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Abstract: 

 

Sailors live under different conditions when they are on board compared to when they ashore. 

I found it interesting to investigate factors that may affect the seaman's health and lifestyle. 

Working at sea can impact health negatively. Long working hours, stress and limited sleep 

can have a negative effect so can the limited social life.  

 

The purpose of my thesis is to illustrate the differences in lifestyle of Swedish sailors on 

board and ashore. 

 

The study has taken a quantitative approach. I have focused upon relevant theories around 

social life, exercise, nutrition, stress, insomnia, alcohol and tobacco. 

 

The conclusions reached are as follows, a sailor's lifestyle on board and ashore differs on 

some essential points, namely, drinking habits, sleep, social life and stress. The deviation in 

social life along with insomnia and stress when the sailor is on board may affect him/her 

negatively, so could the increase in alcohol consumption when the sailor is ashore. 
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1. Inledning  

 
Mitt intresse för att undersöka om sjömannens livsstil ombord och iland väcktes under mina 

praktiker till sjöss. Jag har noterat att det inte är många som hinner med både arbete och att 

dessutom ta sig tid att gå och träna. Det blir mest att vara i hytten på sin fritid. Samtidigt har 

media gjort undersökningar som visar att fler och fler lever ett ohälsosamt liv och då särskilt 

sjömän, (SAN-Nytt 2005-01). Det skapade grunden till denna studie. 

Sjömän har en arbetsmiljö som skiljer sig högst markant från hur arbetsmiljön ser ut på land. 

En sjöman arbetar alla dagar i veckan, dessutom arbetar man både dagar och nätter. Det finns 

inte möjlighet till åtta timmars oavbruten sömn per dygn utan sömnperioderna bryts upp i två 

kortare perioder. Den som t.ex. ska gå på en vakt på bryggan om fyra timmar ska före eller 

efter vakten hinna med att äta och varva ner. Dessutom kan hamnanlöp leda till att frivakten 

kan bli ännu kortare då manskapet som arbetar till sjöss precis räcker till för att förtöja eller 

kasta loss. 

Under frivakten kan sjömannen ägna sig åt olika fritidsaktiviteter i begränsad utsträckning till 

sjöss. Självklart finns det ytor för viss motion såsom gym och ev. någon plan där man kan 

spela basket eller fotboll, men utöver det finns inte så mycket fler möjligheter till variation. 

Att titta på film och ha kontakt med familj och vänner via internet är rätt vanligt när möjlighet 

erbjuds. Detta är dock en stillasittande sysselsättning.  

Många har svårigheter att utöva en kontinuerlig träningsverksamhet iland. Något som hjälper 

att hålla uppe träningsdisciplinen är att träna med någon eller några kompisar. Dessa 

möjligheter är dock betydligt mer begränsade ombord. Trots att det finns träningsmöjligheter 

ombord krävs det mer disciplin för att regelbundet träna ombord än iland. 

De fasta och speciella arbetstiderna kan leda till begränsade motionsmöjligheter vilket kan 

vara en anledning till att sjömän blir fetare än andra yrkesgrupper. På längre sjöresor passeras 

dessutom flera tidszoner och tiden ändras varannan, var tredje dag för att arbetstiderna ska 

passa in med dagsljuset vilket också påverkar hälsan negativt. 

Enligt SAN-Nytt är antalet som lider av fetma stort bland män som arbetar till sjöss jämfört 

med samma kategori till land. Även kvinnor lider i större utsträckning av övervikt till sjöss än 
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de som arbetar till land, (http://www.san-nytt.se/wp-content/uploads/2009/08/halsa-hos-

svenskt-sjafolk.pdf). 

Övervikt är ett problem eftersom det kan påverka arbetsförmågan hos den enskilde sjömannen 

och i vissa fall till och med säkerheten ombord, (SAN-Nytt 2005-01). En god arbetsmiljö och 

en sund livsstil ligger därför i allas intresse. Redare och befäl har ett gemensamt ansvar för 

personalens välbefinnande.  

Norge och Danmark har infört BMI-krav (Body Mass Index) som krav för att få arbeta till 

sjöss. Detta diskuteras om Sverige ska följa. Syftet var att komma tillrätta med att sjömäns 

fetma som i sin tur kan påverka säkerhetsarbetet ombord,(SAN-Nytt 2005-01). De som 

arbetar till sjöss måste kunna lita på varandra om någon farlig situation skulle uppstå, likaså 

att rädda någon i trånga utrymmen. Ett BMI-krav skulle eventuellt kunna leda till att fler 

sjömän skulle bli mer måna om vikten.  

Under lediga perioder iland kan sjömannen uppleva ett behov av att ta igen det han eller hon 

har gått miste om under tiden till sjöss. Det kan exempelvis leda till en överdriven 

alkoholkonsumtion. Det finns också en risk för att sjömannen använder alkohol för att 

underlätta omställningen till en annan sovrytm på land, (Svensk Sjöfartstidning 2005-08). 

Det sociala livet skiljer sig också för sjömannen. Detta då man saknar ett arbete att gå till på 

vardagarna under lediga perioder. Hur tillbringar sjömannen tiden när han/hon är hemma? 

Umgås man mycket eller lever man i ensamhet?  

Sammantaget utsätts sjömannen för påfrestningar som den som arbetar iland inte drabbas av 

på samma sätt. En annorlunda livsstil, vilket är en riskfaktor för den som jobbar till sjöss, kan 

leda till hälsorisker på sikt. Dessa typiska situationer leder till syftet med denna uppsats. 
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1.1 Syfte  

Syftet med denna uppsats är att undersöka vad som skiljer den svenska sjömannens livsstil 

ombord jämfört med hur han/hon lever iland, samt om han/hon anser sig ha en god hälsa? 

1.2 Problemställning  

Livsstil och hälsa ombord och iland för sjömän kopplad till motion, socialt liv, kostvanor och 

alkoholkonsumtion. Men även stress, sömnsvårigheter och bruk av tobak inverkar på hälsan 

och livsstilen. I enkäten har jag ställt frågor om hur livsstilen skiljer sig åt när man är ombord 

respektive iland för att se om det finns avgörande skillnader.  

Syftet kan preciseras i följande frågeställningar: 

Anser sig sjömannen ha en god hälsa? 

Motionerar sjömän regelbundet? 

Är det några skillnader i en sjömans sociala liv? 

Hur ser kostvanorna ut?  

Påverkar hemförhållande hälsan? 

Hur ser alkohol och tobaksvanor ut ombord och iland? 

Är sömnproblem vanligt? 

Är sjömän ofta stressade i sitt arbete? 
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2. Metod 
I metodkapitlet presenteras det tillvägagångssätt jag har använt mig av för att få in de 

underlag som ligger till grund för att svara på syftet.  

2.1 Kvantitativ metod 

Jag har valt att använda mig av en kvantitativ undersökning. Patel och Davidsson (2003) 

menar att om det som ska undersökas rör frågorna ”Var? Hur? Vilka är skillnaderna? Vilka är 

relationerna?” ska det ske genom en kvantitativ undersökning.  Då jag undersöker svenska 

sjömäns livsstil ombord och i land så är det förhållningssättet bäst lämpad.  

