsställelse och därmed också motivationen i arbetet. 
Denna påverkan kan i sin tur medföra negativa konsekvenser för personalgenomströmning 
och produktivitet.
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Utmattningsindex består av fyra frågor som in-
gick vid båda enkättillfällena. Frågorna avser fånga 
olika aspekter av ansträngning, stress och trötthet. 
Respondenterna fick ta ställning till nedanstående 
frågor utifrån svarsalternativen 0 aldrig, 1 sällan, 2 
ibland, 3 ofta, eller 4 alltid:
Hur ofta…
•  känner du dig utmattad efter ett arbetspass?
•  upplever du stress i ditt arbete?
•  upplever du trötthet orsakad av otillräcklig sömn?
•  känner du dig psykisk trött när du kommer hem  
 efter ordinarie tjänstgöringsperiod ombord?

Svaren summerades till ett index och omkodades 
att variera mellan 0 och 100 där värdet 0 på indexet 
skulle innebära att alla frågor besvarats med aldrig 
och 100 att alla frågor besvarats med alltid.

Det är viktigt att inte förväxla utmattningsindex med 
Socialstyrelsens kriterier för utmattningssyndrom. 
Utmattningsindex är inte framtaget för att ställa 
medicinska diagnoser utan som ett proaktivt verktyg 
för att mäta personalens upplevda ansträngning i arbets-
situationen. Förhoppningen är att det ska kunna an-
vändas som en möjlighet att kontinuerligt utvärdera 
tillståndet hos personalen och snabbt kunna vidta 
förebyggande åtgärder. 

Figur 1 och Figur 2 visar medelvärden på utmatt- 
ningsindex för olika ombordfunktioner i en jämförelse 
mellan passagerarfartyg och övriga fartygstyper för 
2010 respektive 2015. Det är tydligt att personal om-
bord passagerarfartyg ligger generellt högst vid båda 
mättillfällena med de allra högsta värdena hos in- 
tendenturpersonalen. Mönstret är alltså oförändrat 
efter fem år

1 . Upplevelse av utmattning  
och ansträngning i arbetet
I projektet genomfördes en undersökning av upplevelser av utmattning (utmattningsindex) 
baserat på enkätsvar från 2010 och 2015. Utmattningsindex visar medelvärden för grupper 
utifrån individuella skattningar av upplevd utmattning. Resultaten i utmattningsupplev-
else ställdes sedan i relation till de långa sjukskrivningar som rapporterats till Försäkrings- 
kassans Sjöfartskontor. 
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Figur 1. Utmattningsindex 2010, medelvärden ombordfunktion och fartygstyp

Figur 2. Utmattningsindex 2015, medelvärden ombordfunktion och fartygstyp
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I Försäkringskassans material finns uppgifter om längre 
sjukfall med omfattande, avidentifierad information 
rörande fartygstyp, avdelning, kön och ålder, samt de 
sjukfallsdiagnoser som ställts. I Figur 3 visas antalet 
längre sjukfall för åren 2011-2014. Här ser vi att de längre 
sjukskrivningarna sjunker efter 2011, från nästan 500 
fall till drygt 400. Minskningen kan bero på ett system-
atiskt arbete ombord och iland för att motverka sjuk-
skrivningar men den kan också bero på att många 
ombordanställda, av något skäl, har hamnat utanför 
Försäkringskassans upptagningsområde, exempelvis 
på grund av utflaggning.

Figur 4 visar en jämförelse av de längre sjukfallen 
mellan de olika avdelningarna ombord, för alla typ-
er av fartyg. För att få en rättvisande bild visas antal 
längre sjukskrivningar i procent av antal registrerade 

sjöman för avdelning och år. Här framgår tydligt att 
intendenturpersonalen är överrepresenterade alla år 
och att detta förhållande är som högst år 2014.

I Figur 5 visas hur de längre sjukskrivningarna skiljer 
sig mellan passagerarfartyg och övriga fartyg 2011-
2014. Röd färg anger andelen längre sjukskrivningar 
för passagerarfartygen och blå färg andelen för övriga 
fartyg. Det är uppenbart att huvuddelen av de långa 
sjukskrivningarna finns på passagerarfartygen, vilket 
stämmer väl överens med de resultat som redan visats 
i utmattningsindex.

Figur 6 visar en jämförelse av årliga antal längre sjuk-
fall mellan avdelningarna på passagerarfartyg. Grön 
färg representerar däck, blå maskin och röd intenden-
turen. Det blir tydligt att intendenturpersonalen står 
för i stort sett hela trendbilden 2011–2014.

2 . Långtidssjukfrånvaro om 
minst 60 dagar
I detta avsnitt undersöks Försäkringskassans statistik över intendenturpersonal med sjuk-
skrivning om minst 60 dagar under åren 2011–2014 och jämförs med det mönster som 
avspeglas i utmattningsindex i enkätsvaren från 2010 och 2015. 
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Figur 4. Längre sjukfall i procent av antal registrerade inom avdelning och år, alla fartygstyper (andel i procent).

Figur 3. Antal sjukfall om minst 60 dagar, alla fartygstyper
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Figur 6. Nya fall av långa sjukskrivningar per år inom avdelningarna på passagerarfartyg

Figur 5. Fartygstyp och antal sjukfall per år
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Figur 7. Fördelning av diagnos inom avdelningar, passagerarfartyg

För att kunna undersöka en eventuell koppling mellan 
de långa sjukfallen och de sjukskrivnas arbetssituation 
är det nödvändigt att studera diagnoser med ut-
gångspunkt i de arbetsrelaterade upplevelserna av 
stress, trötthet och utmattning som avspeglas i ut-
mattningsindex.

I Figur 7 presenteras fördelningen av diagnoser visat 
som procentandelar av den totala samansättningen av 
diagnoser inom varje avdelning för passagerarfartyg. 
Här hittar vi diagnoser som kan relateras till såväl fysisk 
som psykisk överbelastning. Det rör sig om ”belast-
ningsbesvär” (röd färg) vilken kan relateras till fysisk 

belastning samt psykiska diagnoser (rosa färg) som 
kan relateras till psykisk belastning. Båda diagnos- 
typerna kopplas ofta till arbetslivet och utgör tillsam-
mans den största andelen långa sjukskrivningar inom 
samtliga avdelningar. Hädanefter kallar vi dessa diag-
noser för arbetsrelaterade diagnoser.

Allra störst är andelen inom intendenturen där ar-
betsrelaterade diagnoser utgör nära 60 procent av alla 
diagnostyper. Intendenturavdelningen har den klart 
största andelen psykiska diagnoser medan maskin har 
den minsta. Maskinpersonalen tycks däremot ha en 
förhållandevis stor andel hjärt- och kärldiagnoser.

Sjukfallens diagnoser

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Däck Maskin Intendentur

BelastningsbesvärHjärt- och kärlsjukdom

Skada, förgiftning

Tumörer

Övrigt Psykiska diagnoser



14

I Figur 8 visas en jämförelse av diagnosfördelning för 
olika åldersgrupper. Här framgår det att de diagnoser 
som följer åldrandet handlar om belastningsbesvär, 
tumörer samt hjärt- och kärlsjukdomar. Andelen psykiska 
diagnoser är däremot störst i den yngsta åldersgruppen, 
för att sedan minska för varje ålderskategori. Samma 
tendens ser vi hos andelen övrigt (en sammanslagning 
av ingen uppgift och övriga diagnoser), vilket väcker 
en misstanke om att det kan dölja sig liknande besvär i 
båda kategorierna. 

En vanlig förklaring till att vissa besvär minskar med 
ålder inom en yrkesgrupp är att minskningen beror på 
en självselekteringseffekt. Detta går i korthet ut på att 
de som är kvar inom yrket vid högre ålder är kvar där 
på grund av att de (i det här fallet) klarar psykisk påfrest-
ning i arbetet bättre än många andra som lämnat yrket. 
Den här effekten kallas också för ”healthy workereffekt”.  
Utifrån samma förklaringsmodell kan vi då anta att en 
stor andel personal i de två yngsta grupperna kommer 
att lämna yrket före 40 års ålder.

Figur 9 visar att intendenturpersonalens längre sjukfall 
under perioden 2011 – 2014 består till ungefär 60 
procent av arbetsrelaterade diagnoser. Värt att notera 
är att muskel- och skelettdiagnoser minskar tydligt 2014 
samtidigt som andelen psykiska diagnoser ökar. En  
möjlig förklaring till detta skulle kunna vara att ålders-
sammansättningen inom intendenturen förändrades 
2014 så att medelåldern blev lägre (jämför ålders- 
skillnader i Figur 8).

På det hela taget visar resultaten att intendentur- 
personalen är klart överrepresenterade i statistiken över 
långa sjukskrivningar. Det visar sig också att dessa sjuk-
skrivningar till nära 60 procent består av diagnoser relat-
erade till fysisk eller psykisk överbelastning, vilket ofta 
kan kopplas till arbetslivet (se Figur 9). Ett annat tydligt 
tecken på arbetslivsberoende resultat är den ålders- 
relaterade självselekteringseffekt som noterades för psy-
kiska diagnoser (se Figur 8).

Figur 8. Fördelning av diagnos inom åldersgrupp, passagerarfartyg
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Figur 9. Fördelning diagnoser per år inom intendenturen, passagerarfartyg
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I föregående kapitel såg vi att intendenturpersonalens 
diagnoser vid längre sjukskrivningar till nära 60 procent 
var av den sort som ofta är arbetsrelaterade. Inlednings-
vis redovisades också att den upplevda utmattningen 
för sjöfartens ombordpersonal var högst för intenden-
turpersonal vid mätningar 2010 och 2015. Arbetsmil-
jöns fysiska, organisatoriska och sociala faktorer hänger 
ihop. Det är därför viktigt att arbeta med arbetsmiljö ur 
ett helhetsperspektiv. Arbetet behöver organiseras så 
att riskerna för långvarig ohälsosam fysisk och mental 
arbetsbelastning undviks och så att det ges möjligt till 
återhämtning både i arbetet och från arbetet.

