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Abstrakt  
 

När sjöbefälsstudenter befinner sig på den fartygsförlagda praktiken innebär det begränsade 

möjligheter till fysisk aktivitet. Faktorer som långa arbetstimmar, dåligt väder och sömbrist 

kan påverka sjöbefälsstudenterna till sjöss. Rekomendationer från Folkhälsomyndigheten 

menar att vuxna personer från 18 år behöver utöva en fysisk aktivitet minst 150 minuter per 

vecka vid måttlig intensitet för att inte bli för stillasittande. Enligt Maritime Labour 

Convention ska det finnas ett fritidsutrymme ombord på fartyg över 3000 GT vilket gör att det 

finns möjligheter för fysisk aktivitet ombord på dessa fartyg. Syftet med denna undersökning 

var att beskriva den fysiska aktiviteten hos sjöbefälsstudenter när de är ute på fartygsförlagd 

praktik och när de har campusförlagd utbildning. Syftet var även att jämföra hur 

respondenterna från sjökapten- och sjöingenjörsutbildningen förhåller sig till varandra vad 

gäller fysisk aktivitet. Undersökningen syftade även till att visa om de fysiskt aktiva 

sjöbefälsstudenterna använde sig av någon form av träningsrelaterade kosttillskott. 

Metoden utgjordes av en kvantitativ studie i form av enkätundersökning med fasta 

svarsalternativ och frågor med graderad inställning. Urvalet bestod av 90 respondenter från 

sjökaptens- och sjöingenjörsprogammen på en sjöbefälsskola. Rådata sammanställdes i 

frekvenstabeller för att sedan kunna avläsa hur fördelningen i variabeln såg ut. För att 

tydligare redovisa fördelningen av variabeln sammanställdes rådata slutligen i stolpdiagram. 

Resultatet visade att respondenterna var mer fysiskt aktiva när de befann sig på den 

fartygsförlagda praktiken än när de befann sig på campus. Ökningen i den fysiska aktiviteten 

hos sjöingenjörsrespondenterna syntes tydligare medan sjökaptenernas ökning var marginell. 

Respondenterna utförde fler träningspass i veckan men kortade ner längden på träningspassen. 

Majoriteten av respondenterna på sjöbefälsskolan var fysiskt aktiva trots att faktorer som 

väder, långa arbetstimmar och otillräcklig sömn påverkade dem. Undersökningen visade 

också att ungefär hälften av respondenterna som utförde fysisk aktivitet använde sig av 

träningsrelaterade kosttillskott i samband med träningen. Det vanligaste kosttillskottet i 

samband med träning som respondenterna använde sig av var proteinpulver. Respondenternas 

anledning till att använda kosttillskott berodde på att de fick ut mer av sin träning. 

 

 

 

Nyckelord: 
Fysisk hälsa, motivation, träning till sjöss, välmående, fysisk aktivitet, träningsrutiner, 

träningsrelaterade kosttillskott. 



 

 

 

Abstract 
 

When students of the Nautical Science and the Marine Engineering Programmes are on the 

ship-based internship, this means limited opportunities for physical activity. Factors such as 

long hours of work, bad weather and a lack of sleep can affect the students while at sea. 

Recommendations from the Public Health Authority mean that adult persons from the age of 

18 need to exercise a physical activity at least 150 minutes per week at moderate intensity so 

as not to become too sedentary. According to the Maritime Labor Convention, there will be a 

leisure space aboard ships over 3000 GT, which means that there are opportunities for 

physical activity on board these vessels. The purpose of this survey was to describe the 

physical activity of students when they are on a ship-based internship and when they have 

campus-based education. The purpose is also to compare the students of the Nautical Science 

Programme to the students of the Marine Engineering Programme when it comes to physical 

activity. The study also aimed to show whether the physically active students used some form 

of exercise-related dietary supplements. The method consisted of a quantitative study in the 

form of questionnaires with fixed response alternatives and questions with a graded approach. 

The sample consisted of 90 respondents from the Nautical Science Programme to the students 

of the Marine Engineering Programme at a Naval institute. Primary data was compiled in 

frequency tables to be able to read how the distribution in the variable looked. In order to 

clarify the distribution of the variable more clearly, the primary data was finally compiled in 

bar charts. The result showed that the respondents were more physically active when they 

were on the ship-based practice than when they were on campus. The increase in the physical 

activity of the Marine Engineering 'respondents appeared clearer while the Nautical Science 

respondents increase was marginal. Respondents performed more training sessions a week but 

shortened the length of the workout. The majority of respondents at the naval institute were 

physically active despite factors such as weather, long hours of work and insufficient sleep 

affecting them. The study also showed that about half of the respondents who performed 

physical activity used exercise-related dietary supplements in connection with the exercise. 

The most common dietary supplement in connection with training that the respondents used 

was protein powder. The respondents' reason for using dietary supplements was because they 

got more out of their training. 

Keywords: 
Physical health, motivation, training at sea, well-being, physical activity, training routines, 

exercise-supplements.  
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1. Bakgrund 
När sjöbefälsstudenter utför sin fartygsförlagda praktik kan det innebära att man utför nya 

arbetsuppgifter och får erfarenhet inom det blivande yrket. Att befinna sig på den 

fartygsförlagda praktiken är påfrestande då man befinner sig på ett fartyg i flera veckor och 

även flera månader i sträck. Men livet till sjöss innebär även begränsade möjligheter för 

motion och rörelse i form av ett fartyg omringat av havet. Fysisk aktivitet har en viktig del i 

personlig hälsa och välmående. Att bibehålla fokus och prestanda under de arbetstimmar som 

blivande sjöbefäl arbetar ombord på fartygen kan möjligtvis underlättas om de är aktiva inom 

motionering. Genom att motionera kan kroppens förbättra dess fysiska och psykiska prestanda 

och göra arbetsuppgifter som sjömän stöter på mer hanterbara. 

 

Deurloo (2018) beskriver i en artikel att denna struktur på fysisk aktivitet kallas för träning 

och det är för att aktiviteten är planerad och som ofta innebär ombyte till träningskläder. 

Deurloo beskriver även att fysisk aktivitet är all kroppslig rörelse och produceras av 

skelettmuskler som resulterar i energiförbrukning. Skillnaden enligt Deurloo är att fysisk 

aktivitet avser den totala energiförbrukningen under en dag och kan inkludera ett par 

vardagliga aktiviteter som förflyttning till arbetet, universitet och aktiviteter som ej är 

kopplade till fysisk aktivitet som är schemalagd motion (Deurloo, 2018). 

Folkhälsomyndigheten menar att all kroppsrörelse som resulterar i en ökad energiförbrukning 

och kan innefatta en mängd olika saker är fysisk aktivitet. Det kan vara idrott, promenader, 

trädgårdsarbete, cykelturen till jobbet eller ett träningspass på gymmet 

(Folkhälsomyndigheten, 2018).  

  

Antalet svenskar som tränar ökar enligt Statistiska Centralbyrån (2017). 