Den kvantitativa undersökningen har sin grund i de enkäter jag har tagit fram. Utifrån dessa 

enkäter kommer jag genom att analysera resultatet kunna dra slutsatser om den svenske 

sjömannens hälsa och livsstil.  

2.2 Datainsamling 
Det finns olika typer av data som delas upp i primär och sekundär. Den primära datan handlar 

om källor som ingen använt tidigare, det vill säga sådant som man har med i intervjuer och 

enkäter. Den sekundära datan är teorier som återfinns i böcker och artiklar, (Patel & Davidson 

2003). 

Den sekundära datan som jag har använt mig av var inte så svår att få fram. Mitt syfte av 

uppsatsen har varit tydligt då jag har vetat viken typ av data jag kommer att behöva. Det har 

funnits en del tidigare forskning inom liknande område som har gett mig tillgång till artiklar 

och tips på litteratur. Jag har använt mig av artiklar från sjöfarten samt faktaböcker om hälsan.  

Jag började mitt uppsatsarbete genom att samla in teorier som kan påverka hälsan. Genom 

dessa har jag skapat enkäten. Detta sätt att relatera empiri (resultat) och teori kallar Patel & 

Davidson (2003) för ett deduktivt arbetssätt. Författarna fortsätter att det finns en fara som ska 

uppmärksammas när ett deduktivt arbetssätt använts och det är att den redan befintliga teorin 

som forskaren utgår ifrån kan påverka forskningen så inte nya iakttagelser upptäcks.  

Jag anser att så inte varit fallet i denna studie då jag varit ute efter att undersöka en sjömans 

livsstil och har uppmärksammat de avvikelser som kan leda till ny forskning och nya 

iakttagelser.  
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2.2.1 Enkäter och urval 

Datainsamling består av både primära och sekundära data. Den primära datan består av 

enkäter med 16 fasta svarsalternativ. Detta ger en hög grad av strukturering och 

standardisering. Med standardiserade frågor menas att frågorna alltid följer samma 

ordningsföljd. En hög grad av strukturering betyder att man har fasta svarsalternativ dvs. man 

kan inte svara fritt på frågorna, (Patel & Davidson 2003). Valet att ha hög standardisering och 

struktur på enkäten kom jag fram till då jag vill att så många som möjligt av sjömännen ska ta 

sig tid och svara. 

Målet var att maila enkäten direkt till fartygen istället för via rederikontoren. Detta för att 

garantera de som deltog i studien anonymitet gentemot rederikontoren. Tre av rederierna 

godkände detta, medan två rederier valde att själva skicka ut enkäten tillsammans med det 

brev jag författat i anslutning till enkäten. Fem svenska rederier med olika typer av fartyg och 

fartområde har kontaktats. Samtliga kontaktade rederier valde att delta i undersökningen. Alla 

rederier förutom ett har fått ta del av enkäten innan de fattat beslut om att delta. Det rederi 

som inte fick ta del av enkäten i förväg skickades enkäten direkt till skepparen istället. 

Personliga intervjuer valdes bort på grund av att det är svårt att få tid till intervjuer då 

sjömannen är ute under långa perioder. 

 

Alla som har deltagit i denna undersökning har informerats om att undersökningen är frivillig 

och anonym. Ingen kommer att presenteras med namn eller svar på enkät. Detta för att få ett 

så tillförlitligt värde på enkäten som möjligt.  

Totalt fick jag 42 svar på enkäten inom utsatt tid. Då enkäterna skickats ut direkt till 

skepparen alternativt via rederikontoret är det svårt att avgöra hur många som tagit del av 

enkäten. En sammanställning av enkäten visar att svar kommit från 24 fartyg. Hur många 

personer som är svenskar ombord är dock oklart. Spridningen på de som svarat har varit bra 

sett till ålder och befattning. Som visas i resultatet är det en viss majoritet av nautiker. 

Eftersom nautiker arbetar i högre grad i skift kan denna undersökning vara påverkad av detta.  

För att få ett så representativt urval som möjligt skulle det behövts fler svarande av ingenjörer 

och övrig sjöpersonal. Framförallt hade jag hoppats på att få fler svar från de som inte har 

eftergymnasial utbildning för att försöka se om det finns några skillnader mellan de som har 

utbildat sig till nautiker eller ingenjörer gentemot de som inte har utbildat sig på 

eftergymnasial nivå. Dessvärre räcker inte underlaget till för att göra sådana undersökningar. 
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Jag har valt att undersöka om det finns skillnader mellan yrkeskategorier, åldersgrupper, de 

som är gifta eller ogifta samt olika BMI-grupper. 

2.3 Validitet 
För att få ett så bra resultat som möjligt är det viktigt att man kritiskt granskar de svar man 

fått det vill säga att man ska veta att det som undersöks är det som avser att undersökas. I en 

kvantitativ enkätundersökning gör man det via mätningar av siffervärden, (Patel & Davidson 

2003). För att stärka undersökningen är det viktigt att man testat validiteten på det man vill 

undersöka, i mitt fall enkäten. Detta har jag löst med att låtit flera klasskamrater svara på 

enkäten i en förstudie för att stärka min enkät. Efter jag fått in synpunkter på oklara frågor har 

jag skrivit om frågorna och sedan låtit en ny grupp svara på enkäten.  Patel & Davidsson 

(2003) förklarar att god validitet har också att göra med en god överblick inom det teoretiska 

området. Jag har löst detta genom att läsa på om teorier i detta ämne och därefter författa en 

enkät. 

2.4 Reliabilitet 

En undersökning ska göras på ett så tillförlitligt sätt som möjligt. Samma undersökning ska 

kunna göras om och ge samma resultat. Detta är vad som kallas reliabilitet, (Thurén, 2007). 

När man gör en enkätundersökning är det svårt att avgöra tillförlitligheten i förväg, (Patel & 

Davidson 2003). För att se till att undersökningen blir så bra som möjligt är det viktigt att man 

ger klara instruktioner så att feltolkningar ej sker. Jag har författat ett brev där jag ytterligare 

förklarar syftet med undersökningen och vilka jag vill ska deltaga samt att jag pratade med de 

olika rederierna innan jag skickade ut enkäterna. För att öka reliabiliteten kan också göras 

precis som med validiteten genom att enkäten provas så inga feltolkningar har gjorts.  

Alla svar är sparade och har noggrant räknats och presenteras. Detta skapar enligt Thurén 

(2007) hög reliabilitet. 
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3. Bakgrund 

3.1 Hälsa 
Den mest kända hälsodefinitionen i vår tid är kanske den som formulerades av 

Världshälsoorganisationen WHO 

”Hälsa är ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast 

frånvaro av sjukdom.” (WHO.int 1948) 

Enligt denna definition är det flera aspekter som ligger till grund för hälsa, men för att uppnå 

detta tillstånd ska alla aspekterna vara fullkomliga. WHO hälsodefinition har utvecklas och 

förändras genom åren. 