3 .1 . Fysisk belastning i arbetet
Den fysiska arbetsbelastningen för intendentur- 
personalen beskrivs som mycket hög av både om-
bordanställda och HR-avdelningen iland. Många ar-
betsmoment utförs stående och gående, ofta i på-
frestande arbetsställningar, t.ex. med kroppen böjd 
och vriden för att komma åt att servera eller plocka 
av disk. Vid bordsservering kan serveringspersonal 
bära 5–6 kg mat och dryck per bord vilket samman-
taget ger en hög och repetitiv belastning under ett 
arbetspass. Personalen hanterar också proviant, 
varor till butikerna, linne, backar med porslin i disken, 
ölfat till baren m.m. Inom hotellavdelningen innebär 
städning och bäddning en hög fysisk belastning när 
hytter, publika utrymmen och besättningsutrymmen 
ska rengöras, ofta under tidspress med liten kontroll 
över det egna arbetet.

Att arbeta på ett fartyg innebär en kontinuerlig exponer-
ing för buller och helkroppsvibrationer. Även där bullret 
inte är hörselskadligt uppfattas det som störande och 
bidrar till att skapa stress och irritation och kan ibland 
göra det svårare att uppfatta vad som sägs, så som ar-
betsinstruktioner, frågor eller beställningar. Helkropps-
vibrationer och skakningar från fartygets maskineri och 
från sjön innebär ökad risk för belastningsbesvär, särskilt 
i ländrygg, nacke och skuldra.
Det som betonas av personal som vi intervjuat är fram-
förallt arbeten som innebär många tunga lyft och lån-
ga sträckor att gå under arbetspassen. En person som 
arbetar i restaurang på en färja mätte över 20 km med 
stegräknare under en arbetsdag med à la carteserver-
ing i högsäsong

Någon tar två tallrikar. Och när man själv klarar av att bära 
fyra, fem tallrikar, och ibland sex och sju tallrikar då blir det ju 
att man tar de där tallrikarna för att jag har så jävla bråttom 
hela tiden, klockan tickar. Och då tar man dem, och då får 
man ju slitna leder, tummar, axlarna …Hela ryggen, kroppen 
helt och hållet.

I restaurangerna beskrivs hur långa avstånd gör att man 
hellre plockar på sig för många tallrikar istället för att gå 
två gånger. I en del restauranger på passagerarfartygen 
uppmuntras det inte till att använda serveringsvagn, då 
det finns en idé om att en vagn upplevs av gästen som 
mindre exklusivt än tallriksservering. Ibland finns det 
inte heller utrymme för att kunna använda en vagn.

3 . Fysisk, organisatorisk och 
social arbetsmiljö
I det här kapitlet redovisas och diskuteras arbetsmiljörelaterade orsaker till långa sjukskrivningar 
inom intendenturen som framkommit i enkätsvaren, samt under intervjuer och observationer 
ombord. Orsakerna presenteras här under följande teman: fysisk belastning, arbetsplatsens 
utformning, organisatorisk och social arbetsmiljö, samt ledarskap i organisationen.
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Vi har ingenstans att förvara de där kärrorna, vi har ju så 
himla trångt utrymme. Och inte skulle vi kunna köra kärrorna 
till disken heller, och packa av disken där. Då skulle det ta 
ännu längre tid.

Det finns vissa åtgärder man kan vidta för att minska 
belastningen, men dessa upplevs inte finnas i tillräcklig 
utsträckning eller så måste det bekostas av personalen. 
Exempel är möjligheten att få massage på jobbet och 
ha ergonomiska arbetsskor. Även om arbetsskor i vissa 
avdelningar bekostas helt eller delvis av arbetsgivaren, 
så sker detta inte i alla delar inom intendenturen. Många 
som arbetar stående och gående under en stor del av 
dagen gör det i fel typ av skor, vilket ytterligare kan 
öka belastningen på kroppen samt innebära en ökad 
halkrisk vid spill eller våta golv.

3 .2 . Arbetsplatsens utformning
Risken för överbelastning av kroppens muskler, skelett 
och leder är också kopplad till hur arbetsplatsen är 
utformad och vilken möjlighet som finns att anpassa 
arbetsplats och arbetsförhållanden efter individens 
olika fysiska förutsättningar. 

Av intervjuer och observationer framgår flera aspekter 
på den fysiska arbetsmiljön som handlar om hur ar-
betsplats och arbetsutrustning är utformad. Det finns 
exempel på hur en dåligt genomtänkt utformning av 
restaurangkök leder till både onödigt spring och risk 
för att kökspersonalen springer på varandra i hektiska 
situationer med mycket att göra. Under intervjuerna 
kommer det också upp flera exempel på tungt, 
otympligt porslin som inte alltid passar i disken.  
Under en gemensam intervju med en grupp ur 
serveringspersonalen på ett fartyg diskuterar per-
sonalen med varandra hur en dåligt utformad disk-
station innebär regelbundet arbete med armar över 
axelhöjd och under knähöjd, något som innebär 
ökad risk för belastningsskador:

- Vi har ett jäkligt tungt porslin.
- Ja, och sen är det disken. Den är så oergonomisk, 
både för diskarna och för oss. 
- Disken får ju böja sig så här för att ta tallrikarna som står på 
disksidan
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En annan viktig aspekt som framförs under intervjuerna 
är personalens delaktighet och möjlighet att kunna 
påverka utformningen av sin egen arbetsplats. Många 
av de anställda inom kök, bar, restaurang och hotell är 
väl medvetna om utmaningar och brister i den egna 
arbetsmiljön. Men det finns också många konkreta 
förslag på lösningar, särskilt hos personal som har 
arbetat en längre tid inom en avdelning. Trots detta 
verkar många förändringar i den fysiska arbetsmiljön 
genomföras utan att besättningen involveras i planering 
och utvärdering.

Och just som när de görs några förändringar, byggs om 
någonting eller beställs in nya grejer och så här, så varför inte 
höra med de som jobbar med det och ska utföra arbete.

Besättningens kunskap om vilka arbetsuppgifter och 
moment som utförs, under vilka förhållanden och med 
vilka behov, är viktiga för utformningen av arbetsupp- 
giften så att den kan utföras med så liten belastning som 
möjligt. Detta gynnar också arbetets effektivitet.

Ett exempel som nämns är en stötdämpande matta 
som har lagts ut i en bar. Mattans syfte är att dämpa 
helkroppsvibrationer vid stående arbete och minska 
risken för belastningsbesvär. Tyvärr är mattan inte an-
passad till det aktuella arbetsutrymmet och person-
alstyrka. Mattan är så stor och tung att det krävs flera 
personer för att kunna städa i baren och den är samtidigt 
mycket svår att flytta. Även om den intervjuade perso-
nalen uttryckligen säger att de uppskattar initiativet med 
mattan, så finns det anledning att tro att resultatet blivit 
bättre om den berörda personalen hade involverats 
innan beslut fattades om vissa mått och material. 

Varför är det ingen som hör med personalen? “Hörni, att nu 
måste ni få någonting …” för att det var ju för oss som står 
mycket, så det var jättebra. Men varför inte ta tre stycken på 
två meter då, så jag menar, det är såna grejer, de gör någonting, 
varför hör de inte med folk som jobbar med det? Utan det 
bestäms liksom över våra huvuden. Men nu har vi påpekat det. 
Och nu går det inte att skära sönder de där mattorna, för du vet 
det är sån här skumgummifyllning, och så är de pressade runt 
om vet du. 

Utöver att bidra med kunskap om hur arbetet utförs 
och arbetsutrustning används får upplevelsen av 
delaktighet hos personalen andra positiva effekter, 
relaterat till arbetsglädje och känslan av samman-
hang, eller som en lokal facklig representant uttrycker 
det: …viktigheten av att känna att man är med och påverkar 
sin situation. Man är med i hela matchen. 

I ett fall byggdes en hytt upp som prototyp inför ren-
overing av ett antal passagerarhytter. Här tog skyddsom-
buden själva initiativ till en provstädning av hytten som 
dokumenterades och fotograferades. Det visade sig att 
hyttens utformning gjorde det mycket svårt att kom-
ma åt att städa på ett effektivt sätt utan att behöva inta 
onödigt besvärliga arbetsställningar. Vassa hörn på 
möbler ökade också risken för att göra illa sig. Efter att 
resultatet av provstädningen redovisats gjordes ytter-
ligare justeringar av hyttens inredning. Bland annat så 
byttes det till en smalare säng, hörn rundades av och en 
tunnare, väggfast tv monterades som inte stack ut lika 
mycket som den förra. 

Ovanstående är ett bra exempel på delaktighet och 
utformning av arbetsplatser med användaren i centrum. 
Med små medel var det möjligt för personalen kunde 
testa en hyttdesign och visa på förbättringsmöjligheter 
i hyttens utformning. Som en konsekvens av denna ut-
värdering fanns det möjligt att göra ändringar i designen 
innan hytten togs i bruk och innan de andra hytterna 
byggdes om. Ju tidigare under förändringsarbete som 
sådana utvärderingar kan göras, desto lättare – och 
billigare – är det att göra nödvändiga förändringar och 
förbättringar 

Ett annat exempel rör byte av glas i en cafeteria, ett 
ämne som berörts av många personer under inter-
vjuerna då glas och porslin ofta uppges vara onödigt 
tungt. I det här fallet vägde en back med caféglas 13 kg 
innan bytet till glas som kostade en tredjedel i inköp och 
vägde 6 kg per back. Eftersom varje back lyfts och han-
teras manuellt flera gånger mellan cafeterian och disken 
innebär bytet av glas en avsevärd reducering av risken 
för belastningsbesvär. 
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3 .3 . Organisatorisk och social arbetsmiljö
Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön hänger 
ihop. Organisatorisk arbetsmiljö berör hur arbetet är 
organiserat; hur det planeras, leds och kommuniceras, 
samt hur beslut i organisationen fattas. Den sociala ar-
betsmiljön berör det interpersonella samspelet; hur vi 
påverkas av de personer som finns runt omkring oss, 
som t.ex. kollegor, chefer och gäster. 