Folkhälsomyndigheten rekommenderar alla vuxna från 18 år och uppåt ska utöva någon form 

att fysisk aktivitet minst 150 minuter i veckan vid en måttlig intensitet. Motsvarande tid för 

högintensiv fysisk aktivitet är minst 75 minuter per vecka. Folkhälsomyndigheten menar att 

den måttliga och höga intensiteten i fysisk aktivitet även kan kombineras för att få en mer 

effektiv träning. Detta mål kan till exempel uppnås genom att fem dagar i veckan gå en rask 

promenad på 30 minuter eller genom 20–30 minuters löpning tre dagar i veckan och att träna 

de större muskelgrupperna genom muskelstärkande fysisk aktivitet minst två gånger i veckan. 
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Folkhälsomyndigheten (2018) menar även att långvarigt stillasittande utan korta 

”bensträckare” inte är bra för kroppen. 

Förutom rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten har Faskunger kommit fram till att 

även träningsfrekvensen spelar in i hur effekten av träningen ter sig. Faskunger beskriver att 

beroende på val av frekvens kan träningens resultat ge mer eller mindre påverkan på kroppen 

(2013, p 18).  

  

I en undersökning gjord av Block om hur sjömän upplever stress ombord på fartyget var det 

ca 75% som hade svarat att de känner sig måttligt stressade under sin period ombord. (2015, p 

13). Som Vårdguiden beskriver kan stress motverkas av fysisk aktivitet då den stärker 

försvaret mot stress eftersom träningsinriktade människor är bättre förberedda på 

hjärtklappningar och höjt blodtryck som stressen medför (2018). Fysisk aktivitet minskar 

risken att få psykisk ohälsa såsom depression, trötthet och koncentrationssvårigheter. All typ 

av träning kan även råda bot på fysisk ohälsa som hjärt -och kärlsjukdomar, högt blodtryck 

och hjärtinfarkt och det är därför viktigt att bibehålla en god fysisk aktivitet 

(Folkhälsomyndigheten, 2018). Hansen menar att de tre egenskaperna minnet, kreativiteten 

och koncentrationsförmågan kan förbättras (2016, p 191) 

 

1.1 Kosttillskott 
 

I takt med att området kring fysisk aktivitet utvecklats med nya aktiviteter och nya 

träningsalternativ på träningslokaler med mera har det även tillkommit stor mängd med 

alternativ inom kosttillskott. Kosttillskott kan användas för att bistå med mer fokus, stärkande 

effekt, återhämtning eller måltidsersättning (Dopingjouren, 2018). Livsmedelsverket 

beskriver att kosttillskott är tänkt att användas för att komplettera den vanliga kosten och 

finns i flera former såsom tabletter, pulver, kapslar eller vätskor. Koncentrerad form av 

växtextrakt, aminosyror, proteiner eller fibrer kan vara kosttillskott som används av 

människor med fysisk aktivitet (2018). 

 

Livsmedelsverket förklarar att en del kosttillskott som säljs i Sverige kan vara skadliga för en 

person om det brukas felaktigt och att vissa kosttillskott inte testas vetenskapligt. De 

rekommenderar även att läkare konsulteras innan användning av kosttillskott. Kosttillskott 

som beställs via hemsidor på internet ska också kontrolleras av köparen innan köpet då de kan 
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vara förbjudna att använda sig av i Sverige. Dessutom rekommenderas det att kosttillskott, 

precis som vanliga läkemedel, inte överdoseras (Livsmedelsverket, 2018). 

 

Några vanliga kosttillskott som används är proteinpulver, kreatin, pre-workout (PWO) och 

Branched-Chain Amino Acids (BCAA). Proteinpulver används för att maximera 

muskeluppbyggnaden. Proteinpulver kan även användas som ett tillskott för att få bättre 

träningsresultat eller som ersättning till annan proteinrik kost (Kreutzer, 2017). Även Kreatin 

är ett tillskott som ökar muskeltillväxten och styrkeutvecklingen hos de som nyttjar det.  

Kreatin är ett ämne som i olika mängder finns naturligt i människokroppens muskler och 

eftersom kreatin redan kan finnas i användarens kropp leder användandet således inte till 

önskad effekt för alla användare. Kreatin går även att få i sig genom vanlig basföda såsom 

fågel, kött eller fisk (Kreutzer, 2017).  

Pre-workout är ett kosttillskott som är ämnat att ta innan fysisk aktivitet. Det finns olika 

syften med pre-workout. Det kan till exempel vara att öka styrkan, öka uthålligheten eller att 

öka energin och fokuset hos användaren men kan även användas för att skapa ett tryckande 

eller pumpande effekt i musklerna (Kreutzer, 2015).  

BCAA, eller ”branched-chain amino acids” som är det riktiga namnet, är ett kosttillskott som 

även det används till att bygga muskler. BCAA finns i små mängder i proteinpulver men tas 

separerat från proteinpulver eftersom BCAA tas upp snabbare i kroppen medans proteinpulver 

måste spjälkas till aminosyror i magsäcken innan effekten märks (Kreutzer, 2015). 

 

1.2 Träning till sjöss 
 

Sjömän arbetar ofta till sjöss halva tiden av året vilket betyder att rutiner behöver följas om 

ens träningsschema ska följas (Granlund & Vansvik p.49) Arbetstimmarna delas in i olika 

vaktsystem som antingen är ett två-vakts-system eller ett tre-vaktsystem. Två-vaktsystemet 

består av vakter som är sex timmar långa vardera och pågår mellan kl. 6-12. Vaktgående 

styrman eller matros arbetar alltså tolv timmar per dygn. Tre-vaktsystemet består av tre vakter 

om fyra timmar vardera. Dessa vakter är 4–8, 8–12 och 12–16 (United States Naval Institute, 

2017). Utöver detta säger även Sjöfartsverkets författningssamling att sjömän under en 24-

timmarsperiod ska ha minst tio timmars vilotid. Dessa tio timmar kan dock delas upp i två 

perioder varav en måste vara på minst sex timmar lång (SJÖFS 2003:9). Att ha en förordning 

som anvisar minsta tillåtna vilotid leder således till att utrymme ges att arbeta mer än vad det 

ursprungliga schemat säger. Vid ett tre-vaktsystem är högsta tillåtna arbetstimme per dygn 14 
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timmars arbete innan sjömannen i fråga måste vila. Träningsutrymmet ombord är ofta 

begränsat på grund av att alla fartyg ej har de stora utrymmen som krävs och kan ej få plats 

med all typ av träningsutrustning. Enligt 38 § i Maritime Labour Convention TSFS 2013:68 

ska det dock finnas fritidsutrymmen ombord på fartyg över 3000 tons bruttodräktighet 

(Transportstyrelsen, 2013).  