Rydqvist & Winroth (2003) menar att hälsa är att må bra men att den också utgör en resurs 

som bidrar till handlingsförmåga. Författarna menar att kroppslig hälsa kan skiljas från 

upplevd hälsa. Med kroppslig hälsa menas om man är fysiskt sjuk eller frisk. Den upplevda 

hälsan avser huruvida man upplever sig må bra eller dåligt. Författarna påpekar att man kan 

endast analytiskt skilja på kroppslig och upplevd hälsa, i praktiken finns det ett växelspel 

mellan dem.  

På frågan hur hälsa skapas finns inga svar, men Rydqvist och Winroth (2003) pekar på några 

mycket centrala förutsättningar för hälsa. Dessa skulle kunna vara: 

• En bra och fungerande närmiljö, arbete, hemförhållande 

• Ett väl fungerande socialt liv 

• En livsstil och levnadsvanor som främjar hälsa. 

En bidragande faktor till ohälsa i dagens samhälle är arbetslivets villkor orsakade av högt 

tempo, slimmade organisationer och balanser mellan krav och resurser. 

3.2 Socialt liv 
Eftersom nästan allt runt omkring oss påverkar oss positivt eller negativt är det viktigt att man 

tar hänsyn till detta. Familjeförhållande och boendemiljö påverkar vår uppväxt, utveckling 

och hälsa. De som hamnar i rätt umgängeskrets redan som små gynnas av en hälsofrämjande 

miljö. Vi påverkas även av hur det ser ut i vår direkta närhet och det sociala utbudet påverkar 

oss. Ett stökigt bostadsområde med mycket våld påverkar hälsan negativt. Vid vuxen ålder 

har det sociala livet stor påverkan på hälsan. Arbetsplatsen kan påverka hälsan både positivt 

och negativt. Den som känner sig väl bemött och har ett arbete som främjar den personliga 
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utvecklingen kommer att utvecklas i positiv riktning. Om man däremot upplever brist på stöd 

från arbetsplatsen eller kanske utsätts för mobbning kommer det leda till en negativ 

utveckling av hälsan, (Rydqvist & Winroth, 2003). 

3.3 Motion 
En kropp mår bra av regelbunden fysisk aktivitet. Självklart kommer kroppen reagera olika på 

olika typer av träning och intensitet. Ålder och gener spelar också roll. Motionen hjälper oss 

att förebygga ohälsa som övervikt kan ge. Med daglig motion ökar förbränningen vilket kan 

motverka övervikt. Dessutom gör motion att en människa klarar av dagens påfrestningar 

bättre, (Rydqvist & Winroth 2003). 

3.4 Kost 
Kosten har stor betydelse för hälsan enligt Rydqvist & Winroth (2003). Förr i tiden åt 

människan mat för överlevnad och samlade på sig lite övervikt inför kärvare tider var övervikt 

inte så farligt. Nu när maten räcker till för de flesta oavsett årstid är det viktigt att inte bygga 

på sig ett fettlager som hela tiden får ny näring. Vi måste förbränna energiintaget eftersom det 

i annat fall överflödiga energiintaget kommer att stanna i kroppen. Då dessutom människan 

gillar söt och fet mat tillsammans med att vi blir allt mer stillasittande i vår vardag så lagrar vi 

mer energi runt midjan än vad vi förbränner. Detta leder också till att vi blir svagare och 

sjukare, (Broholmer m.fl. 2004).   

Då kroppen förnyar och reparerar celler hela tiden är det viktigt att kroppen förses med näring 

som behövs för att kunna underhålla kroppen. Det är viktigt att det råder en balans i näringen. 

Man ska med andra ord inte äta allt för ensidigt eller för lite. Under kortare perioder klarar 

kroppen av att få i sig för lite mat men efter ett tag är reserverna i kroppen slut och då uppstår 

symptom på sjukdom, (Broholmer m.fl. 2004).  

Rydqvist & Winroth (2003) skriver också att det är viktigt att människan äter balanserat. T.ex. 

rekommenderas det att dricka minst ett glas vatten i timmen under dygnets vakna timmar samt 

att äta lagom mängd mat.  

Om kosten missköts under lång tid kan detta leda till övervikt och fetma. Broholmer m.fl. 

(2004) menar att definiera övervikt och fetma kan inte göras på något enkelt sätt. Det finns 

dock enkla metoder att mäta övervikt på. Ett sådant sätt är att räkna ut BMI. Dessvärre är inte 

BMI ett optimalt sätt att mäta fetma då det inte tar hänsyn till muskler eller hur fettet är 

placerat på kroppen. Befinner man sig inom intervallet har man optimal hälsa. För dem som 

befinner sig över eller under innebär det hälsomässiga risker för.  
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BMI definieras enligt följande formel,  = BMI  

BMI värdet som man får ut refererar till en skala enligt följande:  

(http://www.fass.se/LIF/lakarbok/artikel.jsp?articleID=5573) 

 

3.5 Stress 
Stress kan ge upphov till både nedsatt psykiskt välbefinnande och värk. Stress uppstår när det 

finns en obalans mellan kraven som är ställda på oss och vår förmåga att ta itu med dem. 

Vanligtvis uppstår stress när kraven på oss är för höga men kan även vara tvärtom, det vill 

säga när kraven är för låga för att stimulera oss, (Folkhälsorapport 2009). 

Stressystemet i kroppen utvecklades för att kunna möta plötsliga farliga fysiska hot som till 

exempel hot från rovdjur. Då detta inte är så vanligt längre utsätts vi istället för psykisk stress. 

Vid långvarig stress kan både akuta och kroniska sjukdomar uppträda eftersom kroppen 

producerar stresshormoner. Stresshormonerna leder till en ökad koncentration och kraft. 

Blodtrycket stiger samtidigt som det produceras mer blodsocker och blodfetter. Den som är 

stressad får en ökad smärttröskel och även immunförsvaret stärks samtidigt som flera 

muskelgrupper spänner sig. Efter en kortvarig stress som kan uppstå vid hot återgår kroppen 

fort till att stänga av dessa funktioner när hotet är över. Då kan kroppen få vila och återhämta 

sig.  

Vid stress under en längre tid kommer de nedbrytande processerna i kroppen få övertag över 

de återuppbyggande processerna då kroppen prioriterar överlevnad framför tillväxt, läkning 

och energilagring. Upprepade stresspåfrestningar under kort tid kommer att påverka kroppen i 

negativ riktning eftersom kroppen inte hinner återgå till normal nivå mellan de olika 

stresstillfällena.  

Några av de vanliga tecknen på att en person håller på att utveckla en allvarligare 

stressrelaterad situation är försämrad prestationsförmåga, sömnproblem och tryck över 

bröstet. Även minnet kan påverkas i negativ riktning. Detta kan leda till depression, 

posttraumatisk stress och utmattningssymptom. Kroniska smärtor och hjärt- kärlsjukdomar 

förekommer också. För att motverka stress är det viktigt att få sova eftersom sömnen anses 

vara motsatsen till stressen och hjälper till att återställa kroppens normalvärde, 

(Folkhälsorapport 2009). 