Arbetets organisation på rederinivå
Resultaten av enkäten 2015 visade att intendenturper-
sonal på passagerarfartyg var den grupp som var minst 
benägna att hålla med om enkätens positiva påståen-
den som rörde den egna avdelningen.

De påståenden som man har tagit ställning till var: 
• bemanningen är tillräcklig för att klara arbetsupp- 
 gifterna på ett bra sätt
• arbetsfördelningen är organiserad på ett bra sätt,  
 samt att 
• arbetsplatsen är väl anpassad för att utföra arbets- 
 uppgifterna på ett bra sätt.

Bemanningen upplevdes som mest problematisk. 
Knappt 40 procent av intendenturpersonalen höll med  

 
om att bemanningen är tillräcklig för att klara arbet-
suppgifterna och runt 30 procent tog klart avstånd. 
Över 20 procent förhöll sig tveksamma.

Under åren 2011–2014 som vi följt sjukskriv- 
ningsstatistiken har fartyg både flaggats ut och flag-
gats in, ibland med förändrade arbetsförhållanden 
som följd. Vissa personer som vi intervjuat upplever 
att förändringar i hur arbetet är organiserat på rederinivå 
kan ha påverkat sjukskrivningarna. Till exempel med 
förändrade arbetstidsavtal.

Personalomsättningen inom intendenturen upplevs 
ha ökat inom främst kök och restaurang. Bland de yngre 
i personalen som är anställda på vikariat, ibland från 
vecka till vecka, är det flera som känner osäkerhet om 
anställningen. 

Oftast får man reda på när man är på jobb att man ska komma 
om en vecka igen. Säger de nej då så då får du sitta hemma och 
vänta vid telefon, och så ringer de högst troligen.

Utan en säker anställning eller arbetskontrakt som 
sträcker sig över en längre tid, påverkas även tiden som 
skulle behövas för att kunna återhämta sig. Ett exempel 
är om en anställd känner sig tvingad att arbeta extra på 
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sin intjänade ledighet eller inte vågar ta semester om 
det kan påverka möjligheten av att få arbete på fartyget 
framöver.

Men den upplevda otryggheten i anställningen 
påverkar inte bara vikarierna. Även de fastanställda 
menar att de påverkas negativt när kollegor försvinner 
och ersätts. Det upplevs som både en emotionell och 
fysisk belastning.

.. man har de här som kommer in som vecka, vecka, och är 
nya hela tiden som man ska träna upp. För man mår dåligt 
själv, för att man inte har de här bra fasta, se till att de får ett 
fast arbete, så att vi har våra fasta jämt. Och när de ser att det 
funkar bra i gruppen, fortsätter de ge de dem långa vikariat, det 
är helt, fullständigt sjukt. Det är också såna saker. De finns 
här egentligen, har funnits här i flera år, men ge dem fast då.

Rent praktiskt innebär det att tillfälligt anställd personal 
som saknar erfarenhet behöver mer tid för arbetsplats- 
introduktionen och upplärning och den fasta personalen 
upplever ibland att de själva behöver kompensera 
genom att arbeta hårdare och bevaka mer än sin egen 
arbetsstation.

Och en del har aldrig burit en tallrik. Oj. Så det är också jobbigt. 
Och då ska man börja visa dem samtidigt som man har en full 
station och ska se till att allt rullar på.

Under intervjuerna nämner flera personer att de gärna 
hade velat att ny personal skulle ges möjlighet att gå 
bredvid en dag eller två för att lära sig både arbetsplats 
och arbetsuppgifter ordentligt. Det är inte alltid möjligt 
då det saknas tid och resurser eller när ny personal be-
höver börja med mycket kort varsel.

Arbetets organisation på fartygs- 
och avdelningsnivå
Höga sjuktal kan göra att det blir svårt att få till en 
bra sammansättning av arbetslag. Under intervjuer-
na framkom flera exempel där försök hade gjorts att 
skapa god sammanhållning och en bättre arbetsmiljö 
genom att dela in personalen i olika arbetslag som 
skulle vara blandat med hänsyn till ålder och kompe-
tens. Sedan gör sjukskrivningar att arbetslagen sällan 
är intakta och grundidén med arbetslagen faller.

En annan aspekt som har kommit fram under inter- 
vjuerna är det skiftande antal besättning som anpassas 
efter förväntat antal passagerare. Detta kan leda till situ-
ationer där det antingen finns för mycket personal om-
bord, men det är oftare så att man upplever sig ha för lite 
personal och att det är svårt att hinna få återhämtning 
under arbetspasset för att kunna äta eller ta rast. 

På några av de besökta fartygen tillämpas arbets-
rotation där anställda byter mellan olika arbetsstationer. 
Arbetsväxlingen innebär en varierad belastning på kro-
ppen och också arbetsutvidgning där flera personer kan 
göra fler arbetsuppgifter, något som generellt kan anses 
positivt för både individ och organisation. Det är dock 
inte alltid systemet med arbetsrotation fungerar som 
det är tänkt. Två ekonomibiträden som arbetar i städet 
berättar, oberoende av varandra, att de ofta blir förflytta-
de till andra avdelningar och arbetsuppgifter men att de  
inte får hjälp från andra i samma utsträckning när de t.ex. 
är en person kort vid sjukdom eller liknande.

Trots hög fysisk belastning för dem som arbetar i lagret, 
med mycket manuell hantering och tunga lyft berättar 
en intervjuad lagerchef att de har låg sjukskrivning och 
att de på sex år inte har haft någon personalomsättning. 
Förklaringen uppges vara att på det aktuella fartygets la-
ger arbetar man i en tight grupp som stärker och hjälper 
varandra; en sopar och nästa svabbar. Det skapar trygg-
het. Med andra ord kompenserar de ett tungt arbete, 
som utförs med tämligen begränsad egen kontroll, med 
ett gott socialt stöd, både praktiskt och emotionellt.

Under studien har det framkommit flera exempel där 
sättet som arbete och uppgifter är orga-niserade skapar 
onödig frustration. Det innebär en ökad risk för stress 
och belastningsbesvär när medarbetare tvingas arbeta 
på ett sätt och med utrustning som uppfattas som varken 
effektivt eller säkert. Eller som en servitris uttryckte det:

Jag jobbar gärna. Jag jobbar gärna hårt. Men jag jobbar inte 
dumt.

Citatet illustrerar en önskan om att få förutsättningar 
att kunna göra ett bra och säkert jobb och där medar-
betares kompetens och professionalitet tas till vara.
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Social arbetsmiljö – samspel kollegor
Resultat från enkäten visade att intendenturen var den 
grupp som var minst benägna att hålla med om en-
kätens positiva påståenden rörande den egna avdelnin-
gen. De påståenden som man har tagit ställning till var:
• mina kollegor visar respekt för mig
• mina kollegor stöttar mig om jag påpekar brister  
 ombord
• relationer är goda med andra avdelningar.

Även om benägenhet att hålla med i de positiva 
påståendena var lägst för intendenturpersonal ombord 
passagerarfartygen, kan upplevelsen av kamratska-
pet ändå anses vara relativt gott oavsett avdelning. 
Mellan 65 och 80 procent av intendenturen höll med 
i påståendena. 

Under intervjuerna visade det sig att den sociala 
sammanhållningen är ytterst viktigt för trivseln ombord. 

Det är viktigt med kompisarna. Alltså, först och främst är vi 
här för att jobba, sen är det kompisarna. Byteskamraten ordnar 
så jag får sova ut när jag har rest långt för att komma ombord.

En annan bidragande faktor till psykisk ohälsa bland in-
tendenturpersonalen kan vara att man inte känner sig 
uppskattad eller känner sig förbisedd rörande behov i 
arbetsmiljön. I jämförelse med personalen på däck eller i 
maskin, så upplevs intendenturen inte ha samma status.

Nej, det är kanske det som vi har lite upplevt att vi blir lite 
ignorerade. Och jag tror att det är många som har mått dåligt 
av det. Alltså inte kanske till den graden att man sjukskriver 
sig, men det kan vara en bidragande effekt.

En annan aspekt som nämnts tidigare är den upplevda 
sociala osäkerheten. I och med att personalomsättnin-
gen inom vissa områden har ökat har sammanhållnin-
gen hos personalen förändrats. Negativa följder kan 
vara att arbetet upplevs som mer utmattande i och med 
att man inte känner till de nya kollegornas kompetens, 
samt att situationen upplevs som mindre personligt. 

Så det är också mycket tror jag, att folk mår dåligt psykiskt på 
grund av det här, och det är därför det blir sjukskrivningar. Jag 
vet inte vem jag ska jobba med nästa vecka när jag kommer, men 

helt plötsligt står det tre nya namn i min miljö som jag ska jobba. 
För det gör ju också väldigt mycket för sammanhållningen. Och 
i slutändan så gör det så att båten är riktad åt samma håll. 
Istället för, nu vet man ju knappt vad folk heter. Förut visste 
man ju nästan vad allihopa hette, även från maskin.