 

Förutsättningar finns således för att kunna utöva någon form av fysisk aktivitet ombord på 

dagens fartyg med tanke på Maritime Labour Convention men frågan är hur frekvent denna 

träningsmöjlighet används i jämförelse med de träningsmöjligheter sjöbefälsstudenterna har 

på land i form av löparspår, gym och idrottshallar. Med tanke på faktorer som långa 

arbetstimmar och otillräcklig sömn när det gäller vilotid ska det undersökas om det finns 

ändring i den fysiska aktiviteten hos de sjöbefälsstudenter som även är aktiva inom träning 

när de befinner sig på den campusförlagda utbildningen.  

 

2. Syfte 
 

Syftet med denna undersökning är att beskriva den fysiska aktiviteten hos sjöbefälsstudenter 

när de är ute på fartygsförlagd praktik och när de har campusförlagd utbildning. 

Undersökningen ska också jämföra hur sjökapten- och sjöingenjörstudenterna skiljer sig vad 

gäller fysisk aktivitet. Undersökningen syftar även till att visa om de fysiskt aktiva 

sjöbefälsstudenterna använder sig av någon form av träningsrelaterade kosttillskott. 

 

2.1 Frågeställning 

  

-     Hur skiljer sig den fysiska aktiviteten när blivande sjöbefäl befinner sig på 

sin fartygsförlagda praktik gentemot när de studerar på campus? 

-  Hur skiljer sig den fysiska aktiviteten mellan sjökapten – och sjöingenjörsstudenter? 

-     Vad beror eventuella förändringar i träningsrutinerna på? 

-     Vad för typ av kosttillskott använder respondenterna? 
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3. Metod 

3.1 Metodval 

Metoden bestod av en kvantitativ studie i form av en enkätundersökning för att undersöka den 

fysiska aktiviteten hos sjöbefälsstudenter när de utför sin fartygsförlagda praktik gentemot 

campusförlagd utbildningen. Valet att använda en kvantitativ inriktad studie var att 

undersökningen av den fysiska aktiviteten var lämpligast att göra med mätningar vid 

datainsamlingen och med statistiska bearbetningsmetod (Patel och Davidson, 2011, p13-14). 

Kvantitativa studien användes till att utifrån frågeställningarna och syftet ge konkreta och 

mätbara resultat. Kvantitativ metod innebär att studera rådata i form av kategorier eller siffror 

som enkätundersökningen är strukturerad efter. Studien gick ut på att mäta och få fram 

information om verkligheten som är kopplad till frågeställningarna och syftet i studien. Att 

studiens metod utgjordes av en enkät underlättade arbetet eftersom enkäten kan delas ut i 

föreläsningssalarna till respondenterna i form av en gruppenkät (Trost och Hultåker, 2016, 

p10). 

 

3.2 Utformning av enkät 

Enkätfrågorna var konstruerade på studiens syfte och frågeställningar. Enkäten bestod av fasta 

svarsalternativ (Se bilaga 1) och de fasta svarsalternativen gör att enkäten får en hög grad av 

strukturering och standardisering. I bilaga 1 utgår frågorna efter två olika alternativ av 

strukturering som fasta svarsalternativ och graderad inställning. Graderad inställning gick 

efter exempel från Patel och Davidson. De frågor med graderad inställning hade fem 

alternativ och bestod från “Mycket bra” till “Mycket dåligt” med en neutralt val i mitten. Med 

de fasta svarsalternativen gjorde att respondenterna hade möjlighet att svara på en fråga 

genom att välja ett eller flera av alternativen som är formulerat i förväg. Eftersom studien är 

kvantitativ var valet till fasta svarsalternativ att föredra. Frågorna var konstruerade för att 

variera med de fasta svarsalternativen för att respondenterna ska behålla sin motivation och 

inte fastna i ett svarsmönster (Patel och Davidson, 2011, pp 75–81).  

  

3.3 Urval 

Urvalet bestod av respondenter i både Sjökaptens- och Sjöingenjörsprogammen som vid 

tillfället för enkätundersökningens genomförande befann sig på den campusförlagda 

utbildningen. Att urvalet bestod av respondenter från sjökaptens- och 
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sjöingenjörsprogrammen var på grund av att andra studier var riktade mot arbetande sjömän. 

Eftersom metoden var en enkätundersökning blev valet att välja sjöbefälsstudenter ett bra val. 

Detta var för att vara på plats i föreläsningssalarna och få fler att svara på enkäterna och 

minska bortfallet.Totalt deltog 90 respondenter från två klasser från sjökaptensprogrammet 

och två klasser från sjöingenjörsprogrammet. Respondenternas ålder var mellan 18-55 år. Alla 

studenter som var närvarande i föreläsningssalen deltog i undersökningen. Då en del av 

respondenterna ej var närvarande gav det ett bortfall på 22 respondenter. Studenterna som har 

deltagit i undersökningen har gjort minst en period av fartygsförlagd praktik och har således 

relativ hög erfarenhet av den fartygsförlagda praktiken vilket krävdes för att göra studien så 

bra som möjligt. 

  

3.4 Genomförande av studien och etik 

För att möjliggöra undersökningen besöktes respondenterna när de befann sig på 

sjöbefälsskolan och de som deltog i undersökningen var de studenter som befann sig i 

föreläsningssalarna. Studien har följt Vetenskapsrådets anvisningar om forskningsetiska 

principer. Vetenskapsrådet (2002) hänvisar till sina fyra grundkrav: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Det vill säga att respondenterna 

har blivit informerade om studien syfte, att respondenterna deltog av egen fri vilja, att deras 

uppgifter behandlats och förvarats på ett säkert sätt samt att uppgifterna som samlats in endast 

får användas till forskningsändamål. 

 

3.5 Sammanställning av insamlade data 

Efter att respondenterna besvarat enkäten togs den osorterade och obearbetade rådatan 

(materialet) och sammanställdes i frekvenstabeller. Valet till att använda frekvenstabeller 

gjorde det lätt att avläsa hur fördelningen i variabeln såg ut. Frekvenstabellernas utformning 

utgick ifrån boken ”Forskningsmetodikens grunder” av Patel och Davidson. De olika 

kolumnerna i frekvenstabellerna fylldes i av avprickning efter varje enkät. För att jämföra 

respondenterna från sjökapten- och sjöingenjörsprogrammens fysiska aktivitet delades de två 

olika utbildningarna upp i olika delar av kolumner. Detta gjorde undersökningen enklare att 

kunna jämföra rådata i resultatet. För att tydligare redovisa fördelningen av variabeln 

sammanställdes rådata i stolpdiagram (2011, pp 113-119). 
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3.6 Validitet och reliabilitet 

Begreppen validitet och reliabilitet är viktiga när det kommer till kvantitativa studier eftersom 

de visar giltigheten och tillförlitligheten på studien. Till skillnad från kvalitativa studier är det 

i kvantitativa studier enklare att få en tydlig validitet och reliabilitet. Validiteten, eller 

giltigheten som det också kallas, ämnar att påvisa huruvida studien faktiskt mäter det som den 

är avsedd att mäta. Den här studien har en hög grad av validitet eftersom studien har mätt det 

som den sades mäta. Reliabiliteten handlar om studiens tillförlitlighet, det vill säga hur stor 

chansen att samma resultat uppnås vid en senare eller förnyad mätning. Reliabiliteten 

påverkas av mätinstrumentets (enkätens) utformning och hur väl förklarande metoden för 

studien. (Trost och Hultåker, 2016, pp 61-63). Även reliabiliteten för den här studien är hög 

eftersom arbetets tillvägagångssätt har förklarats i metoddelen.  