Under 18,5 Undervikt 
18,5-24,9 Normal vikt 
25-29,9 Övervikt 
30,0-34,9 Fetma 
35-39,9 Svår fetma 
40+ Extrem fetma 
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3.6 Sömn 
Hjärnan behöver sömn för att kunna återhämta sig. Även immunförsvaret stärks under denna 

period, (http://www.skane.se/templates/Page.aspx?id=120040). Grovt kan det sägas att det 

finns två olika tillstånd när man sover, det ena kallas djup sömn och det andra REM-

sömn(Rapid eye movement). Under djupsömnen bygger vi upp energi och kroppen ökar sin 

produktion av tillväxthormon, (Rydqvist & Winroth 2003). Själva djupsömnen inträffar under 

de första timmarna när vi sover. REM-sömnen är när vi drömmer. Det gör vi normalt 4-8 

perioder per natt. 

Rydqvist & Winroth (2003) menar att god sömn och att vakna upp utvilad får anses vara goda 

hälsotecken så är motsatsen sannolikt ett tecken på begynnande ohälsa. Faktorer som kan 

spela roll i detta sammanhang är många. För att nämna några kan ett högt tempo under dagen 

göra att det är svårt att varva ner och somna. Även bekymmer kan det leda till problem. 

Självklart spelar en natt eller några nätters dålig sömn ingen som helst roll för hälsan men om 

det håller i sig är det viktigt att man börjar fundera på varför det blivit som det blivit. 

Studier visar att dålig sömn kan leda till fetma, (http://diabetesportalen.se/arkiv-foer-

nyheter/starkt-samband-soemnbrist-och-fetma/) 

Skiftarbete påverkar också kroppen negativt. Detta för att kroppen är inställd på att sova 

under vissa perioder på dygnet. Då man arbetar natt påverkas denna rymt som kan leda till att 

man får sömnproblem, övervikt, hjärt-kärlsjukdomar, mag- och tarmproblem. Om man redan 

är överviktigt och arbetar natt leder det till större påfrestning av kroppen, 

(http://www.prevent.se/Amnesomrade/Halsa/Skiftarbete-och-nattarbete/). 

 

3.7 Alkohol och tobak 
Alkoholkonsumtionen har ökat i Sverige sedan början av 1990-talet. Socialstyrelsen anger i 

Folkhälsorapporten 2009 tre alkoholrelaterade konsekvenser. Den första är ökad risk för 

skador på jobb, fritid och i trafiken samt sociala problem av olika slag. Det andra är ökad risk 

för beroende av alkohol, här spelar uppväxt med mera in.  

Den tredje gruppen är de biokemiska och toxiska effekter av alkohol som påverkar kroppen i 

negativ riktning.  Dessa kan leda till att man kan utveckla en rad olika sjukdomar och besvär. 

Vanligt förekommande sjukdomar förutom psykiska besvär är också mag-tarmsjukdomar, 

hjärt-kärlsjukdomar och även cancerframkallande sjukdomar.  I Sverige uppskattas att ca 
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1000 personer varje år dör av alkoholrelaterade skador. Det uppskattas vidare att 35 % av alla 

olyckor, skador och våld som män orsakar och 26 % av kvinnorna är alkoholrelaterat. Andra 

symptom vid hög alkoholkonsumtion är depression och ångest. Ju högre 

alkoholkonsumtionen är desto vanligare är dessa sjukdomar. Dessa sjukdomar kan vara 2-3 

gånger så vanliga bland alkoholister än hos övriga, (Folkhälsorapport 2009). 

På fartygen dricks det mindre nu än förr i tiden. Det finns flera olika anledningar till detta. 

T.ex. är det mindre antal personer som arbetar på fartygen och kortare liggetider till hamn. 

När besättningarna blir mindre måste alla sköta sina arbeten och kan ej vara 

alkoholpåverkade. En annan orsak är att lastägarna i större utsträckning kräver att fartygen 

som går med deras laster ska vara opåverkade av alkohol, (Svensk sjöfartstidning 2008-05).  

Vid rökning ökar risken för lungcancer och KOL(Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom). 

Dödligheten vid lungcancer är mycket hög. 1991 presenterades en uppföljning av en rapport 

från 1950-talet där man konstaterade att den genomsnittlige rökaren förkortat sitt liv med 7,5 

år jämfört med de som inte röker. Sjukdomar orsakade av tobak är svåra att behandla och när 

sjukdomen väl är utvecklad är den ofta obotlig och leder till döden. Tobaksröken dras rätt ner 

i lungorna och kommer ut i de finaste förgreningarna som står i kontakt med blodbanan. Vid 

lungcancer opereras ibland hela lungan bort. Den lungan som återstå är också drabbad av 

tobaksröken vilket gör att andningsförmågan blir nedsatt. (Post & Gilljam 2003) 

Man har inte kunnat påvisa huruvida användandet av snus leder till cancer eller inte. Däremot 

finns det flera tecken på att det är relaterat till cancer i munhålan. Sjukdomar i tandköttet 

förekommer också frekvent hos snusare, även en ökning av åldersdiabetes har påvisats i en 

undersökning bland män i Stockholm. Även personer som utsätts för passiv rökning kan 

drabbas av lungcancer och hjärt- kärlsjukdomar, (Post & Gilljam 2003). 
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4. Resultat 
I följande kapitel kommer enkätens svar att presenteras som diagram. Även kommer alla 
diagram kommenteras.  

	  

Figur	  1-‐	  Medverkande	  

Totalt 42 personer svarade. Dessa är fördelade som redovisas på denna sida. Jag har valt att 

dela upp dessa kategorier i olika yrkesgrupper efter de som svarat. Vid jämförelse av vilka 

som svarat är nautikerna överrepresenterade. För att få ett så bra värde som möjligt hade det 

varit bra om fler ingenjörer och övrig sjöpersonal hade svarat. Det är bra spridning på 

åldersgrupperna vilket får anses som ett representativt urval. 

	  

Figur	  2-‐	  Åldersgrupper	  
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Figur	  3-‐	  BMI	  grupper 

Vid jämförelse av BMI grupperna går det att utläsa att ca hälften av de svarade har normalvikt 

medan den andra halvan är överviktig eller fet. En intressant avvikelse framkom vid 

jämförelse av de svarande på denna enkät. Bland svarande med högt BMI är endast en person 

under 30 år. Dock ligger denna person precis på gränsen till att vara normalviktig. Av 

undersökningen visas det att övervikten kommer med åldern. Gruppen som är normalviktig 

krymper med jämna steg för att ersättas med en ökande andel överviktiga och feta. 

Det enda som talar emot detta är åldersgruppen 50-59 år som ser ut att leva ett hälsosammare 

liv än de som är lite yngre och de som är lite äldre. Av de svarande som var över 60 år fanns 

det inte en enda person som anses ha normalvikt.  