Intervjupersonerna betonar vikten av att kunna ”prata 
av” sig efter ett arbetspass, särskilt när arbetspasset 
har varit krävande. Under en gruppintervju med server-
ingspersonal resonerar personalen om möjligheter och 
behov för återhämtning: 

Och just det här att någon gång, när vi har en sämre dag med 
passagerarna, att gänget ska få sätta sig ned då och umgås. 
Ta en grupp, liksom, och då bara ta hälften av serveringen, 
hälften av kockarna och sätt ihop dem då. Nu ska vi sitta ner 
och så ska ni äta en macka och dricka en öl tillsammans. Och 
kommunicera.
- Sitta och snacka lite skit efteråt, vad som har hänt under 
kvällen.
- Det var det man g jorde förut när man bara jobbade i 
restaurangen, så när det blev lite lugnare i andra sittningen,  
då satt man så här och vek servetter och pratade av sig lite. 
- Både att man själv får återhämta sig, plus att man får allting 
g jort, såna här grejer.

Tiden för den här typen av återhämtning i arbetet upp-
levs ha minskat bland intendenturpersonalen i takt 
med ökade krav inom hela organisationen att optimera 
sina arbetsprocesser. En annan aspekt av den sociala 
sammanhållningen och kamratskapet är att ha tid ge-
mensamt utanför arbetet. Det rör sig främst organiserat 
umgänge (t.ex. inom arbetsgruppen) på arbetsplatsen 
och möjligheten att kunna ha gemensamma mötesytor, 
samt tid och utrymme för gemensamma aktiviteter. 

För där g jorde vi oftast så, det g jorde vi med samma här då, 
vi hade faktiskt sittningar personalen emellan. Som när man 
jobbar i matsalen så kunde vi ha varma smörgåsar en kväll… 
bara den här gemenskapen. 

På ett annat fartyg ger en kökschef exempel på precis 
den här typen av aktivitet och berättar att de ordnar korv- 
kväll en gång i veckan där kökspersonalen äter korv och 
snackar tillsammans. En motsvarande enkel aktivitet är 
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den lördagscola som anordnas i lagret och barkaffet på 
söndagar där man fikar tillsammans i baren. Alla de här, 
relativt enkla, aktiviteterna görs för att stärka gruppen 
och med fördel på annat ställe än mässen där man 
annars äter och fikar.

Utrymmen såsom gym och sällskapsrum, eller möj-
lighet att vistas på däck påverkar personalens sociala 
interaktion i och med att de representerar rekreations- 
utrymmen där man kan umgås. Här kan chefer och ar-
betsledare bara skapa förutsättningar, det är sedan upp 
till den enskilde medarbetaren att delta i aktiviteter. 

Det är viktigt att notera att en ökat social samman-
hållning också kan leda till förbättrad arbetsprestation 
och ha en positiv inverkan på gästens upplevelse.
 
Hon tycker inte om smulor på bordet, och jag kanske inte tycker 
om att stolarna står snett, och samtidigt, då kompletterar vi 
varandra hela tiden. Man vet att borden är rena och stolarna 
står rakt. Och det är så vi funkar.

Citatet som är hämtat från en intervju med serverings- 
personal som reflekterar över egna och andra kollegors 
egenskaper och förmågor, illustrerar så fint hur en väl 
sammansatt grupp, som kompletterar och känner tillit till 
varandra, kan arbeta effektivt utan att det uppstår konf-
likter över olikheter.

Social arbetsmiljö – det professionella mötet 
En annan förklaring för de högre sjuktalen inom in-
tendenturen ges av en HR-anställd som arbetar på ett 
rederikontor. Fast det inte finns statistik över den här 
trenden, så antar hen att ett ökat antal sjukskrivningar 
också kan bero på att man arbetar i ett kontaktyrke där 
kundkontakt och kundtillfredsställelse är centrala och 
arbetet kan karakteriseras av en mycket hög arbetstakt.

Ombord har vi inte upplevt det, men jag kan tänka en anled-
ning, om man nu tittar sjukskrivningstalet på intendenturen, 
det är att där exponeras du mot kund så rent socialt är du 

väldigt exponerad. Och det kan också dränera både energi och 
dränera dig som person. Då är det väldigt intensivt när kunden 
är där ombord och det är då de är så kallat riktigt hands on.

Även om flera intervjupersoner poängterar att de flesta 
passagerare har ett korrekt och trevligt bemötande så 
finns det allt för många tillfällen då gäster utsätter per-
sonalen för situationer där det kan vara svårt att ha ett 
professionellt bemötande gentemot kunden. Exempel 
på situationer som framkommit är t.ex. uppkommit är 
oönskade kramar eller smekningar, fräcka antydningar 
med ord eller gester och skamliga förslag.

Det är mycket skamliga förslag, jobbigt att handha fulla 
passagerare och allt, liksom. Folk tycker det är jobbigt. Det är 
jobbigt att hantera människor, det är jobbigt, det är jättejobbigt. 
Och så kanske man inte har utbildning för det, eller att man 
riktigt vet hur man ska hantera vissa situationer och så vidare, 
och plus att det kanske är väldigt dåligt personal … Alltså det 
är inte så många som jobbar på arbetsplatsen så det är svårt 
att ta hjälp av någon, för att den inte kan lämna sin post och 
så vidare, och man kan inte stötta varandra, som ett team, då, 
på något sätt.

Många fall inträffar i barmiljö när gästen är berusad men 
det förekommer också att nyktra gäster är påträngande. 
Ett kvinnligt butiksbiträde berättade hur hon blivit in-
trängd i ett hörn i parfymbutiken av en manlig gäst som 
gjorde närmanden, något som upplevdes som mycket 
obehagligt av den drabbade kvinnan.
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3 .4 . Ledarskap i organisationen

Rederiets ledarskap och närvaro
Intendenturpersonal på passagerarfartyg var den grupp 
som var minst benägna att hålla med om enkätens 
positiva påståenden rörande rederiets ledarskap. De 
enkätpåståenden som respondenterna har tagit ställ-
ning till här var:

• rederiets representanter visar respekt för mig
• jag har goda möjligheter att kommunicera med  
 rederiets representanter
• rederiets representanter lyssnar om vi påpekar  
 brister i min avdelning

Endast 30 procent av intendenturpersonalen upplever att 
rederiet lyssnar medan 20 procent tar klart avstånd och 
35 procent är tveksamma. På den punkten hittar vi också 
den hittills största andelen, 15 procent, som upplever sig 
inte veta. Den upplevelse som utmärker sig som särskilt 
negativ berör rederiets benägenhet att lyssna.

Att ha förståelse för både arbets- och boendemiljö 
ombord bedöms som mycket viktigt utifrån deltagande 
besättningsmedlemmarna. Ibland ges uttryck för en 
bristande förståelse för hur livet påverkas när man inte 
kan lämna sin arbetsplats på fritiden när man arbetar 
ombord. De enkätresultat vi vill referera till i detta 
sammanhang har vi valt att kalla rederiets upplevda när-
varo, det vill säga hur rederiets visioner, mål, möten och 
engagemang upplevs. När det gäller rederiets närvaro  

 
 
 
återfanns den sämsta upplevelsen hos övriga avdeln-
ingar. De enkätpåståenden som respondenterna har 
tagit ställning till här var: 

• rederiets visioner är bra
• rederiet ordnar bra utbildningar och möten
• rederiet arbetar för bra arbetskultur ombord

Även om intendenturpersonalen visade sig vara mer 
positiv än övriga funktioner när det gäller rederiets när-
varo var det endast cirka 45 procent inom avdelningen 
som höll med om att rederiets visioner är bra. När det 
gäller utbildningar, möten samt arbete för en bra ar- 
betskultur var det i båda fallen klart under 40 procent 
som höll med.

Den bästa upplevelsen av rederiets närvaro återfinns 
alltså hos intendenturen. Detta kan tolkas som en effekt 
av att rederierna faktiskt engagerar sig mer i passagerar- 
trafikens kärnverksamhet; mötet med gästerna som av 
naturliga skäl sker främst inom intendenturavdelningen. 
Som exempel på intendenturpersonalens upplevelse 
av rederiets närvaro berättar en kock att hen känner 
att rederiet bryr sig om, det händer någonting bra. I 
samma rederi nämner en butikschef att resultaten av 
senaste medarbetarenkäten visade ett stort förtroende 
för rederiets ledning; det har aldrig varit så högt för- 
troende förut men det genomsyrar hela organisationen. 
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Ledarskap ombord
Intendenturpersonal på passagerarfartyg var även här 
minst benägna att hålla med om enkätens positiva 
påståenden rörande ledarskapet i den egna avdelnin-
gen. De påståenden som man har tagit ställning till var:

• Min närmsta chef visar respekt för mig
• Min närmsta chef vidtar åtgärder om jag påpekar  
 brister ombord

Endast mellan 55 och 60 procent håller med i att 
närmsta chef vidtar åtgärder vid påpekade brister. 70 
procent håller dock med om att närmsta chef visar 
respekt. Relationen till närmaste chefen är viktigt för 
en medarbetares välbefinnande på sitt arbete. För-
troende, lyhördhet och ömsesidig respekt är grund-
pelare i en bra relation mellan chef och medarbetare, 
något som både chefer och medarbetare vittnar om i 
intervjuerna, här uttryckt av en restaurangchef: så det 
är jäkla viktigt att ha, jag bara hoppas man har något 
förtroende, eller personalen har förtroende för en.
Restaurangchefen fortsätter: att någon har gått ut härifrån 
[restaurangchefens kontor] gråtande, aldrig någonsin. Så vi är 
nog ganska så här … man är en del av … de har respekt för 
mig. Och jag har även respekt för dem. Det är inte att en sitter 
här och skriker, gör så här, så funkar det inte här.