 

4. Teoretisk referensram 

 

I en undersökning av Block (2015) studerades fysisk aktivitet hos sjömän och hur viktigt det 

är att vara fysisk aktiv ombord på fartyg samt hur stort intresse det är hos sjömän. Det resultat 

som Block fick fram i arbetet var att fysiska aktiviteter bidrar till en bättre hälsa och kan 

minimera risken för belastningsskador. Block framställer att det därav är viktigt att sjömän 

ges möjlighet att utföra fysisk aktivitet när dem befinner sig ombord på fartyg. 

Undersökningen menar även att de ska ställa krav på hur ett gym ska vara designat och 

utformat för att få bästa möjlighet att kunna utföra varierande val av fysisk aktivitet. 

 

I en undersökning av Marcus Langley (2017) studerades den nya generationens fartygsbefäls 

syn och intresse när det gäller fysisk aktivitet. Arbetet sammanfattar även faktorer som 

påverkar den nya generationens attityder och beteende inom fysisk aktivitet ombord på fartyg. 

Resultatet visade att intresset för fysisk aktivitet ombord på fartygen var stort och det visade 

sig att majoriteten av respondenterna tränade mer på fartygen gentemot vad de tränar hemma. 

Respondenternas motivation till fysisk aktivitet var psykiskt välbefinnande samt fysisk styrka 

och den form av träning som utfördes var styrketräning och kondition. Att utföra fysisk 

aktivitet under sämre väderförhållande var enligt respondenterna en ökning i skaderisk men 

trots att det kunde vara sämre väder valde en del av respondenterna att utföra fysisk aktivitet 
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fast med fasta maskiner. Undersökningen menade även att det största hindret till att utföra 

eller fortsätta med fysisk aktivitet var att finna motivationen till det.  

 

SINTEF (Stiftelsen för Industriell och Teknisk Forskning) i Norge genomförde 2007 en 

studie hos sjömän inom offshorebranschen där 577 deltagare fick svara på frågan om hur ofta 

de tränade hemma respektive till sjöss. De kom fram till att majoriteten (70%) av 

respondenterna tränade mer än två pass i veckan hemma men att denna andel minskade till 

39% när de var ombord. Sjömännen i studien tränade alltså mer hemma än ombord. Studien 

kom fram till att hård sjö och bristen på tid till att träna påverkade sjömännen (Geiving, 

Jørgensen, Le Thi & Sandsund, 2007) 

 

5. Resultat 

Resultatet av undersökningen som gjordes på 90 respondenter på Sjöfartshögskolan 

presenteras i denna del. I enkätundersökningen var det 52 män och sex kvinnor på 

Sjökaptensprogrammet som besvarade enkäten medan det på Sjöingenjörprogrammet var 30 

män och två kvinnor. 

 

            Fig. 1 Val av fysisk aktivitet  Fig 2. Åldersgrupper 

 

Diagrammet i figur 1 visar fördelningen av olika typer av fysiska aktiviteter. Styrketräning 

och konditionsträning är de vanligaste träningsformerna som respondenterna utförde. Därefter 

kommer alternativet “Annat” där olika typer av sporter såsom fotboll, basket och simning var 

förekommande.  

Respondenternas åldersgrupper visas i diagrammet i figur 2 och visar att de flesta av dem som 

besvarade på enkäten är omkring 18–24 och 25–35 åldern, vilket var 83 respondenter. Sju 

respondenter som besvarade enkäten är mellan 35–55 år gamla. 
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           Fig. 3  Fysisk aktivitet (Campus)  Fig. 4 Fysisk aktivitet (Praktik) 

 

 

 

Diagrammen i figur 3 och 4 visar hur ofta respondenterna utför fysisk aktivitet under den 

campusförlagda utbildningen och under den fartygsförlagda praktiken. Undersökningen visar 

att träningsmängden ökar under den fartygsförlagda praktiken samtidigt som de visar att 

antalet respondenter som ej tränade på campus minskade under den fartygsförlagda praktiken. 

Hur pass länge respondenterna är aktiva när de utför fysisk aktivitet på den campusförlagda -

och fartygsförlagda utbildningen undersöktes också. Respondenterna fick välja mellan 

följande alternativ: 0–30 minuter, 30–60 minuter, 60–90 minuter och 90–120 minuter. Även 

“Annat” fanns som alternativ och valdes av endast en respondent (sjöingenjör). De mest 

frekventa svarsalternativen som respondenterna valde var 30–60 - och 60–90 minuters pass. 

Undersökningen visade att sjöingenjörerna oftare tränar kortare pass på den fartygsförlagda 

praktiken jämfört med när de befinner sig hemma på campusförlagda utbildningen. Under den 

campusförlagda utbildningen tränade 40% av sjöingenjörsrespondenterna i 60–90-minuters 

pass samtidigt som endast 12% tränade i 30–60-minuters pass. På den fartygsförlagda 

praktiken hade dessa siffror bytt plats och således tränade respondenterna från 

sjöingenjörsutbildningen kortare pass på praktiken till sjöss. 

För respondenterna från sjökaptensutbildningen var siffrorna relativt oförändrade från campus 

till praktik. Hälften av sjökaptenerna föredrog att träna 30–60-minuters pass både hemma och 

till sjöss medans en fjärdedel av dem föredrog 60–90-minuters pass. I övrigt visade 

undersökningen också att de kortaste passen, 0–30 minuter, ökade en aning under 

fartygsförlagda praktiken. 
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Fig 5. Faktorer (Campus)                                                Fig 6. Faktorer (Praktik) 

 

Figurerna 5 och 6 redovisar vilka faktorer som påverkar respondenterna träningsrutin i deras 

fysiska aktivitet under studierna på campus och den fartygsförlagda praktiken. När 

respondenterna befinner sig på campus är de tre största faktorerna dålig sömn, ingen 

motivation och långa studietimmar medan när de som befinner sig på den fartygsförlagda 

praktiken är de tre största faktorerna istället dålig sömn, väder och långa arbetstimmar.  

 

I undersökningen kom det fram att av de 58 

respondenterna som deltog var det lite mer än 

en tredjedel som använde sig av kosttillskott 

till fysisk aktivitet. Motsvarande siffra för de 

32 sjöingenjörsrespondeterna var en tredjedel. 

Totalt används kosttillskott av en tredjedel av 

alla sjöbefälsstudenter. Diagrammet i figur 7 

visar respondenternas val av kosttillskott. 

