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Abstrakt  
I takt med att det svenska tonnaget flaggas ut och förminskas söker sig allt fler nyexaminerade 

styrmän till andra marknader. Ett stort sådant segment är den norska offshoreindustrin. Syftet 

med denna studie var att undersöka nyutexaminerade styrmäns upplevelser av oro och stress 

under första tiden som yrkesverksamma och om dessa upplevelser skilde sig åt beroende på 

vilken bransch de var verksamma i.  

För att undersöka detta användes en kvalitativ metod där personliga intervjuer genomfördes. Åtta 

styrmän, fyra från den traditionella svenska handelsflottan och fyra som är verksamma inom 

offshorebranschen, som tagit examen från Sjöfartshögskolan i Kalmar våren 2012, valdes 

slumpvis ut för intervjuer. 

Resultatet från intervjuerna visade att styrmännen, oberoende av bransch, upplevde högre nivåer 

av stress och oro under de första törnarna än senare i karriären. Detta härleddes till oro över den 

egna arbetsförmågan och det plötsligt ökade ansvarsområdet man som nyutexaminerad upplever. 

Undersökningen slog även fast att sömnbrist är en betydande faktor i upplevd stress och oro, och 

att detta är vanligt inom offshorebranschen, där det är vanligare att arbeta efter ett tvåvaktsystem.  
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Abstract  
With an ever decreasing Swedish tonnage more and more maritime graduates seek out other 

segments than the traditional Swedish trades. A major one of these segments is the Norwegian 

offshore market. The purpose of this study was to investigate recently graduated maritime 

officer’s experiences of stress and worries during their first turns as active officers and if these 

experiences differed depending on which segment they were active in. A qualitative method with 

personal interviews was used to investigate these questions. Eight recently graduated officers 

were interviewed, four from the traditional Swedish merchant navy and four from the Norwegian 

offshore industry. All graduated in the spring of 2012. 

The results from the interviews showed that the officers, not depending on which segment they 

were active in, experienced higher levels of stress during their first turns than later in their career. 

This was due to worry with the graduates about their own professional abilities and the increase 

in responsibility that graduates experience in the beginning of their careers. 

The study also found that lack of sleep is a major factor in the stress equation and that this was 

more common within the offshore industry, due to the extensive use of the two-watch system 

within that segment.  
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1. Inledning 
Sedan 1842 har sjöfartshögskolan i Kalmar utbildat sjöbefäl för att bemanna den svenska 

handelsflottan. Sedan nittiotalet utexamineras två sjökaptensklasser varje år. Den ena är ett 

treårigt program som kräver att studenten har minst 18 månaders tjänstgöring som matros. Det 

andra programmet är fyraårigt med fartygsförlagd utbildning och kräver ingen tidigare 

erfarenhet. Båda utbildningarna vilar på samma teoretiska grund och är anpassade för att möta 

behovet i handelsflottan, samt certifieringskrav enligt internationell standard. Den behandlar 

områden som bulkhantering, oljelaster, stabilitetsberäkningar och navigering. Den teoretiska 

utbildningen varvas med praktiska moment i simulatorer och annan övningsutrustning. Efter 

fullgjord examen ges behörighet klass V, vilket innebär att studenten är certifierad för att segla i 

en styrmansbefattning ombord på handelsfartyg.  

 

En styrmansbefattning ombord på ett fartyg i handelsflottan innebär arbetsuppgifter såsom 

ansvar för lastoperationer, förtöjningsarbete, navigering och säkerhetsarbete. (Kalmar 

Sjöfartshögskola, 2012) 

 

Sjöfartsnäringen är en konjunkturskänslig bransch och under de senaste decennierna har svensk 

sjöfart drabbats av omfattande utflaggning vilket har lett till en drastiskt minskad svensk 

handelsflotta (Arbetsförmedlingen, 2011). 

 

I takt med att den svenska arbetsmarknaden för sjöbefäl minskar söker sig fler och fler 

nyutexaminerade styrmän till den växande norska offshoreindustrin. (Sjöfartstidningen, 2013) 

Offshoreindustrin skiljer sig från den traditionella svenska handelsflottan och utgörs till stor del 

av andra fartygstyper som är specialanpassade för offshore, exempelvis: 

• Shutteltankers - tankfartyg som går i skytteltrafik mellan plattformar och 

landinstallationer. 

• Platform Supply Vessels (PSVs) - fartyg som tillhandahåller förnödenheter och 

utrustning till plattformarna.  

• Anchor Handling and Tug Supply Vessels (AHTSs) - Fartyg som assisterar vid flyttning 

och bogsering av flytande riggar. Riggens ankare tas upp från botten, ofta samarbetar ett 
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antal av dessa fartyg och hanterar då ett av riggens ankare vardera, och riggen bogseras 

till nästa plats, där ankaret återigen positioneras på botten.  

 

Dessa fartyg är specialanpassade för att möta förhållandena på Nordsjön (Maudsley, 1995). 