Ibland kan nya regler ombord innebära att en chefs roll 
förändras. Exemplet nedan visar hur en chefsposition 
har förändrats till att också ha en kontrollfunktion. Detta 
blir tydligt när man även måste kontakta sin närmaste 
chef under sin lediga tid ombord. 

… så måste man fråga om lov av chefen för att få gå och titta på 
showen. Och det känns som att … ja, ibland är chefen kanske 
10, 15 år yngre. Kanske till och med har en mindre utbildning 
än man själv har. Så ska man gå dit och fråga om lov, om jag 
får gå som vuxen människa och titta på en show […]. Så det 
känns som ett överförmynderi helt enkelt.

 

Ombord på ett fartyg kan det uppstå missförstånd och 
konflikter i samband med olika ledarstilar. På alla besök 
ta fartyg, som i större delen av övriga handelsflottan, 
är det en heterogen blandning av människor av vari-
erande ålder, nationalitet och utbildningsbakgrund och 
ibland finns det skillnad i hur man upplever att arbetet 
bör ledas och kommuniceras ombord. Ombord en av 
Östersjöfärjorna berättade en facklig representant om 
hur kulturskillnader kan ta sig uttryck, både kopplat till 
nationalitet och yrkeserfarenhet.

ja, man har olika stil, ledarstil också i Finland och Sverige, 
det är det som har gett lite grann de här om man säger … jag 
ska inte kalla det konfrontationer, men det här olika. De är 
ovana vid att det kommer någon och lägger sig i, att ”vad fan, 
vad menar de med det. Ska de komma här och börja ha åsikter 
om vad vi bestämmer”, det är inte bekvämt. Så det är kultur- 
skillnader helt enkelt.

Under intervjuerna betonar flera personer vikten av att 
chefer har kunskap och erfarenhet i yrket, men också 
kunskap om de krav som ställs på ett gott ledarskap. 
Medan blivande intendenturbefäl får yrkeskunskap 
genom arbetet ombord så saknas ibland kunskap om 
hantverket som ledare. Ett exempel ges av en chef 
med lång bakgrund inom yrket och som har upplevt 
hur bristande ledarskap och kanske bristande stöd från 
den egna chefen kan ta sitt uttryck.

Inte blev jag chef här första dagen. Det tog väl en sex, sju, åtta 
år. Och sen måste jag även säga… det här har aldrig varit min 
dröm att ha det här jobbet. Jag var hovmästare tidigare, och 
där var jag liksom som mellanchef, du gör ditt jobb, men du har 
inte det där superansvaret som jag har nu. Jag blev tillfrågad 
om det här jobbet för det var en som fick sluta. Min företrädare 
fick sluta. Och han var en sån chef. Han var superduktig, han 
kunde allt men han kunde inte tygla sitt humör. Det blev hans 
fall. Jag vet ingen som var så duktig som han på alla grejer, men 
när det blev pressad situation, han blev helt förstörd, han skrek 
och härjade och var helt jävla galen.
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4 .1 . Arbetstillfredsställelse
Arbetstillfredsställelse betraktas ofta som en viktig 
faktor belägen mellan arbetsupplevelse och motivation 
i arbetet. Man tänker sig alltså att motivationen 
påverkas av arbetstillfredsställelsen som i sin tur 
påverkas av arbetsupplevelsen.

Tillfälliga upplevelser i arbetet kan naturligtvis 
kortsiktigt påverka både tillfredsställelse och moti-
vation i olika riktningar, men den mer övergripande 
tillfredsställelsen med arbetet i stort anses i allmän-
het vara grundläggande för övergripande motivation  
i arbetet. I det fall både arbetstillfredsställelse och mo-
tivation är i bottenläge kan det vara svårt att påverka 
motivationen direkt utan att först göra någonting åt 
arbetstillfredsställelsen. Det framstår här som fullt 
möjligt att arbetstillfredsställelsen också kan på- 
verka utmattningsupplevelsen, vilket vi återkommer till 
längre fram.

Den övergripande arbetstillfredsställelsen mäts här 
utifrån en fråga som lyder: På det stora hela, hur nöjd 
är du med ditt arbete till sjöss? Svarsalternativen är: 1 
helt nöjd, 2 mycket nöjd, 3 ganska nöjd, 4 varken nöjd 
eller missnöjd, 5 ganska missnöjd, 6 mycket missnöjd 
och 7 helt missnöjd.

I Figur 10 visas hur arbetstillfredsställelsen fördelar 
sig över passagerarfartygens olika befattningar. Svars- 
alternativ 1,2 och 3 har slagits ihop till nöjda (blå staplar) 
och alternativ 4,5,6 och 7 har slagits ihop till mindre 
nöjda (röda staplar).

Det är uppenbart att arbetstillfredsställelsen är ge-
nerellt god hos besättningen. Mest nöjda är senior-
befäl teknik, följt av intendenturbefäl och seniorbefäl 
nautik. Minst nöjda är juniorbefäl nautik och manskap 
intendentur. Det finns signifikanta skillnader mellan 
de lägsta och högsta värdena även om arbetstrivseln 
är genomgående god. Figur 10 visar att över 80 
procent av intendenturpersonalen på passagerar-
fartygen är nöjda med sitt arbete. Inga skillnader i 
den upplevelsen kunde hittas med avseende kön 
och åldersgrupper. Alla grupper verkar vara nöjda 
till över 80 procent. Arbetstillfredsställelsen visar sig 
därmed vara genomgående god – bättre än förvän-
tat när det gäller intendenturen med tanke på den 
gruppens höga utmattningsupplevelse. 

4 . Arbetstillfredsställelse och  
motivation
I detta kapitel redovisas personalens arbetstillfredsställelse och motivation i arbete och yrke 
samt hur dessa förhåller sig till utmattningsupplevelsen. Även skillnader och likheter med av-
seende kön och ålder berörs. Huvudfokus är intendenturpersonal ombord passagerarfartyg. 
Redovisningen bygger på enkätdata 2015.

M Å N A D E N S  M E D A R B E T A R E
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Figur 10. Arbetstillfredsställelse och befattning ombord passagerarfartyg
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4 .2 . Motivation, arbetstillfredsställelse  
och utmattningsupplevelse

Ett sätt att undersöka motivationen i yrket är att 
fråga efter intentionen att stanna kvar i yrket. I en-
käten ställdes frågan: Allt sammantaget, hur troligt är 
det att du kommer att avbryta ditt sjömansliv under de 
närmaste två åren för att satsa på ett arbete i land? 
Svarsalternativen är: 1 mycket troligt, 2 troligt, 3 inte 
särskilt troligt, 4 inte alls troligt. Svarsalternativ 3 och 
4 har slagits ihop till inte troligt (röda staplar) och al-
ternativ 1 och 2 har slagits ihop till troligt (ljusblå sta-
plar). När man frågar om sannolikheten att lämna sitt 
yrke till sjöss måste man också ha med svarsalterna-
tivet 5 har redan lämnat sjömansyrket (gröna staplar).

I Figur 11 jämförs sannolikheten att sluta arbetet 
till sjöss mellan passagerarfartyg och övriga fartyg. 
En tydlig skillnad mellan kategorierna kan noteras. 
Drygt 30 procent av mönstrade ombord på passag-
erarfartyg håller för troligt att de kommer att sluta ar-
beta till sjöss under de närmaste två åren. Hos övriga  
fartygstyper rör det sig om knappt 20 procent. Vi kan  

 
 
notera att en mindre andel redan har lämnat sjömans- 
livet utan att ha hunnit bli avförda ur registret. 

I Figur 12 visas motsvarade resultat för endast 
passagerarfartygens personal fördelat på ombords-
funktion. Här ser vi en stor skillnad mellan befäl och 
manskap inom intendenturen. Det är tydligt att den 
grupp som kan förutses stå för den största personal- 
omsättningen de närmsta åren är manskap intendentur. 
Hälften av manskap intendentur, som inte redan har 
slutat, håller för troligt att de kommer att lämna sitt  
arbete inom de närmsta två åren. Vid jämförelse mel-
lan dessa siffror och siffrorna som visades i Figur 10 
kan vi sluta oss till att det som styr hälften av personal-
gruppen i riktning bort från yrket inte är direkt kopplat 
till bristande arbetstillfredsställelse. Trots att 50 pro-
cent av manskap intendentur håller för troligt att sluta 
visade sig över 80 procent vara nöjda med sitt arbete.
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Figur 11. Sannolikheten att avbryta sjömanslivet och fartygstyp
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Figur 12. Intention att sluta, befattning passagerarfartyg
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I Figur 14 och 15 visas hur intentionen att sluta för 
manskap intendentur fördelas över åldersgrupper inom 
respektive kön. Drygt 78 procent av kvinnor i åldrarna 
30 år och yngre håller för troligt att sluta inom några 
år. Därefter faller det till strax under 47 procent i nästa 
ålderskategori och till drygt 15 procent i den äldsta 
gruppen. Resultatet är signifikant. 

Männen uppvisar ett liknande åldersförhållande men 
en mer stabil tendens i åldrarna 31 till 54 år på drygt 34 
procent som håller för troligt att sluta (Figur 15).

Låt oss stanna kvar vid manskap intendentur och titta 
på hur arbetstillfredsställelse och sannolikhet att sluta 
förhåller sig till den upplevelse av utmattning som vi 
sett vara utmärkande för intendenturpersonalen. I Figur 
16 visas den berörda delen av medelvärdesskalan på 
vårt utmattningsindex. De som håller för troligt att sluta 
markeras med ljusblått på skalan och de som inte håller 
detta för troligt markeras med rosa. Skalan delas också 
upp mellan dem som är nöjda med sitt arbete (till vän-
ster) och de som är mindre nöjda (till höger).