Deltagarna av enkäten fick  

möjligheten att välja flera av alternativen om det 

stämde in på dem. Fördelningen mellan kosttillskotten är jämnt fördelade men proteinpulver 

används i större utsträckning hos både respondenterna från sjökaptens -och 

sjöingenjörsutbildningarna. Den vanligaste anledningen som respondenterna hävdade till 

varför de väljer att använda kosttillskott när de utför fysisk aktivitet var att de fick ut mer av 

sin träning med hjälp av det. Av de 31 respondenter som använder sig kosttillskott menar 

majoriteten av dem att de använder kosttillskott för att få ut mer av träningen. Resterande 

respondenter menar antingen att de gillar känslan som kosttillskottet gav dem vid användning 

eller att dem inte visste varför de tog kosttillskott. 
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            Fig. 7 Val av kosttillskott 
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Diagrammet i figur 8 visar fördelningen 

av vad som motiverar respondenterna 

att utföra fysisk aktivitet. Majoriteten av 

respondeterna på både sjökapten -och 

ingenjörsutbildningen anser att 

möjligheten till ett psykiskt välmående 

är vad som driver dem till att utföra 

fysisk aktivitet. Att få ökad styrka ligger 

näst högst upp på respondenternas 

motivationslista då nästan hälften av 

respondenterna från sjökaptens -och 

sjöingenjörsutbildningen anser att det är vad 

som driver dem till att utföra fysisk aktivitet. Det visade sig även att andelen sjöingenjörer 

som utförde fysisk aktivitet för rehabilitering var strax över dubbelt så stor jämfört med 

sjökaptenssidan. Den här frågan visade även att studenter på sjökaptensutbildningen i högre 

utsträckning utförde fysisk aktivitet för tävlings ändamål.  

Den sista delen i enkätundersökningen bestod av frågor kopplade till träningsmotivation. Den 

här delen av enkätundersökning visade att otillräcklig sömn, dåligt väder och långa 

arbetstimmar i stor utsträckning påverkade respondenternas träningsmotivation på ett negativt 

sätt. På de här frågorna svarade ingen av deltagande att de påverkades ”Mycket bra”. Endast 

ett få antal svarade att de påverkades ”Bra”. Längre ner i den här delen redovisas även hur de 

deltagande respondenternas träningsmotivation påverkas av olika arbetsscheman ombord. 

På frågan om hur otillräcklig sömn påverkade dem visade svarade två tredjedelar av 

respondenterna från sjökaptensutbildningen att otillräcklig sömn påverkade dem dåligt eller 

mycket dåligt. Även hos respondenterna från sjöingenjörsutbildningen låg denna andel på två 

tredjedelar. Det svarsalternativ som sjökaptensrespondenterna valt mest var ”Dåligt”. Detta 

svarsalternativ hade 31 av de 58 deltagande från sjökaptensutbildningen svarat. Antalet 

sjökaptener som svarat ”Mycket dåligt” var nio stycken till antalet. Denna fördelning var mer 

jämnt fördelad på sjöingenjörs sidan där 13 stycken svarar ”Dåligt” och 10 stycken svarat 

”Mycket dåligt”. Endast en deltagare (sjöingenjör) svarade att otillräcklig sömn påverkar hens 

träningsmotivation på ett bra sätt.  
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 Fig. 8 Motivation till fysisk aktivitet 
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Nästa fråga handlade om hur dåligt väder påverkar respondenternas träningsmotivation. Här 

svarade sammanlagt nästan hälften av de deltagande att dåligt väder påverkar 

träningsmotivationen på ett dåligt eller mycket dåligt sätt. 40% svarade dock att dåligt väder 

varken påverkar deras träningsmotivation bra eller dåligt. 

Vid närmare studering av hur svaren fördelade sig mellan sjökaptenerna och sjöingenjörerna 

syntes det att de förhöll sig relativt jämnt med varandra. Cirka 40% på båda sidorna ansåg att 

dåligt väder inte påverkade dem, andelen som svarade ”Dåligt” låg på cirka en tredjedel på 

båda sidorna och ”Mycket dåligt” hade en svarsandel på cirka 15% hos både sjökaptenerna 

och sjöingenjörerna. Två sjökaptensrespondenter ansåg att dåligt väder påverkar deras 

träningsrutin på ett bra sätt. 

 

På frågan rörande hur långa arbetstimmar påverkade motivationen till att utföra fysisk 

aktivitet under den fartygssförlagda praktiken svarade totalt 54% av respondenterna att långa 

arbetstimmar påverkade motivationen på ett dåligt sätt. Den andelen skildrar även hur de olika 

sjöfartsprogrammen svarade då 53% på sjökaptensprogrammet respektive 56% procent på 

sjöingenjörsprogrammet svarade “Dåligt” på den frågan. Den totala andelen respondenter som 

ansåg att långa arbetstimmar inte påverkade deras träningsmotivation låg på 19%. I övrigt 

svarade totalt 14% av deltagarna att träningsmotivationen påverkades mycket dåligt av långa 

arbetstimmar till sjöss och endast en av de deltagande (en sjöingenjör) svarade att hens 

träningsmotivation påverkades på ett bra sätt. Det var alltså bara en av de deltagande som 

kryssade för något av alternativen “Bra” eller “Mycket bra” på den här frågan. 

 

De deltagande besvarade även tre frågor kopplade till olika scheman och deras motivation till 

fysisk aktivitet. Respondenterna kryssade i det schema som var vanligast när dem utförde sin 

fartygsförlagda praktik. För sjöingenjörerna var det mer sannolikt att de arbetade efter ett så 

kallat “Dagman-schema” (08:00-17:00). Endast ett fåtal av sjöingenjörerna hade arbetat 6h-

6h. För sjökaptensrespondenterna var 4h-8h schema det mer sannolika men det var även ett 

par av sjökaptensrespondenter som arbetade med 6h-6h schema eller “Dagman-schema”. 

 

Av de 58 sjökaptensrespondenter var det 42 av dem som fått arbeta efter 6h-6h och 50% av de 

42 svarade att motivationen var dålig vid detta arbetsschema medan 25% av de 42 tyckte att 

motivationen var mycket dålig. Antalet deltagande sjöingenjörerna var 32 stycken men 18 av 
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dem hade fått arbeta 6h-6h och deras motivation till fysisk aktivitet var jämnt fördelat mellan 

”bra”, ”varken bra eller dåligt”, ”dåligt” eller ”mycket dåligt”. 

 

Vid sjökaptensrespondenternas motivation vid 4h-8h valde 25% att motivationen var mycket 

bra och 43% tyckte att motivationen var bra. Sjöingenjörerna arbetar vanligtvis ej 4h-8h utan 

deras vanliga arbetsschema var under Dagman-schema vilket ledde till att de svarade att deras 

motivation till fysisk aktivitet var varken bra eller dåligt vid 4h-8h schema. Hos 

sjöingenjörsrespondenterna svarade 25% ”mycket bra” på deras motivation vid Dagman-

schema och 44% svarade ”bra”. Sjökaptensrespondenternas motivation vid Dagman-schema 

svarade 40% att deras motivation var mycket bra medan 38% svarade att den var bra. 