	  

Figur	  4-‐	  BMI	  presenterat	  i	  %	  och	  i	  åldersgrupper 
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Figur	  5-‐	  BMI	  för	  olika	  kategorier	  presenterat	  i	  % 

Av ovanstående diagram framgår att andelen normalviktiga är störst bland elektriker och 

övrig sjöpersonal. Personer med BMI över 30 finns endast i kategorin nautiker.   
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Figur	  6-‐	  Hur	  ofta	  motionerar	  du	  när	  du	  är	  ombord?	  

Vid jämförelse av hur mycket en sjöman motionerar ombord respektive iland går det att utläsa 

att ca hälften av sjömännen tränar flera gånger i veckan ombord. Motsvarande siffra iland är 

något högre. Emellertid har de som tränar dagligen ombord minskat träningen till några 

gånger i veckan när de är hemma. De som aldrig eller sällan tränar när de är ombord har 

ungefär samma vanor när de är iland.  

	  

Figur	  7-‐	  Hur	  ofta	  motionerar	  du	  när	  du	  är	  hemma?	  
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Figur	  8-‐	  Har	  du	  ett	  socialt	  liv	  ombord	  under	  din	  frivakt?	  

Genom att jämföra svaren för det sociala livet ombord respektive iland visar det sig att det 

sociala livet ökar iland. Flera personer svarade att de sällan eller aldrig umgicks med sina 

arbetskamrater på fritiden när de var ombord medan de hemma umgås dagligen eller nästintill 

dagligen med personer i omgivningen.  

	  

Figur	  9-‐	  Har	  du	  ett	  sociallt	  liv	  när	  du	  är	  hemma?	  

Har du ett rikt socialt liv ombord under din 
frivakt? 

Aldrig 

Sällan 

Ibland 

Ganska Ofta 

Mycket Ofta 

Har du ett rikt socialt liv när du är hemma? 

Aldrig 

Sällan 

Ibland 

Ganska Ofta 

Mycket Ofta 



	  

17	  

	  

Figur	  10-‐	  Äter	  du	  hälsosam	  kost	  när	  du	  är	  ombord?	  

På frågan om hälsosam kost är det inte så stora skillnader när sjömannen är hemma respektive 

när han/hon är ombord. De som anser att de äter hälsosam kost ombord är ungefär samma 

personer som anser sig äta hälsosam kost när de är hemma. 

	  

Figur	  11-‐	  Äter	  du	  hälsosam	  kost	  när	  du	  är	  hemma?	  
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Figur	  12-‐	  Hur	  ofta	  dricker	  du	  alkohol	  när	  du	  är	  ombord?	  

Att döma av svaren dricker 75 % av de svarande inte eller sällan alkohol när de är ombord 

och arbetar. När sjömännen är iland minskar den kategorin drastiskt till nära noll. Även 

kategorin som använder alkohol några gånger i veckan ändras drastiskt. Dock åt andra hållet. 

	  

Figur	  13-‐	  Hur	  ofta	  dricker	  du	  alkohol	  när	  du	  är	  hemma?	  
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Figur	  14-‐	  Hur	  ofta	  röker/snusar	  du	  när	  du	  är	  ombord?	  

Att döma av svaren om rökning och snusning går det att utläsa att ca 75 % av de tillfrågade 

aldrig röker eller snusar. En viss ökning av bruk av tobak går att se när sjömän är hemma. 

Kategorin som aldrig använder tobak ser ut att minska från 74 till 69 % när sjömännen är 

hemma. Kategorin som använder tobak sällan ökar däremot från 2 till 10 % när de är hemma.  

	  

Figur	  15-‐	  Hur	  ofta	  röker/snusar	  du	  när	  du	  är	  hemma?	  
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Figur	  16-‐	  Lider	  du	  av	  sömnsvårigheter	  när	  du	  är	  ombord?	  

Ca 25 % lider av sömnsvårigheter några gånger i månaden eller oftare när de är ombord 

medan de kategorierna när de är lediga är halverade. Kategorin som aldrig lider av 

sömnsvårigheter ökar markant då sjömännen är iland. Drygt hälften av de svarande anger att 

de aldrig lider av sömnproblem när de är hemma. Att jämföra mot en tredjedel till sjöss. 

	  

Figur	  17-‐	  Lider	  du	  av	  sömnsvårigheter	  när	  du	  är	  hemma?	  
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Figur	  18-‐	  Känner	  du	  dig	  stressad	  när	  du	  är	  ombord?	  

I jämförelsen mellan sjömän som är ombord och iland blir det en ganska klar bild. Kring 40 % 
uppger att de känner sig stressade några gånger i månaden när de är ombord. Om man jämför 
detta med när de är iland uppger ingen att de känner sig mer stressade än någon gång i 
månaden. 

	  

Figur	  19-‐	  Känner	  du	  dig	  stressad	  när	  du	  är	  hemma? 
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Figur	  20-‐	  Anser	  du	  själv	  att	  du	  har	  en	  god	  hälsa?	  

98 % av de tillfrågade angav att de anser sig ha en god hälsa.  

 

	  

Figur	  21-‐	  Skulle	  ett	  införande	  av	  BMI-‐krav	  till	  sjöss	  få	  dig	  att	  leva	  ett	  hälsosammare	  liv?	  

Få medger att de skulle ändra sin livsstil om ett BMI-krav skulle införas för den svenska 

handelsflottan. Av de svar jag fått har två kommenterat BMI. En var positiv till införande av 

detta p.g.a. att säkerheten skulle kunna höjas då de som var kraftigt överviktiga skulle bli 

tvingade att gå ner i vikt eller sluta till sjöss. En annan svarade att BMI var väldigt dumt. 

Ingen av dessa låg i gränsområdet för vad som anses som högt BMI.   
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Nedan följer jämförelser mellan olika grupper baserat på frågeformuläret de svarat på. För att 
räkna ut medel har jag angivit 1=Aldrig, 2=Sällan, 3=Ibland, 4=Ganska Ofta, 5=Mycket Ofta. 
Dessa diagram visar olika gruppers medelvärde i frågorna. Detta för att man lätt ska kunna 
urskilja tendenser inom de olika grupperna.   

Vid jämförelse av de olika BMI-grupperna med varandra ser man att vissa frågor skiljer sig 

från övriga. De som är normalviktiga motionerar oftare än de båda andra grupperna. 