Figur 16 visar att manskap intendentur som är min-
dre nöjda med sitt arbete ligger betydligt högre på 
skalan 0–100 än vad nöjda gör. De som upplever låg 
arbetstillfredsställelse ligger med andra ord lika högt 
på utmattningsskalan oavsett om de håller för troligt 
eller inte troligt att sluta. Om vi tittar på dem som nöjda 
med sitt arbete ser vi däremot att en något högre po-
sition på utmattningsindex sammanfaller med att hålla 
för troligt att sluta. Variationerna på utmattningsindex 
är signifikanta utom den närmast obefintliga skillnaden 
mellan att hålla för troligt eller inte att sluta inom grup-
pen mindre nöjda.

Sammantaget visar Figur 16 att det finns ett starkt sam-
band mellan arbetstillfredsställelse och utmattnings- 
upplevelse – ju högre utmattningsupplevelse, desto 
lägre arbetstillfredsställelse. Men sambandet mellan ut-
mattningsupplevelse och bedömd sannolikhet att sluta 
visar sig bara hos dem som är nöjda med sitt arbete – ju 
högre utmattningsupplevelse, desto troligare att sluta 
till sjöss.

Figur 14. Intention att sluta fördelat på ålder, manskap intendentur - Kvinnor
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Figur 15. Intention att sluta fördelat på ålder, manskap intendentur - Män
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När det gäller arbetstillfredsställelse, utmattningsupp- 
levelse och intentionen att sluta kan vi konstatera att 
en betydande del av den yngsta gruppen av manskap 
intendentur sannolikt kommer att lämna yrket inom 
de närmsta åren. I den gruppen återfinns en mycket 
stor del av kvinnorna i åldrarna 30 år och yngre. Vidare 
kan det konstateras att bristande trivsel i arbetet är av 
stor betydelse här, men att många som håller för troligt 
att sluta också återfinns bland dem som är nöjda med 

arbetet. Vi har noterat att hög utmattningsupplevelse 
sammanfaller med lägre arbetstillfredsställelse. Men att 
högre utmattningsupplevelse endast sammanfaller med 
högre sannolikhet att sluta bland dem som är nöjda med 
arbetet. Sammantaget innebär detta att många sanno-
likt överväger att sluta av externa orsaker, så som för 
studier eller i förhoppning om ett jobb med bättre karr- 
iärmöjligheter i land, alternativt bara för att få komma 
närmare hemmet.
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Figur 16. Utmattningsindex och intention att sluta, manskap intendentur
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4 .3 . Inre motivationstyper
Ovanstående resultat om intentionen att sluta ar-

betet till sjöss kan ge en föraning rörande kommande 
års personalomsättning. Den ger däremot inte någon 
bild av den inre, mer känslomässiga motivation som 
kan finnas i ett yrke och en anställning. I detta samman-
hang används ofta två väl beprövade motivations- 
typer – motivationen i arbetsorganisationen och mo-
tivationen i yrket. Översatt till sjömansyrket benämns 
då den förstnämnda typen motivationen i arbetet för 
det specifika rederiet och den andra motivationen att 
arbeta till sjöss.

Dessa motivationstyper avser fånga den personliga 
identifikationen och stoltheten med yrket respektive 
i den specifika anställningen. De avser också fånga 
viljan att stanna kvar i yrket respektive anställningen, 
ställt mot möjligheten till högre lön. När det gäller 
motivationen för det specifika rederiet ingår också 
engagemanget som mäts i viljan att jobba hårdare än 
man behöver för sin arbetsgivare. Motivationstyperna 
fångas upp som index i nedanstående påståenden i 
enkät 2015:

Motivation att arbeta till sjöss:
• Det finns kvalitéer i sjömansyrket som jag skulle  
 sakna i ett annat yrke.
• Sjömansyrket är en del av min identitet.
• Sjömansyrket är inte bara ett arbete, det är en livsstil.
• Jag känner stolthet att vara sjöman till yrket.
• Även om jag erbjöds jobb med högre lön iland,  
 skulle jag föredra att fortsätta med sjömansyrket  
 brister ombord.
 
Motivation att arbeta för rederiet:
• Jag är villig att arbeta hårdare än jag behöver för att  
 hjälpa det rederi där jag arbetar att bli framgångsrikt.
• Jag är stolt över att arbeta för mitt rederi.
• Om jag erbjöds ett annat arbete med avsevärt  
 högre lön, skulle jag tacka nej och fortsätta arbeta  
 för mitt rederi.

Respondenterna fick ta ställning till ovanstående 
påståenden på en femgradig skala – från tar starkt 
avstånd till instämmer starkt. Indikatorerna slogs ihop 
inom respektive dimension och kodades om till två 
index vilka kan variera mellan 0 och 100, där 100 är 
det maximala värdet för respektive motivationsindex.

I Figur 17 visas medelvärden för de två motiva-
tionstyperna fördelat på passagerarfartyg (röd mark-
ering) och övriga fartyg (blå markering). Det är tyd-
ligt att motivationen i yrket är generellt starkare än 
motivationen i den specifika anställningen. Detta får 
anses normalt eftersom det oftast är enklare att hitta 
en ny anställning i samma yrke än att sadla om till ett 
helt nytt yrke. Vi ser också att båda motivationstyperna 
är något lägre inom passagerarsegmentet. Men det 
rör sig inte om några betydande skillnader.

I Figur 18 visas medelvärden för passagerarfarty-
gen – motivation i sjömansyrket (blå markering) och 
motivation för rederiet (röd markering). Medelvärdena 
visas fördelat på befattningar. Det är uppenbart att 
intendenturpersonalen ligger förhållandevis högt 
inom båda dimensionerna och riktigt högt i förhål-
lande till övrig personal när det gäller arbetet för det 
specifika rederiet.
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Figur 17. Motivation och fartygstyp
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Figur 18. Motivation och befattning ombord passagerarfartyg
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4 .4 . Friskfaktorer, utmattningsupplevelse 
och inre motivation
En viktig ambition i det projekt som den här berät-
telsen bygger på var att kunna hitta vad vi kallar frisk-
faktorer. Med friskfaktorer menar vi olika faktorer som 
har förmågan att dämpa den utmattningsupplevelse 
som har kunnat kopplas till sjukskrivningar och även 
stärka motivationen i arbetet.

I datamaterialet från enkäten 2015 finns en mängd 
indikatorer som under projektets gång prövades 
mot utmattningsindex i syfte att hitta faktorer av den 
typen. Det visade sig finnas många faktorer med pos-
itiv effekt på utmattningsupplevelsen. Det rörde sig 
om enkätpåståenden rörande positiva aspekter i ar-
betssituationen av typen: Inom mitt arbetsområde 
finns tillräcklig bemanning för att klara arbetsuppgift-
erna på ett bra sätt. Om svarande håller med i de pos-
itiva påståendena motsvarar detta en lägre position i 
utmattningsindex jämfört med att inte hålla med. 

Vår avsikt var att hitta en stabil uppsättning av friskfak 

 
 
torer i den meningen att de skulle behålla självstän-
diga signifikanser även när de tillsammans prövades 
mot utmattningsindex. Den mest stabila uppsättning 
friskfaktorer för intendentur ombord passagerarfartyg 
visade sig i följande påståenden att ha:
1. tillräcklig bemanning, 
2. tid för vila, 
3. chef som åtgärdar problem, samt 
4. bra relationer mellan avdelningar

I Figur 19 presenteras faktorernas effekter på utmatt- 
ningsindex i en modell som innebär att faktorerna 
tillåts att justera varandras effekter. Som exempel 
samspelar upplevelserna av tillräcklig bemanning 
och tid för vila i någon mening varmed deras effekter 
i modellen justeras till nettoeffekter. Figuren visar eff- 
ekter för intendenturavdelningen (befäl och manskap 
sammanslaget).
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Längst till vänster visas utgångsvärdet för jämförelse-
gruppen, det vill säga för dem som inte upplever sig 
ha någon av de ingående friskfaktorerna. Här ser vi 
en mycket hög utmattningsupplevelse – drygt 80 på 
skalan 0–100. I nästa steg visas värdet för dem som 
upplever att de åtminstone har tillräcklig bemanning, 
vilket innebär en sänkning till drygt 70. Värdet för dem 
som även upplever sig ha tillräcklig tid för vila visas 
hamnar runt 64–65. Har man dessutom en närmsta 
chef som man upplever ta tag i problem sjunker värdet 
till 58–59. Om man håller med om alla dessa positiva 
upplevelser och dessutom upplever bra relationer 
mellan avdelningarna ombord befinner man sig precis 
över 50 på skala 0–100. Det senare värdet motsvarar 
ungefär att man någon gång ibland kan känna sig 
trött, stressad och utmattad i samband med arbetet, 
vilket får anses normalt inom de flesta yrken. 

Under arbetet med framtagande av friskfaktorer 
prövades som nämnts en rad indikatorer mot utmatt- 
ningsindex. I Figur 20 presenteras ett något oväntat 

resultat. Här ser vi att den kraftigaste effekten av alla 
finns i upplevelsen av att ha god luftkvalitet. När eff- 
ekten av bra luftkvalitet introduceras till ovanstående 
modell sjunker värdet på utmattningsindex till 42 på 
skalan 0–100.

God luftkvalitet är naturligtvis en viktig friskfaktor 
och man kan tänka sig att innemiljön många gånger 
kan upplevas dålig i exempelvis restaurang- och köks- 
miljö och därför är viktig att hålla under uppsyn. Men 
i det här fallet får vi betrakta den starka effekten av 
luftkvalitet snarare som att upplevelsen av dålig luft är 
ett symtom på arbetsrelaterad utmattning.

Utifrån ovanstående iakttagelser finns det anled-
ning att pröva om dessa faktorer också är betydelse-
fulla för våra motivationstyper, på så sätt att faktorerna 
stärker motivationen i den utsträckning de upplevs till-
fredsställda.