 

Vad gäller utrustning i fritidsutrymmen ombord på fartygen fick respondenterna besvara 

huruvida dess utrustning håller måttet eller ej. Frågan löd: ”Hur har utrustningen på gymmen 

ombord varit?” Här svarade hälften av sjökaptensrespondenterna och en tredjedel av 

sjöingenjörsrespondenterna att utrustningen varit bra. Lika stor andel (34%) av 

sjöingenjörerna tyckte att utrustningen varken varit bra eller dålig. Andelen sjökaptener som 

tyckte utrustningen varken var bra eller dålig var en tredjedel. Majoriteten (74%) av de 

tillfrågade tyckte att gymutrustningen ombord på fartygen antingen var bra eller varken bra 

eller dålig. I övrigt svarade totalt 10 studenter motsvarande 11 procent av respondenterna att 

utrustningen var dålig. Endast en student (sjöingenjör) ansåg att gymutrustningen var mycket 

dålig. Även två sjöingenjörer ansåg att utrustningen ombord var mycket bra. Ingen utav de 

tillfrågade sjökaptensrespondenterna svarade alltså att utrustningen antingen var mycket bra 

eller mycket dålig. 
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6. Diskussion 

 

6.1 Resultatdiskussion  
 

Syftet med arbetet var att undersöka skillnaden i den fysiska aktiviteten hos respondenterna 

när de är ute på fartygsförlagd praktik och när de har campusförlagd utbildning. 

Undersökningen ska också jämföra hur sjökapten- och sjöingenjörstudenternas förhåller sig 

till varandra vad gäller fysisk aktivitet. Undersökningen syftar även till att visa om de fysiskt 

aktiva respondenterna använder sig av någon form av kosttillskott. De fyra frågeställningarna 

har diskuterats om vad för resultat som framgick från respondenterna och vad det egentligen 

berodde på till att undersökningen fick det resultatet. Undersökningens fyra frågeställningar: 

• Hur skiljer sig den fysiska aktiviteten när blivande sjöbefäl befinner sig på 

sin fartygsförlagda praktik gentemot när de studerar på campus? 

• Hur skiljer sig den fysiska aktiviteten mellan sjökapten – och sjöingenjörsstudenter? 

• Vad beror eventuella förändringar i träningsrutinerna på? 

• Varför använder en del sjöbefälsstudenter kosttillskott? 

 

6.2 Fysisk aktivitet på den fartygsförlagda praktiken vs campus 

 

I undersökningen visade det sig att det var fler respondenter som utförde fysisk aktivitet när 

de utförde sin fartygsförlagda praktik gentemot när de var på campusförlagd utbildningen. Att 

det blev en ökning kan bero på att det är ett begränsat antal alternativ på aktiviteter när de 

befinner sig på den fartygsförlagda praktiken. Resultatet att det vanligaste valet av fysisk 

aktivitet var styrketräning och kondition. Anledningen till detta är att fartygen har begränsat 

utrymme för att ha flera alternativ till fysisk aktivitet.  

 

Ökningen av den fysiska aktiviteten berodde på att respondenterna ej har samma rörelsefrihet 

ombord på fartygen när de utför sin fartygsförlagda praktik än när dem befinner på campus. 

Efter att sjöbefälsrespondenterna har utfört de arbetstimmar enligt schemat de har haft 

ombord kan det ge en fritid som inte kan fördrivas med samma aktiviteter som respondenterna 

vanligtvis gör på campusförlagda utbildningen. Alternativen till att fördriva tiden på sin 

frivakt ombord är begränsade till vad fartyget erbjuder eller till vad respondenterna själv tagit 

med sig för underhållning ombord.  
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I Langleys (2017) undersökning blev resultatet att fler sjömän var aktiva när de befann sig på 

ett fartyg gentemot när de var hemma. Det resultatet som Langley fick fram i sin 

undersökning stämmer överens med resultatet i den här studien. I båda undersökningarna ges 

ett resultat som kan säga att de som arbetar till sjöss väljer att vara mer fysiskt aktiva när de 

befinner sig på ett fartyg. Resultaten i båda undersökningarna visar att sjömän och 

sjöbefälsstudenter väljer att vara mer fysiskt aktiva till sjöss. Kraven för att skapa bättre 

förutsättningar till att kunna vara fysiskt aktiv på fartygen borde höjas. Även om Maritime 

Labour Convention kräver att ett fritidsutrymme ska finnas ombord på fartyg över 3000 tons 

bruttodräktighet säger det inget om hur bra detta utrymmets utformning är 

(Transportstyrelsen, 2013). 

Sjöbefälsstudenterna i den här undersökningen var mer fysiskt aktiva till sjöss, medan det i 

undersökningen av SINTEF om fysisk aktivitet som gjordes på sjömän inom den norska 

offshorebranschen visade på att sjömännen tränade markant mindre till sjöss än vad det gjorde 

hemma. Detta berodde på att väder och liten fritid påverkade dem ombord. Denna skillnad i 

fysisk aktivitet kan ha att göra med ork till fysisk aktivitet och kan speglas i åldersskillnaderna 

hos respondenterna i de båda studierna då detta arbetet kan ha en relativt yngre målgrupp 

jämfört med de sjömän som deltog i SINTEFS studie. En annan mer trolig orsak till den stora 

minskningen i fysisk aktivitet hos offshore-sjömännen är just vädrets påverkan. Den norska 

offshore-sektorn har sin huvudsakliga arbetsplats i Nordsjön där det kan vara grov sjögång 

relativt ofta. Detta i kombination med att de arbetar 6h-6h gör att det kan bli svårt att finna tid 

eller ork till att träna. Sjöbefälsstudenter kan också göra sin fartygsförlagda praktik på ett 

offshore-fartyg och kan också arbeta 6h-6h. Studenterna arbetar däremot oftare 4h-8h eller 

som “Dagman” och har därmed mer tid till att utöva fysisk aktivitet. (Geiving, Jørgensen, Le 

Thi & Sandsund, 2007). Den här undersökningen visar att majoriteten av respondenterna 

ansåg att utrustningen på fartygens gym var bra eller varken bra eller dålig. Medan i Blocks 

undersökning blev resultatet att det är viktigt att vara fysiskt aktiv på grund av att det kan 

minimera arbetsskador och förbättra ens hälsa och att därför är viktigt att sjömännen ges 

möjlighet att ställa krav på hur gymmet är uppbyggt och vilka maskiner det innehåller (Block, 

2015). Undersökningen av Block visar att träningsutrymmena behöver vara respektabla 

samtidigt som majoriteten av respondenterna i den här undersökningen anser att fartygens 

utrustning håller bra standard. Detta visar på att resultatet av båda undersökningarna blev att 

fartygen håller bra standard på sina gym ombord.  