 

Som nyexaminerad styrman har man erfarenhet av simulatorövningar med olika typer av fartyg. 

Den fyraåriga utbildningen har även utbildad studenterna genom fartygsförlagd praktik. Dock 

ger utbildning samt praktik i de allra flesta fall endast en inblick i de typer av fartyg som anses 

tillhöra den traditionella svenska handelsflottan. Den norska arbetsmarknaden är däremot relativt 

ny för svenska sjöbefäl och skiljer sig jämfört med den traditionella svenska handelsflottan. Det 

faktum att allt fler svenska styrmän söker sig till offshorebranschen och att branscherna skiljer 

sig åt tas inte hänsyn till under utbildningen.  

 

En nyutexaminerad styrman är teoretiskt förberedd för en styrmansbefattning enligt de gällande 

kraven i STCW – en internationell konvention som bland annat reglerar nautiska behörigheter, 

sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning. 

 

De teorier och praktiska övningar som utbildningen innehåller kommer efter examen att behöva 

användas i en aktiv yrkesroll för första gången. Samtidigt åläggs styrmannen ett stort ansvar för 

fartygets säkra framförande och ett fungerande säkerhetsarbete ombord.  Att gå från en teoretisk 

verklighet till en praktisk sådan kan naturligt medföra osäkerhet på den egna förmågan och detta 

i sig kan tänkas leda till upplevd stress över arbetet. Söker man sig dessutom till en bransch med 

andra krav än den teoretiska grund som utbildningen erbjudit skulle denna osäkerhet eventuellt 

kunna förstärkas ytterligare. 

 

Att känna stress under den första tiden som yrkesverksam efter examen är säkerligen gemensamt 

för många branscher. Sjöbefälsskolan utbildar studenten med teoretiska och praktiska kunskaper 

i det som ofta betraktas som den traditionella handelsflottan. Trots detta upplever nyexaminerade 

styrmän stress i viss mån under sin första tid som yrkesverksamma. Denna stress grundar sig inte 

främst i bristande förkunskaper från utbildningen utan bristande förtrogenhetskunskap, som 

erhålls först genom yrkeserfarenhet (Jogby & Segeblad, 2013). I och med att nyexaminerade 
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styrmän upplever stress och oro första tiden i yrket även inom en bransch som de är teoretiskt 

förberedda för uppkommer frågan om denna stress upplevs som större eller annorlunda inom 

offshorebranschen, en bransch som inte har samma teoretiska omfattning under utbildningen. 

 Denna uppsats undersöker och jämför i vilken grad de nyexaminerade upplever stress och oro 

under sin första tid som yrkesverksamma, vad detta i så fall beror på samt om upplevelserna 

skiljer sig åt beroende på om de är verksamma inom offshore eller den traditionella 

handelsflottan. 

 

1.1 Branscher och arbetsmarknad 
Detta avsnitt ger en fördjupad inblick i vad denna uppsats definierar som traditionella svenska 

handelsflottan samt offshorebranschen, för att ge läsaren en inblick i de olika branscherna samt 

möjligheten att relatera till de frågeställningar som ställts och de resultat som framkommit. 

 

1.2 Traditionella svenska handelsflottan 
Sjöfarten har länge varit en viktig del av Sveriges ekonomi. Landets geografiska läge, omgivet 

av hav, har gett Sverige optimala förutsättningar för en framgångsrik sjöfartsnäring. Under 

stormaktstiden lade svenska köpmän grunden för den moderna svenska handelsflottan med 

företag såsom ostindiska kompaniet som bedrev långväga handel med exotiska varor, till 

exempel kryddor, tyg och porslin. 

 

Under industrialismens inledning ökade behovet av en väl fungerade sjöfart som kunde föra gods 

ut och in ur Sverige. Den svenska exporten tog fart på allvar, särskilt virke och trävaror till 

England men även importen av råvaror till den svenska industrin. Rederierna var små och 

ägandet bestod ofta av skeppsandelar i den tidens stora segelfraktfartyg. Men den nya tidens 

efterfrågan på gods öppnade marknaden för nya typer av sjöfartsnäring och med ångkraftens 

genombrott i mitten av 1800-talet omorganiserades svensk sjöfart och grunden lades till de första 

svenska storrederierna. (Kaijser, 2000).  

 

I början av 1900-talet var de stolta segelfartygens tid förbi och deras ersättare, ångfartygen, kom 

även de att ersättas av de effektivare motordrivna fartygen.  
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Under hela seklet utvecklades och expanderade svensk sjöfartsnäring och på 1970-talet 

kulminerade expansionen och den svenska handelsflottan hade då ett totalt dödviktstonnage på 

12,9 miljoner ton (Rinman och Brodefors, 1982). Den svenska handelsflottan var bland den 

största och modernaste i världen och svenska rederier var särskilt konkurrenskraftiga inom 

kyltransport, biltransport och oljetransport. Dessa fartygstyper tillsammans med färjenäringen 

utgjorde grunden i den svenska rederinäringen och är med undantag för kyltransporterna 

fortfarande de vanligaste fartygstyperna i dagens svenska handelsflotta (Kaijser, 2000). 