Figur 19. Utmattningsindex och upplevelser, intendentur passagerarfartyg
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I Figur 21 visas hur faktorerna påverkar motivationen 
i sjömansyrket för intendenturbefäl (blå markering) 
och manskap intendentur (röd markering). Eftersom 
det återigen är en sammansatt modell så tillåts de in-
gående faktorerna att justera varandras effekter. Det 
är uppenbart att faktorernas inverkan på motivationen 
i sjömansyrket är positiv men svag. Detta är naturligt 
eftersom allt som händer på en specifik arbetsplats 
inte påverkar den generella motivationen i yrket. De 
enda faktorer som påverkar motivationen med sig-
nifikans är upplevelsen av att ha en chef som åtgärdar 
problem samt att ha goda relationer mellan avdel- 
ningar. Men detta gäller bara för manskapet.

I Figur 22 står det klart att våra friskfaktorer har 
större inverkan på motivationen i arbetet för rederiet. 
Alla faktorer har signifikans för manskap intendentur, 
medan det för intendenturbefälen bara är förekom-
sten av en chef som åtgärdar problem som har sig-
nifikans. Ledarskapet har lika stor betydelse för båda 
intendenturkategorierna och måste betraktas som 

en mycket viktig faktor i sammanhanget. Det är upp- 
enbart att när alla dessa faktorer är tillfredsställda 
hamnar manskapet på samma motivationsnivå som 
befälen.

I detta avsnitt undersöktes motivationen att arbeta 
till sjöss och motivationen i arbetet för det specifika 
rederiet. Det visade sig att intendenturpersonalen 
ligger förhållandevis högt inom båda dimensionerna 
och riktigt högt när det gäller arbetet för rederiet. 
Det framkom att tillräcklig bemanning, tid för vila, en 
chef som åtgärdar problem och bra relationer mellan 
avdelningar var de friskfaktorer som bäst dämpar ut-
mattningsupplevelsen och att de också tydligt stärker 
motivationen i arbetet för rederiet (där chefskapet visar 
sig ha särskild betydelse).

Figur 20. Utmattningsindex och upplevelser, intendentur passagerarfartyg
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Figur 21. Motivation i sjömansyrket, intendentur passagerarfartyg 2015
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Figur 22. Motivation att jobba för rederiet, intendentur passagerarfartyg
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Illustration 8

5 .1 . Utmattningsupplevelser för 
ombordfunktioner och fartygstyp
Resultaten har visat att personal ombord passagerar- 
fartyg ligger generellt högst på utmattningsindex och 
att intendenturpersonalen ligger allra högst både 
2010 och 2015. Det övergripande mönstret är alltså 
oförändrat efter fem år. Det faktum att arbetssitua-
tionen upplevs mer påfrestande ombord på passag-
erarfartyg jämfört med övriga fartyg tyder på att den 
först nämnda fartygstypen utgör en mer påfrestande 
arbetsmiljö för alla ombordfunktioner. 

Att passagerarfartygen har en påfrestande arbets- 
miljö kan i någon mån sägas ligga i verksamhetens 
natur i och med täta passagerarkontakter och period-
vis intensiva och stressfyllda situationer. Detta är en 
verklighet som de flesta inom intendenturpersonalen 
ständigt verkar i och som inte upphör efter det att 
bildäcket har stängts och driftpersonalen har dragit  

 
 
sig tillbaka till maskin och brygga. Att mönstret är 
oförändrat efter fem år är oroande och vi hoppas att 
rekommendationerna från denna rapport kan bidra till 
en positiv utveckling under kommande år.

5 .2 . Intendenturens sjuktal och 
diagnosfördelning 2011–2014
Studien visar att sjuktalen för intendenturpersonal 
mycket väl kan kopplas till resultaten i utmattnings- 
upplevelser. Intendenturpersonalen är klart överrepre-
senterad i sjukskrivningsstatistiken. Övervägande del 
av längre sjukskrivningar hos intendenturpersonal vilar 
på de arbetsrelaterade diagnoserna psykisk och fysisk 
överansträngning. Ett tydligt tecken på arbetslivsbe- 
roende resultat är också den åldersrelaterade självs- 
elekteringseffekt som noterades för psykiska diagnoser.

5 . Sammanfattning
I det här kapitlet sammanfattas och diskuteras de redovisade resultaten.
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5 .3 . Fysiska, organisatoriska och sociala 
arbetsmiljöfaktorer 
När det gäller upplevelser i arbetet har flera om-
råden med potential till förbättring identifierats. Det 
rör sig om arbetssituationen, kamratskapet, ledarska-
pet ombord och ledarskapet hos rederiet. Inom alla 
dessa områden har de mest negativa upplevelserna 
indikerats hos passagerarfartygens intendentur- 
personal. Undantaget är rederiets upplevda närva-
ro. Att rederiets närvaro, när det gäller visioner, mål, 
möten och engagemang, upplevs mer positivt för 
intendenturpersonalen än för övrig ombordpersonal 
kan förklaras med att den gruppens arbetsuppgifter 
är centrala för passagerartrafikens kärnverksamhet.

5 .4 . Arbetstillfredsställelse, motivation 
och utmattningsupplevelse 
Arbetstillfredsställelsen har visat sig genomgående 
god. Oväntat god när det gäller intendenturperso-
nalen med tanke på den avdelningens höga utmat-
tningsupplevelse. Däremot har studien visat att en 
betydande del av den yngsta gruppen av manskap in-
tendentur sannolikt kommer att lämna yrket inom de 
närmsta åren. I den gruppen återfinns också en mycket 
stor del av de yngre kvinnorna (30 år och yngre). 

Det finns en sambandsmekanism i förhållandet 
högre utmattningsupplevelse, lägre arbetstillfreds- 
ställelse och intention att sluta. Men den är långt  
ifrån avgörande. Många som håller för troligt att sluta 
återfinns bland dem som är nöjda med arbetet. Detta 
innebär att många överväger att sluta av externa  

 
 
orsaker, på grund av studier eller ett jobb med bättre 
karriärmöjligheter i land. Sannolikt betraktar många 
med tyngre arbeten sitt jobb till sjöss som en språng-
bräda till någonting annat.

De friskfaktorer som i sammansatt modell uppvisat 
mest stabila och lindrande effekter på utmattningsindex 
för intendenturpersonalen var tillräcklig bemanning, 
tid för vila, chef som åtgärdar problem samt bra rela-
tioner mellan avdelningar. Ytterligare en, helt oväntad, 
faktor med stark lindrande effekt visade sig vara upp- 
levelsen av god luftkvalitet. God luftkvalitet är en viktig 
friskfaktor och man kan mycket väl tänka sig att luften 
kan upplevas mindre bra i exempelvis restaurang- och 
köksmiljö och därför är viktig att hålla under uppsyn. 
I det här fallet får vi betrakta effekten av luftkvalitet 
som ett symtom på arbetsrelaterad utmattning. Detta 
gör inte aspekten mindre viktig att arbeta med i före-
byggande syfte och, utifrån ovanstående resultat, 
även som en indikator på personalens upplevelser av 
arbetssituationen som helhet.

Det visade sig att motivationen i arbetet för det 
specifika rederiet var förhållandevis hög hos intenden-
turpersonalen. Dessutom upptäcktes att samma frisk-
faktorer som sänker utmattningsupplevelsen även kan 
stärka den motivationstypen. På det hela taget har 
upplevelsen av att ha en chef som åtgärdar problem 
visat sig vara av stor betydelse både för utmattnings- 
upplevelse och motivation. Ledarskapet måste be-
traktas som en mycket viktig faktor i sammanhanget.

”Jag jobbar gärna .  
 Jag jobbar gärna hårt .  
 Men jag jobbar inte dumt .”
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6 .1 . Rekommendationer för den fysiska 
arbetsmiljön
Inom den fysiska arbetsmiljön ryms aspekter som 
berör förbättring av design och utformning av arbets- 
platsen, arbetsteknik och arbetssätt, samt förebygg- 
ande hälsofrämjande åtgärder.

En bra fysisk arbetsmiljö formas redan i designsta-
diet och det är viktigt att besättningen ges tid och 
möj-lighet att vara delaktig i utformningen av arbet-
slokaler och arbetssätt. Personalens kunskap om be-
hov och krav relaterat till hur arbetet utförs och under 
vilka förhållanden är en vital input i designprocessen. 
Delaktighet i förändrings- och utvecklingsarbete 
ökar också personalens upplevelse av inflytande och 
ger en högre acceptans för den slutliga lösningen. 
Det är viktigt med en förståelse för de kompromisser 
som har behövts göras och varför det blev som det 
blev. Delaktighet vid alla typer av förändringar av be-
tydelse för arbetsmiljön är också ett krav i svenska 
arbetsmiljölagstiftning (AML 2 kap. 1§).

En annan viktig åtgärd är genomförandet av risk-
bedömningar vid inköp av arbetsmaterial och ut-
rustning. Det har framkommit flera exempel på hur 
arbetets utförande skapar onödig frustration och 
ökade risker för fysisk och mental belastning om med- 
arbetare tvingas arbeta på ett sätt och/eller med ut-
rusning som uppfattas som varken effektivt eller säkert. 
Risker kan också förebyggas genom kunskaper hos  

 
 
arbetsledare och personal om lämplig arbetsteknik 
och hur arbetet kan utföras på ett säkert sätt. De flesta 
yrkeskategorier inom intendenturen är fysiska, där 
det är viktigt att kroppen används på ett bra sätt. 
Fysisk aktivitet och rörelse gör att man håller sig frisk 
längre men det förutsätter bra rörelser som stärker 
kroppen istället för ensidiga rörelser eller tyngre ar-
bete än vad kroppen egentligen orkar med. 