 



 

 

 

21 

 

Diskussionen av resultaten från de olika undersökningarna gentemot denna undersökning 

visar att den fysiska aktiviteten beror på vart sjömän och sjöbefälsstudenterna är stationerade. 

Med rätt förutsättningar som väder, arbetsschema och fritidsutrymme förbättras möjligheten 

att utföra fysisk aktivitet ombord på fartygen. Fallet med undersökningen inom offshore 

styrker detta eftersom sjömännen i den studien var mindre fysiskt aktiva då det råder sämre 

väder och obekväma arbetstider i den branschen.  

 

6.3 Jämförelse av sjökapten -och sjöingenjörsrespondenterna 

Undersökningen visade att antalet sjökaptensrespondenterna var lika många till antalet fysiskt 

aktiva när dem befann sig på den fartygsförlagda praktiken gentemot när de befann sig på 

campusförlagd utbildningen. Skillnaden var marginell och det som framgick i undersökningen 

var att ett fåtal av respondenterna hade ökat antalet träningspass de utförde per vecka.  

När det gäller sjöingenjörsrespondenterna visade undersökningen att fler av dessa hade angett 

att de var mer fysiskt aktiva på den fartygsförlagda praktiken. Totalt var det en ökning med 

fyra respondenter som ej var fysiskt aktiva på campus men valde att vara fysiskt aktiva på 

praktiken. Undersökningen visade även att respondenterna i sjöingenjörsutbildningen ökade 

antalet träningspass i veckan men tiden för fysisk aktivitet kortades ner. Anledningen till 

skillnaden av de två olika inriktningarna kan bero på deras olika arbetsschema på den 

fartygsförlagda praktiken. Som det angavs i resultatdelen har majoriteten av sjöingenjörerna 

ett Dagman-schema medan sjökaptensrespondenterna har ett mer varierat schema.  

 

6.4 Träningsrelaterat kosttillskott 
 

Undersökningen visar ett resultat på att användarna av kosttillskott utförde fler träningspass i 

veckan än vad de som ej använde kosttillskott. Resultatet visade att de respondenter som ej 

använde kosttillskott utförde vanligtvis ett till fyra pass i veckan medan de som använde 

kosttillskott vanligtvis gjorde tre till sju träningspass i veckan. Anledningen till att de 

respondenterna som väljer att använda kosttillskott blir mer motiverade till att utföra sin 

fysiska aktivitet på grund av den effekter som nämns i inledningen. Kreutzer beskriver i 

artiklarna om de effekter som de fyra olika kosttillskott kan tillföra. Alternativvalen i 

undersökningen var proteinpulver, BCAA, PWO och kreatin. Effekten av kosttillskott som 

beskrevs av Kreutzer i inledningen varierade vid vilket val av kosttillskott som respondenten 

använde. Kosttillskott kan bidra till mer motivation eller ge energi till träna efter en arbetsdag 
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eller arbetspass beroende på vilket arbetsschema som respondenten hade ombord på fartyget 

(Kreutzer, 2017). 

De respondenter som var mest fysiskt aktiva använde kosttillskott för att maximera sina 

träningspass, få mer resultat och hindra nedbrytningen av musklerna som kosttillskotten 

kunde åtgärda. Antalet användare av kosttillskott var något färre än hälften av respondenterna 

och som undersökningen visar att det ej är alla som behöver använda kosttillskott för att 

utföra sin fysiska aktivitet. Det visade sig att fåtal av de respondenter som använde 

kosttillskott ej hade någon aning om varför de använde det. Rekommendationen är att vid 

användning av kosttillskott bör kunskap om kostillskottets effekter införskaffas. 

 

6.5 Metoddiskussion 
 

Syftet med undersökningen föranledde tveklöst enkätundersökning som metod. I och med att 

enkäter lämnades ut på plats till respondenterna bidrog det till att antalet svarande 

respondenter blev högt jämfört med om enkäten skickats ut till respondenterna på internet. 

Undersökningen siktade på att få in minst 100 respondenter men 90 respondenter var mer än 

tillräckligt för att få tillfredsställande underlag och god validitet för studien. 

 

Respondenternas olika stora erfarenhet av livet på fartyg kan ha påverkat resultatet eftersom 

de utfört olika många fartygsförlagda praktikdagar. En respondent med erfarenhet från flera 

fartyg ger ett bättre svar eftersom denne har fler fartyg att jämföra med än en respondent som 

endast gjort praktik på ett fartyg. Erfarenheten hos respondenten som endast varit på ett fartyg 

kan ge en missvisande bild av hur möjligheterna till fysisk aktivitet ser ut. Andra problem 

som kan uppstå vid användningen av en enkätundersökning är att respondenterna misstolkar 

frågorna eller att de överskattar eller underskattar sina valda svar.  

Istället för att använda en enkätundersökning som metod kunde intervjuer ha genomförts. 

Hade undersökningen baserats på intervjuer hade resultatet troligtvis blivit annorlunda. Detta 

beror på att respondenterna som blir intervjuade får en mer personlig kontakt med 

intervjuerna. En fördel med intervjuer är att respondenterna blir mer öppna och ärliga om sina 

svar. Däremot blir det svårt att få samma antal respondenter för att få en bra validitet med 

intervjumetod då den är mer tidskrävande.  
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6.6 Framtida forskning 

Förslag till framtida forskning föreslås en mer grundlig undersökning om sjömäns motivering 

till att utföra fysisk aktivitet till sjöss. Forskningen kan grunda sig på hur olika faktorer som 

trötthet, väder, arbetsbörda och liknande påverkar motivationen till träning. Om forskning på 

träningsmotivation görs i framtiden bör den således fokusera på andra faktorer än gymmets 

utformande. Den här forskningen skulle kunna göras på en viss bransch inom sjöfarten eller 

enbart på svenska sjömän där resultatet kan delas upp i däcksavdelning och maskinavdelning 

jämföras mot varandra. Hela resultatet skulle även kunna slås ihop. Forskningen skulle även 

kunna jämföra befälens motivation förhåller sig gentemot matrosernas och maskinistens 

motivation. 
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Bilaga 1 

Undersökning i sjöbefälsstudenters fysiska 

aktivitet till sjöss och på campus 
Enkätundersökningen är gjord av Filip Hultgren och Oliver Grönblad i K4 

Detta är en enkät som undersöker om det finns några förändringar i sjöbefälsstudenters 

fysiska aktivitet på den fartygsbelagda praktiken gentemot när de studerar på campus. 

Enkäten består av 5 delar (Inledning, Träning hemma, Träning under praktik, Övrigt 

och Påståenden). Kryssa för det/de alternativ som instämmer på Er. 

 
Inledning:  

Kön:  

☐ Kvinna 

☐ Man 

☐ Annat 

Ålder: 

☐ 18-24 

☐ 25-35 

☐ 36-45 

☐ 46-55 

☐ 55 < 

Vilken typ av fysisk aktivitet utför Du? 