Dessutom äter de nyttigare. Dock använder de tobak betydligt mer samt lider till större del av 

sömnsvårigheter och stress. En punkt i detta diagram sticker dock ut. De två grupperna som 

drack alkohol mer frekvent använde tobak betydligt mer sällan, framförallt gruppen som 

klassas som fetma. 
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Figur	  22-‐	  Jämförelse	  mellan	  olika	  BMI-‐grupper	  ombord	  
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Figur	  23-‐	  Jämförelse	  mellan	  olika	  åldrar	  ombord 

I jämförelsen mellan åldersgrupper ser levnadssättet ungefär likadant ut. Dock är det två 

punkter som sticker ut, nämligen kosten och tobaken. De som är yngre tenderar till att äta 

nyttigare men använda mer tobak än de som är äldre.  
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Figur	  24-‐	  Jämförelse	  mellan	  gifta	  och	  ogifta	  ombord	  

När man jämför gifta och ogifta ombord framgår att de gifta motionerar lite mer medan de 

som är ogifta umgås något mer med andra personer. I övrigt är det bara alkoholkonsumtionen 

som är något lägre för de gifta. Skillnaderna är emellertid små mellan de båda grupperna. Det 

som går att utläsas i dessa diagram är att bara en punkt avviker något mer gentemot de andra, 

nämligen kosten hemma. Där ser man att de gifta tenderar till att ha en mer hälsosam kost än 

de som är ogifta. 

	  

Figur	  25-‐	  Jämförelse	  mellan	  gifta	  och	  ogifta	  hemma	  
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5. Diskussion 

5.1 Resultatdiskussion  
Resultatet från enkäterna visar att sjömäns liv skiljer sig åt när de är ombord eller hemma. För 

att på ett enkelt sätt analysera de svar jag har fått har jag valt att använda mig av de 

problemområden jag presenterade i syfte och problemområde. Dessa ligger till grund för den 

enkät jag skickade ut. 

5.1.1 Anser sig sjömannen ha en god hälsa? 
Enkäten visar tydligt att sjömännen anser sig ha en god hälsa. Endast en person i 

enkätundersökningen angav att han upplevde sig ha en dålig hälsa. Då mitt intresse skapades 

av bl.a. en artikel där de påstod att sjömän led av ohälsa finner jag detta resultat intressant. 

Kan det vara så att den lediga tiden som en sjöman har uppväger de faktorer som kan skapa 

dålig hälsa? D.v.s. den upplevda hälsan är viktigare än den faktiska.  

Vidare svarade de att ett eventuellt införande av BMI-krav till sjöss inte skulle få dem att 

ändra deras livsstil. Då hälften av sjömännen var överviktiga enligt denna skala är detta 

intressant. Detta när svensk sjöfart funderar på att införa denna skala som ett krav för att få 

arbeta på sjön. Vid införande av detta skulle flera sjömän ej få förnyat läkarintyg för sjöfolk 

vilket skulle tvinga dem att gå iland eller gå ner i vikt. Som presenterades i bakgrunden är inte 

BMI ett mått på hur kroppsbyggnaden är. Det går inte att utläsa om det är muskelmassa eller 

fett som bidrar till högt BMI. 

5.1.2 Motionerar en sjöman regelbundet? 
Av de svar jag fått skiljer sig inte mycket mellan hur en sjöman lever iland gentemot när de är 

ombord. Om man har ett aktivt leverne hemma tar man ofta med sig de vanorna ut till sjöss. 

Av de sjömän som medverkat i enkäten uppger 75 % att de motionerar minst några gånger i 

månaden samtidigt som de äter hälsosam kost i ungefär samma utsträckning. Detta ger goda 

förutsättningar för ett hälsosamt liv. Enligt Rydqvist och Winroth (2003) mår en kropp bra av 

en fysisk aktivitet, det förebygger övervikt samt skapar bättre hälsa.  

Dessutom hjälper träning till öka säkerheten ombord. En vältränad sjöman orkar mer och kan 

ta sig till trånga utrymmen vilket en sjöman som är överviktig kan ha problem att göra. Vidare 

kan det vid nödsituation krävas långa insatser för att säkerställa fartygets säkerhet vid t.ex. 

brand eller grundstötning.  
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Ett önskat resultat i denna undersökning vore att fler motionerade mer regelbundet. Om alla 

motionerade en halvtimma varje dag hade kategorierna som hade varit överviktiga minskat 

och gjort att man orkar mer och klarar av dagens påfrestningar bättre. 

5.1.3 Är det några skillnader i en sjömans sociala liv? 
Undersökningen visar klart att det är skillnader hur sjömannen väljer att leva när han/hon är 

hemma jämfört med ombord. Hemma lever sjömännen ett mer socialt liv. Detta är 

anmärkningsvärt då det inte är långt till nästa hytt där det finns en annan person. Då sjömän 

lever på så begränsad yta samt med så begränsade möjligheter att träffa människor som inte 

befinner sig på arbetsplatsen borde det leda till att de umgås med varandra. Framförallt vid 

jämförelse med hur sjömännen lever när de är hemma då 83 % av de tillfrågade uppger att de 

umgås med andra människor flera gånger i veckan. Detta trots allt att de som arbetar iland har 

ett arbete att gå till på dagarna och därmed bara har tid att umgås med vänner på kvällarna. 

Rydqvist & Winroth (2003) menar att det sociala livet är viktigt för hälsan. Det sociala livet 

ombord kan ha ersatts av att med dagens teknik kan en sjöman hålla kontakten med sina 

vänner iland på regelbunden basis, något som han/hon ej kunde förr i tiden. Ytterligare en 

orsak till att det sociala livet ombord är begränsat kan enligt mig vara att när sjömannen är 

ledig måste han/hon ta sig tid att äta, sova, motionera. Dessutom så arbetar sjömännen olika 

tider vilket kan bidra till att det faktiskt inte finns möjligheter till socialt umgänge. 

5.1.4 Hur ser kostvanorna ut? 
Mathållningen ombord är svår att påverka då den bestäms av kocken och skepparen i 

samarbete. Sjömännen blir helt enkelt tvungna att i stort äta det som serveras. Iland har man 

ett friare val när det gäller matvanorna. Påfallande är då att det gifta anser sig äta en mer 

hälsosam kost när de är iland, än de gör när de är ombord. Medan för de ogifta är det tvärt 

om, de anser att de äter mer ohälsosamt iland. 

En aspekt att tänka på är att det ofta serveras buffé ombord på fartygen. Rydqvist & Winroth 

(2003) påpekar att det är viktigt för människan att äta hälsosamt och balanserat. Då buffé 

tillåter att ta mat flera gånger kan detta leda till att man bygger på sig ett överskott av energi 

som måste förbrännas för att inte bilda ett fettlager på kroppen. Detta tillsammans med ett 

stillasittande arbete kan snabbt leda till övervikt.  
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5.1.5 Hur ser alkohol och tobaksvanorna ut ombord och iland? 
Här skiljer det sig mycket med alkoholvanorna när man är ombord respektive iland. Min 

undersökning överensstämmer med vad Björn Von Gerber konstaterar i Svensk 

Sjöfartstidning 2008-05. Alkohol konsumeras inte så frekvent längre till sjöss. Problemet är 

dock att konsumtionen är högre när de är hemma. 46 % av de svarande uppger att de dricker 

flera gånger per vecka eller mer när de är lediga. Enkäten ger dock inte svar på vilken mängd. 