Ett gott exempel som framkom under workshopen 
är där varje nyanställd får en särskilt utsedd fadder 
på arbetsplatsen som har till uppgift att introducera 
arbetsplats och arbetsuppgifter. Men för att detta 
ska bli framgångsrikt måste det finnas tid avsatt för 
både fadder och nyanställd. 

Vidare har det pekats på åtgärder som riktar sig 
mer mot individen. Det rör framförallt möjligheten 
till återhämtning och rehabilitering i samband med 
arbetsskador. Hälsofrämjande åtgärder kan öka väl-
befinnandet i arbetsmiljön. Tillgång till friskvård och 
möjligheten att delta i fysiska aktiviteter under fritiden 
ombord är ett uppskattat inslag men här kan arbets-
givaren bara skapa förutsättningar. Det är upp till in-
dividen att utnyttja det. Viktigt att kunna vara ledig 
utanför arbetet också, speciellt när jobbet är både 
fysisk och psykisk utmattande. 

6 . Rekommendationer för  
en bättre arbetsmiljö
Under berättelsens gång har vi haft ett stort fokus på problem och utmaningar med åter-
kommande hänvisningar till utmattning och långa sjukskrivningar. Samtidigt har det under 
arbetet glimtat fram många goda exempel på arbetsmiljöarbete och förslag på åtgärder.  
I detta kapitel vill vi bara redovisa det positiva i form av ett antal rekommendationer. Re-
kommendationerna baseras delvis på förslag som togs fram under en workshop som ägde 
rum med parterna samt på sådant som kommit upp under intervjuer och observationer.
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6 .2 . Rekommendationer för  
organisatorisk och social arbetsmiljö
Inom den organisatoriska arbetsmiljön ryms aspekter 
som berör det sätt som arbetet organiseras ombord, 
men också organisationen i sig. Tydlighet i organisa-
tionen samt tydliga namn och beskrivningar på befatt- 
ningar är grundläggande för att förstå den organisation 
man ingår i. Annars kan titlar stå i vägen för ett effektivt 
arbete.

Under en projektavslutande workshop utgjorde 
förslag på åtgärder för att förbättra den organisatoriska 
arbetsmiljön den största andelen identifierade lösningar, 
vilket illustrerar hur viktigt detta område är för branschen.

Åtgärder på organisatorisk nivå rör främst att skapa 
förutsättningar för tydlig kommunikation ombord och 
mellan land och fartyg, rekrytering samt karriärmöj- 
ligheter. Det är viktigt att chefer, både i land och om-
bord, är tydliga i sin kommunikation. Information bör 
tillhandahållas i god tid. Därtill måste undersökningar 
och utvärderingar som genomförs följas upp. Vidare 
betonades vikten av att ha ett gemensamt språk inom 
organisationen, att inte ha för stora arbetsgrupper samt 
att skapa förutsättningar för bra ledarskap med tillräcklig 
tid för detta i förhållande till andra arbetsuppgifter. Un-
der en rekryteringsprocess är det förstås viktigt att rekry-
tera rätt personer men också med en öppenhet när man 
kommunicerar möjligheten till att uppnå olika karriärsteg 
inom rederiet.

Flera av de identifierade orsakerna till de höga ohälso- 
talen associeras till åtgärder som rör bemanningens 
numerär ombord. Här har lyfts förslag på fler personal 
ombord, att erbjuda kortare arbetspass och även bättre 
anställningstrygghet för intendenturpersonal. 

Ledarskapet framhävdes som den viktigaste aspek-
ten för att skapa en bra organisatorisk arbetsmiljö. De 
åtgärder som identifierades av deltagarna rör främst 
behovet av att ha rätt utbildning och förståelse för ar-
betsmiljön ombord. Det framkom också synpunkter på 
att ett bra ledarskap förutsätter tydliga ansvarområden, 
tydlig kommunikation och tydlighet kring rollen samt att 
detta kommuniceras även till vikarierande chefer för att 
minska risken för missförstånd och konflikter. Konkreta 
förslag för att förbättra den organisatoriska arbetsmiljön 
med hänsyn till ledarskap rörde framför allt behovet av 
att se över organisationen. Arbetsrollen och ansvarsför 

 
 
delningen måste vara tydlig. Chefsstöd och utbildning 
kan bidra till att manifestera tydligare roller i organisa-
tionen. Detta gäller även ansvaret för arbetsmiljöarbetet 
som behöver läggas på rätt plats i organisationen. 

Utbildning och träning ses som en central aspekt med 
stor inverkan på den organisatoriska arbetsmiljön. Del- 
tagarna identifierade behov av mer genomtänkt ut-
bildning för att förbättra förutsättningar i det dagliga 
arbetet. Delvis berörde detta hela intendenturperso-
nalen, t.ex. utbildning i gästbemötande, arbetsteknik 
och arbetsmiljöarbete. Delvis är förslagen riktade mot 
chefer och arbetsledare. Exempel på det senare är att 
skapa en särskild utbildning för första linjens chefer 
inom intendenturen, med fokus på rehabiliterings-
frågor, coaching och ledarskap. För att skapa tillit och 
ömsesidighet mellan chefer och anställda föreslås även 
gemensamma utbildningstillfällen. Eftersom flera as-
pekter av identitet och tillhörighet har identifierats som 
möjliga orsaker till långa sjukskrivningar lyfts åtgärds-
förslag som syftar till att skapa bättre relationer mellan 
land och fartyg, samt mellan olika avdelningar ombord. 

Det är viktigt att verka för en vikultur där gemensam-
ma värderingar kommuniceras ombord, men också från 
rederiets sida. Praktiska lösningar kan vara gemensamma 
utbildningar och aktiviteter där relationer över avdeln-
ingarnas gränser kan skapas och sammanhållningen i 
besättningen kan stärkas.

Den utmattningsupplevelse som har lyfts fram i  
denna berättelse är naturligtvis ett komplext fenomen 
som kan bero på många olika faktorer som samverkar. 
Dessa faktorer kan finnas i olika aspekter av arbetet om-
bord, men de kan till viss del även finnas i en anställds 
privata situation. Arbetsgivaren ska verka för en bra  
arbetsmiljö, men har begränsade möjligheter att påver-
ka en anställds välbefinnande om orsaker till ohälsa del-
vis finns i den privata sfären. 

Det är därför viktigt att skapa utrymme för socialt 
stöd från chefer och kollegor. Ömsesidig respekt och 
förståelse är en viktig byggsten i den sociala arbets- 
miljön. När en anställd känner sig sedd och trygg i den 
miljö där arbetet utförs kan detta medföra en hälsofräm-
jande effekt även om den privata sfären tidvis kan på- 
verka negativt.
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Syftet med ovanstående berättelse har varit att till-
gängliggöra resultat från en undersökning rörande 
samband mellan intendenturpersonalens arbetsmiljö, 
upplevelser, arbetstillfredsställelse, motivation och 
sjukskrivningar. Studien hade använt sig av kvalitativa 
och kvantitativa metoder för att få en helhetsbild vid 
kartläggningen av olika faktorer som inverkar neg-
ativt och positivt på intendenturpersonalens upp- 
levelser, situation och motivation i arbetet. Studien 
publicerades i rapportform i februari 2017. Vi som 
arbetade med projektet och författade denna mer 
populärvetenskapliga text hoppas att detta kan 
medverka något till förbättrade arbetsförhållanden 
och upplevelser ombord på passagerarfartygen. Vi 
vill avsluta med att betona nedanstående viktiga 
punkter ur ovanstående berättelse för alla berörda 
och intresserade att ta med sig i framtida arbete:

• Personal ombord passagerarfartyg ligger generellt  
 högst på utmattningsindex både 2010 och 2015.

• Intendenturpersonalen är klart överrepresenterade i 
 sjukskrivningsstatistiken och sjuktalen kan kopplas  
 till resultaten i utmattningsupplevelser. 

• Intendenturpersonalen har den mest negativa  
 upplevelsen i arbetssituation, kamratskap och  
 ledarskap, ombord och hos rederiet, i jämförelse  
 med andra avdelningar och fartygstyper. 

• Intendenturpersonalen är en generellt motiverad 
 yrkesgrupp med hög arbetstillfredsställelse trots  
 en ofta påfrestande arbetssituation. Inom yrkes 
 gruppen finns det i huvudsak två skäl till att överge  
 sitt yrke i förtid, antingen gör man det av externa  
 skäl, eller som långtidssjukskriven.

7 . Slutord
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• Friskfaktorer som visat sig lindra utmattnings- 
 upplevelsen (bemanning, vila, ledarskap och rela- 
 tionen till andra avdelningar) kan också stärka  
 personalens motivation att arbeta till sjöss

• Arbetsmiljön måste ge förutsättningar för att kunna  
 genomföra sitt arbete på bästa möjliga sätt. För  
 detta krävs tillräcklig bemanning, bra kommunika- 
 tion mellan land, fartyg och arbetsledare ombord. 
 Det behövs också relevanta utbildningar i t.ex. kund- 
 bemötande och arbetsteknik för både manskap  
 och befäl.

• Intendenturpersonalen måste ses som en resurs i  
 arbetsmiljöarbetet och ges möjlighet att kunna  
 påverka sin arbetsplats och arbetssituation 

• Den sociala arbetsmiljön är en viktig del av ar- 
 betet till sjöss och omfattar även ledig tid som  
 tillbringas ombord. Arbetsmiljöfrämjande insatser  
 måste därför omfatta åtgärder som bryter ner  
 gränser mellan avdelningar, skapar sammanhållning  
 och en gemensam identitet för intendenturen och  
 besättningen i stort.

Från vänster: Mats Lindblad, Cecilia Österman, Gesa Praetorius och Carl Hult.
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