☐ Styrketräning 

☐ Kondition 

☐ CrossFit 

☐ Yoga 

Annat:____________________ 

 

Träning när du är hemma: 

1. Hur ofta tränar Du? 

☐ Tränar ej 

☐ 1-2 gånger/vecka 

☐ 3-4 gånger/vecka 

☐ 5-7 gånger/vecka 

Om du ej tränar hemma kan du gå direkt till 

fråga 7.  

 

2. Hur ofta har Du vilodag från träning? 

☐ 1 gång/vecka 

☐ 2 gånger/vecka 

☐ Varannan dag 

☐ Var tredje dag 

3. Hur långt är Ditt träningspass? 

☐ 0-30 min 

☐ 30-60 min 

☐ 60-90 min 

☐ 90-120 min 

Annat:_________________ 

4. Vad påverkar Din träningsrutin? 

☐ Dålig sömn 

☐ Väder 

☐ Ingen motivation 

☐ Långa pluggtimmar 

☐ Skada 

Annat:__________________ 

5. Har du en träningspartner? 

☐ Ja 

☐ Nej 

6. Om ja, hur påverkar träningspartnern Din 

träning? 

☐ Positivt 

☐ Negativt 

☐ Vet ej 

 

 



 

 

 

II 
 

 

 

Träning när Du är på praktik: 

 

7. Hur ofta tränar Du? 

☐ Tränar ej 

☐ 1-2 gånger/vecka 

☐ 3-4 gånger/vecka 

☐ 5-7 gånger/vecka 

 

8. Hur ofta har Du vilodag från träning? 

☐ 1 gång/dag 

☐ 2 gånger/dag 

☐ Varannan dag 

☐ Var tredje dag 

 

9. Hur långt är Ditt träningspass? 

☐ 0-30 min 

☐ 30-60 min 

☐ 60-90 min 

☐ 90-120 min 

Annat:__________________ 

 

10. Har Du haft en träningspartner ombord? 

☐ Ja 

☐ Nej 

 

11. Om ja, hur påverkade din 

träningspartnern Din träning?  

☐ Positivt 

☐ Negativt 

☐ Vet ej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Vad påverkar Din träningsrutin? 

☐ Sömnbrist 

☐ Väder 

☐ Ingen motivation 

☐ Långa arbetstimmar 

☐ Skada 

Annat:______________________ 

 

13. Vilket arbetspass hade Du? 

☐ 6h-6h 

☐ 4h-8h 

☐ Dagman (08-17) 

Annat:________________________ 

 

14. Vad är viktigast för Dig för ett bra 

träningspass? 

☐ Bra väder 

☐ Bra utrustning ombord 

☐ Att det finns högtalarutrustning 

☐ TV i gymmet 

Annat: ________________________ 

 

15. Vad saknar Du i gymmet ombord? 

☐ Redskap 

☐ Ventilation 

☐ Musikanläggning 

☐ Utrymme 

☐ Träningspartner 

Annat:_________________________ 

 

 

 

Fortsättning → 

 

 



 

 

 

III 
 

Övriga frågor: 

 

16. Använder Du kosttillskott till Din 

träning? 

☐ Ja 

☐ Nej 

 

17. Om ja, vad för slags typ av kosttillskott 

använder Du? 

☐ Protein 

☐ Kreatin 

☐ Pre Workout 

☐ Nocco – BCAA 

Annat:____________________ 

 

18. Om ja, varför använder Du kosttillskott? 

☐ Jag får ut mer av träningen 

☐ Jag gillar känslan 

☐ För att andra använder det 

☐ Vet inte 

Annat:________________________ 

 

19. Vad får Dig att vara motiverad att träna? 

☐ Viktnedgång 

☐ Styrka 

☐ Kondition 

☐ Psykiskt välmående 

☐ Fysiskt välmående 

☐ Rehabilitering 

☐ Tävlingar 

Annat:_________________________ 

 

 

 

 

 

 

20. Hur många fartyg har du gjort 

fartygsförlagd praktik på? 

☐ 1-4 

☐ 5-8 

☐ 9-12 

☐ 13-16 

 

21. Har det funnits gym på varje fartyg? 

☐ Ja 

☐ Nej 

☐ Vet ej 

Kommentar:___________________________ 

 

22. Vad gör Du på Din frivakt ombord när 

Du inte tränar? 

☐ Sover 

☐ Tittar på film/TV 

☐ Sociala medier 

☐ Läser en bok 

☐ Umgås med besättningen 

☐ Annat:________________________ 

 

23. Kryssa för de fartygstyper Du gjort 

fartygsförlagd praktik på: 

☐ Bulkfartyg 

☐ Tankfartyg 

☐ Containerfartyg 

☐ Kryssningsfartyg 

☐ Ro-Pax 

☐ RoRo-fartyg 

☐ Bunkerfartyg 

☐ Bogserbåt 

☐ Isbrytare 

 

 

Fortsättning → 

 



 

 

 

IV 
 

Här kommer några påståenden. Kryssa 

för det alternativ som stämmer in på Er: 

24. Hur påverkar otillräcklig sömn Er 

träningsmotivation? 

☐ Mycket bra 

☐ Bra 

☐ Varken bra eller dåligt 

☐ Dåligt 

☐ Mycket dåligt 

 

25. Hur påverkar dåligt väder Er 

träningsmotivation? 

☐ Mycket bra 

☐ Bra 

☐ Varken bra eller dåligt 

☐ Dåligt 

☐ Mycket dåligt 

 

26 Hur påverkar långa arbetstimmar Er 

träningsmotivation? 

☐ Mycket bra 

☐ Bra 

☐ Varken bra eller dåligt 

☐ Dåligt 

☐ Mycket dåligt 

 

27. Hur har utrustningen på gymmen 

ombord varit? 

☐ Mycket bra 

☐ Bra 

☐ Varken bra eller dålig 

☐ Dålig 

☐ Mycket dålig 

 

 

 

28. Hur är Er träningsmotivation vid 6h-6h 

schema? 

☐ Mycket bra 

☐ Bra 

☐ Varken bra eller dålig 

☐ Dålig 

☐ Mycket dålig 

 

29. Hur är Er träningsmotivation vid 4h-8h 

schema? 

☐ Mycket bra 

☐ Bra 

☐ Varken bra eller dålig 

☐ Dålig 

☐ Mycket dålig 

 

30. Hur är Er träningsmotivation vid 

dagman-schema? (08-17) 

☐ Mycket bra 

☐ Bra 

☐ Varken bra eller dåligt 

☐ Dåligt 

☐ Mycket dåligt 

 

31. Hur påverkar maten ombord Er 

träningsmotivation? 

☐ Mycket bra 

☐ Bra 

☐ Varken bra eller dåligt 

☐ Dåligt 

☐ Mycket dåligt 

 

 

Så, nu var det inga fler frågor! 

Tack för Ditt deltagande! 

// Filip och Oliver, K4 

 