Hög alkoholkonsumtion kan leda till flera olika sjukdomar. Då sjömän inte lever ett socialt liv 

ombord är det viktigt att inte ha en hög alkoholkonsumtion när man är iland som kan ge 

depression och ångest till sjöss. Björn von Gerber menar vidare om man har alkoholproblem 

och inte kan dricka under perioder så tenderar man att ta igen det när tillfälle ges.  

Tobaksvanorna skiljer sig inte nämnvärt på någon punkt men det är positivt att se att inte så 

många använder sig av tobak.  

5.1.6 Är sömnproblem vanligt? 
Att fler sjömän har sömnsvårigheter till sjöss än hemma var inte förvånande. Detta beroende 

på att sjömän arbetar mer i skift när de är till sjöss. Vid oceanpassage måste kroppen 

dessutom ställa om sig till olika tidszoner utöver skiftgången. Under en oceanpassage som tar 

två veckor kommer klockan behöva justeras flera timmar.  

Ständiga tidsändringar kan leda till att kroppen inte får den sömn den behöver. Skiftarbete 

påverkar kroppen negativt och sjömän utsätts dessutom för tidsomställningar. Som 

konstaterats tidigare i bakgrunden behöver en kropp sömn för att fungera och bygga upp nya 

celler. Undersökningen visar att ca 25 % lider av sömnproblem när de är ute till sjöss. Iland är 

motsvarande siffra 12 %. Klart är att arbetsförhållande till sjöss vållar problem för sömnen till 

sjöss. Dessvärre är detta svårt att göra något åt då fartygen måste vara bemannade dygnet runt 

för att garantera säker framdrivning.  

5.1.7 Är sjömän ofta stressade i sitt arbete? 
Att stressfaktorn är högre ute till sjöss än när man är hemma var väntat. Att 40 % angav att de 

kände sig stressade minst några gånger i månaden var inte lika väntat. Detta kan tolkas som 

att arbetsbördan är stor för samtliga ombord. En faktor till det kan vara att  

de ombordanställda får allt mer papper att fylla i inför varje hamnanlöp, samt att tiden vid kaj 

endast är ungefär 1-2 dygn om allt går som det ska. Av de 42 som svarade var det endast sju 

som angav att de inte känner sig stressade överhuvudtaget. Av dessa sju var det endast en som 

inte hade yttersta ansvar för fartygets framförande såsom befälhavare och maskinchef. Ingen 

av de styrmän som svarade ansåg sig ha ett helt stressfritt arbete. Som jag skrev i bakgrunden 
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påverkar stress under längre tider i negativ riktning och bryter ner kroppen. Detta är 

bekymmersamt då så många känner av den. För att kroppen ska fungera optimalt behöver den 

vara stressfri under tillräckligt långa perioder för att kunna återgå till normal nivå av 

stresshormoner så att kroppen kan prioritera återuppbyggande processer såsom läkning och 

tillväxt. Sjömannens situation är unik. Perioden för återhämtning dröjer beroende på hur långa 

turnarna är, men när det är dags att vara hemma så har kroppen god tid för att återhämta sig. 

5.1.8 Påverkar hemförhållandet hälsan? 
Att döma av svaren från enkäten är det inte några större skillnader på de som är ogifta och de 

som är gifta. Ombord är det bara små skillnader på svaren. Den enda frågan som sticker ut 

något är att de som lever i ett förhållande tenderar till att ha en mer hälsosam kost när de är 

hemma. Den frågan som jag trodde skulle ge störst utslag var den med alkohol. Där hade jag 

förväntat mig att de som inte lever i ett förhållande skulle dricka mer när de var lediga.  

5.2 Metoddiskussion 
Jag bedömer att valet med en kvantitativ undersökning med ett strukturerat frågeformulär var 

rätt för denna studie. Detta grundar jag på att många tagit sig tid att svara på enkäten, 

dessutom har flera frågor visat att det finns skillnader mellan hur sjömän lever när de är 

hemma respektive ombord. Ett problem med att ha en strukturerad och standardiserad enkät är 

hur olika personer tolkar vissa frågor. Till exempel på frågan om hälsa svarade alla utom en 

att de hade god hälsa. Dessvärre fanns det inte utrymme för att vidareutveckla hur de såg på 

vad hälsa egentligen är. Vid val av att använda sig av ett ostrukturerat frågeformulär hade 

djupare svar kunnat leda till större förståelse men troligtvis hade inte lika många tagit sig 

tiden att svara.  

Om jag fått ett helt representativt urval av de svarande är svårt att avgöra. Vid 

enkätundersökningar är det inte ovanligt att det som känner sig negativt utpekade av 

frågeställningarna väljer att inte svara. Tidigare undersökningar pekar på att sjömännen är mer 

överviktiga än normalsvensken, (SAN-Nytt 2009-08). Min enkätundersökning visar att de 

svarande har ungefär samma genomsnittligt BMI som normalsvensken. Man får därför ställa 

sig frågan om flera av de riktigt överviktiga valt att inte svara på enkäten. Vidare hade denna 

undersökning en övervikt av nautiker som kan påverkat resultatet då de arbetar mer i skift än 

andra yrkesgrupper till sjöss. För att få bättre spridning på resultatet hade det varit bra om jag 

vänt mig direkt till sjömännen istället för via rederikontoren samt skepparen. Problemet var 

att de inte ville lämna ut e-mail adresser till sina anställda. Det gör också att det är svårt att 

veta hur många som faktiskt tagit del av enkäten. 
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6. Slutsats med rekommendationer 

6.1 Slutsats 

Syftet med denna uppsats var att undersöka vad som skiljer den svenska sjömannens livsstil 

ombord jämfört med hur han/hon lever iland, samt om han/hon anser sig ha en god hälsa. 

Undersökningen har tydligt visat att det finns stora skillnader mellan sjömännens liv ombord 

och deras liv iland. De tre områden som skiljer sig främst är:  

1. Möjligheter till socialt liv ombord.  

Detta resultat var väntat då förutsättningarna är annorlunda till sjöss. Sjömännen 

umgås inte i samma utsträckning med varandra som de gör med sina familjer och 

vänner hemma. 

2. Stress och sömnsvårigheter ombord. 

Då besättningarna minskat i antal samtidigt som hamnanlöpen blir allt kortare kan det 

leda till stress och sömnsvårigheter. Även om sjömännen anger att de bara har 

sömnsvårigheter och lider av stress någon till några gånger i månaden är det en klar 

skillnad mot när de är hemma. 

3. Alkoholvanor iland.  

Alkohol till sjöss blir allt ovanligare, däremot verkar sjömännen dricka betydligt mer 

när de är iland.  

De stora skillnader som finns i sjömannens livsstil ombord och iland var visserligen ett 

förväntat resultat men jag anser att enkätundersökningen på ett mycket tydligt sätt belyst 

frågeställningen. Detta är viktigt för förståelsen av problemställningarna. Miljön ombord 

innebär ett antal begränsningar av vilka en hel del är svåra att påverka som exempelvis 

skiftgång och tidsomställning. Möjligheter till ett bättre socialt liv är dock en faktor som går 

att påverka.  

Den svenska sjöfartsnäringen befinner sig i en situation där man konkurrerar med andra 

branscher om duktig arbetskraft. Denna konkurrenssituation kommer sannolikt öka i 

framtiden. Det är därför av största vikt att de svenska rederierna gör vad som går att göra för 

att förbättra förhållandena ombord för att kunna locka till sig duktig arbetskraft. 
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6.2 Rekommendationer 

6.2.1 Kan förhållande förbättras ombord? 
Vad kan man då göra åt arbetssituationen och förhållandena ombord och vem eller vilka är 

ansvariga för att åstadkomma en förändring till det bättre? 

Grundläggande arbetsförhållanden kan inte ändras men det går att göra en serie åtgärder som 

skulle underlätta för de ombordanställda. Att rederierna arbetar hälsofrämjande skulle kunna 

vara en bra åtgärd. Detta för att förebygga ohälsa och tidigt hitta personer som ligger i 

farozonen. En enkel åtgärd för att åstadkomma detta är att när sjömannen genomför 

läkarundersökningen för att få friskhetsintyg till sjöss att han/hon också samtidigt genomgår 

en större hälsoundersökning.   

Då hälften av de svarande uppgav att de var överviktiga enligt BMI-skalan kan det bli ett 

problem för säkerheten till sjöss. Det går att påverka detta till det positiva genom att utbilda 

och motivera kockarna ombord till att laga hälsosammare kost samt att införa träningstid på 

arbetstid. Det är viktigt att det inte känns tvingande utan att det tolkas som en positiv förmån 

att få träna ombord och dessutom få betalt för det. Med träning ombord skulle man öka 

säkerheten då sjömännen skulle orka mer och dessutom minska i vikt vilket kan vara 

betydelsefullt eftersom det finns många trånga utrymmen ombord som man måste kunna ta 

sig fram igenom. Det är speciellt viktigt att kunna ta sig fram vid olyckor.  

Undersökningen visar att många sjömän lever olika när de är hemma respektive när de är ute 

till sjöss. Det sociala livet ombord är inte alls lika berikande som hemma. Hur ska man då 

göra för att få besättningarna att umgås mer med varandra på sin fritid ombord? Några enkla 

åtgärder som går att påverka är att anordna tävlingar ombord. Det behöver inte vara någon 

stor tävling men i alla fall något som kan få besättningen att samlas och umgås. Att anordna 

grillfester där alla får vara med och hjälpa till att laga maten kan vara ett bra sätt att få hela 

besättningen att umgås på sin lediga tid. Detta för att sjömännen ska få känna att det är som 

att vara hemma.  

Dessutom får det anses viktigt numera att alla har möjlighet att kontakta sina familjer och 

vänner via bredbandsuppkopplingar. Dessa ska finnas i varje hytt så att sjömännen kan sitta i 

lugn och ro och prata med sina familjer. Självklart ska det finnas möjlighet för de som inte har 

en dator att kunna komma i kontakt med sina familjer. Detta kan lösas genom att det finns en 
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eller flera ställen ombord där det finns fasta datorer med möjlighet att ringa hem. En annan 

idé skulle vara att rederierna erbjuder sjömännen att köpa eller hyra datorer till reducerat pris.  

Att sjömän känner sig stressade och lider av sömnsvårigheter ombord är det svårare att göra 

något åt. Det som skulle kunna göras är att anställa fler sjömän så att arbetsbördan minskas 

för samtliga ombord. Utvecklingen har dock gått åt andra hållet med mindre besättning på 

fartygen.  

6.2.2 Rekommendationer för vidare studier 
	  

En punkt i undersökningen handlade om sjömän ansågs sig ha en god hälsa. Då alla utom en 

svarade att de ansåg sig ha god hälsa kan detta vara en grund till vidare studier. Vad innebär 

en god hälsa för sjömän? Hur definierar sjömän begreppet hälsa? 
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För varje fråga nedan markerar du med ett kryss till det svarsalternativ  

som stämmer bäst överens med din åsikt om frågan.  
Skalan nedan till höger visar vilken siffra som passar ihop med alternativet för din åsikt. 

 
Prioritetsskalan:  
Aldrig=Aldrig, Sällan= 1 gång/månad, Ibland=Några gånger/månad,  
Ganska ofta=Någon gång/vecka, Mycket ofta=Dagligen 

 
 

 
 
Efter att du är klar med enkäten spara den och skicka den via e-mail till johanfrenne@gmail.com 
Tack för din medverkan. 

 

Befattning: 

Ålder: Kön: 

Längd: Vikt: 

Antal veckor hemma/borta:   Civilstånd:  Barn:   

Fråga 
Prioritetsskala 

Aldrig Sällan Ibland Ganska 
Ofta 

Mycket 
Ofta 

Hur ofta motionerar du när du är ombord?      

Hur ofta motionerar du när du är hemma?      

Har du ett rikt socialt liv ombord under din frivakt?      

Har du ett rikt socialt liv när du är hemma?      

Äter du hälsosam kost när du är ombord?      

Äter du hälsosam kost när du är hemma?      

Hur ofta dricker du alkohol när du är ombord?      

Hur ofta dricker du alkohol när du är hemma?      

Hur ofta röker/snusar du när du är ombord?      

Hur ofta röker/snusar du när du är hemma?      

Lider du av sömnsvårigheter ombord?      

Lider du av sömnsvårigheter när du är hemma?      

Känner du dig stressad när du är ombord?      

Känner du dig stressad när du är hemma?      

 Ja Nej 

Anser du själv att du har en god hälsa?    

Skulle ett införande av BMI-krav till sjöss få dig att leva 
ett hälsosammare liv?     

Bilaga 1 
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Bilaga 2 
	  

Hej, mitt namn är Johan Frenne och jag studerar sista året till sjökapten i Kalmar. Jag håller 

just nu på med ett examensarbete som handlar om svenska sjömäns livsstil och hälsa. Syftet 

med detta examensarbete är att undersöka hur de svenska sjömännen lever när de är ombord 

respektive när de är hemma.  

Jag vill också undersöka om det skiljer något mellan olika befattningar. Därför ser jag gärna 

att alla svenska besättningsmedlemmar som är ombord svarar på enkäten att få så bra 

tillförlitlighet som möjligt.  

Naturligtvis är denna undersökning frivillig men jag hoppas att du finner ämnet intressant och 

tar dig tid att svara på frågorna. Självklart kommer alla inkomna enkäter behandlas anonymt 

under hela processen så ingen ska behöva känna sig utpekad.  

Hoppas du väljer att svara på denna enkät så snart som möjligt men senast fredagen den 4 

mars via mail till johanfrenne@gmail.com 

Har du några frågor eller funderingar tveka inte att kontakta mig via mail eller telefon. Om du 

vill ha en sammanfattning av mitt examensarbete och enkätens resultat så skicka mig ett mail. 

 

Med vänlig hälsning 

Johan Frenne  

0707905651 

johanfrenne@gmail.com 

 

 

 

 