 

Under slutet av 1970-talet kom den stora sjöfartskrisen med konkurser och nedläggningar. Trots 

politiska åtgärder för att rädda den svenska sjöfartsnäringen fortsatte handelsflottan att minska 

till följd av den ökande konkurrensen med andra europeiska länder, framförallt gentemot Norge 

och Danmark. Det ledde till att det gamla svenska sjöfartsetablissemanget försvann, med några 

få undantag.  

 

Idag, ca 40 år efter den stora sjöfartskrisen, fortsätter den svenska handelsflottan att krympa. De 

senaste fyra åren har 98 svenska handelsfartyg flaggats ut till främst nord-europeiska länder som 

Danmark, Färöarna och Finland, vilket inneburit en halvering av den svenska handelsflottan. 

Idag återstår endast 78 svenskflaggade lastfartyg i fjärrfart och 34 svenskflaggade färjor och 

kombinerade last- och passagerarfartyg och utflaggningen fortsätter. Ca 15 svenskflaggade 

fartyg beräknas bli utflaggade under 2013 (Dagens Nyheter, 2013). Därför söker sig fler 

nyutexaminerade sjöbefäl till andra marknader, exempelvis offshore. 
 

1.3 Offshore 
Enligt The Nautical Institutes publikation Operation of Offshore supply and anchor handling 

vessels startade den första riktiga offshoreverksamheten i världen i samband med byggandet och 

sjösättandet av Mr. Charlie, den första djupvattensoljeriggen i sitt slag. För att underlätta Mr. 

Charlies operation krävdes en helt ny typ av fartyg för att sköta service och leveranser till 

plattformen. Det första av dessa fartyg var den 36.5 meter långa Ebb Tide. Till skillnad från 

traditionella lastfartyg vid den tiden hade Ebb Tide ett lastdäck som var helt fritt från hindrande 

konstruktioner och därmed underlättade lastning och lossning från den flytande plattformen 

(Maudsley, 1995).  
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I takt med att oljeriggar utvecklades för att arbeta i allt djupare vatten modifierades 

supportfartygen för att hänga med i utvecklingen.  

Idag består den typiska offshoreflottan av ett flertal olika specialiserade fartygstyper. De största 

segmenten är: PSV, Shuttle tankers och ankarhanterare. 

 

Gemensamt för dagens offshoreflotta är, enligt Maudsley, dess exemplariska manöverförmåga 

med hjälp av ett antal thrustrar, bogpropellrar och vridbara propellrar. Detta tillåter till exempel 

låsning av stävriktningen i en viss riktning samtidigt som fartyget utför en sidoförflyttning. Till 

listan över gemensamma nämnare inom offshorebranschen lägger även Maudsley användandet 

av Dynamiska Positioneringssystem, integrerade system som inhämtar information om fartygets 

position och riktning från ett flertal källor och sedan genom datorberäkningar och integrering 

med maskinutrustning tillåter mycket precis navigering.  

 

Utmärkande för offshoreindustrin är även det höga säkerhetsmedvetandet. Enligt oljebolaget 

Shell är säkerhet alltid högsta prioritet och de siktar alltid på att eliminera alla typer av olyckor 

och incidenter. Arbete i riskfyllda miljöer som grov sjö och nära plattformar eller andra 

installationer är också vanligt förekommande inom offshoreindustrin. 

 

1.4 Sjöfartens arbetsmarknad 
I arbetsförmedlingens rapport Information om Sjöfart från 2011 slås fast att den svenska 

sjöfartssektorn är i en kraftigt minskande period. Arbetslösheten spås 2012 uppgå till 12 procent 

och 2013 till 22 procent (Jonsson, C, 2011). Ett examensarbete från yrkeshögskolan Novia på 

Åland, skrivet av Carl-Johan Wikström (2009), undersöker hur sjökaptener placerat sig i 

arbetslivet. Undersökningen är utförd på 118 intervjuobjekt i skilda åldrar som utexaminerats 

från Åland under 2000-talet. Undersökningen slår fast att 22 procent av de tillfrågade arbetade på 

utlandsflaggade båtar. 

 

I en artikel i Sjöfartstidningen från 2012 uttalar sig Bengt Malmberg, ledare för 

utbildningsprogrammet för sjöfart vid Högskolan på Åland i Mariehamn om att studenterna på 

Åland har visat ett stort intresse för den norska offshoremarknaden. Skolan anordnar även en 
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särskild Offshore Recruitment Day på grund av det höga intresset för offshoremarknaden 

(Sjöström, 2012).  

Andelen sjöbefäl som söker sig utomlands tycks vara hög även 2013. Svenska nyexaminerade 

sjöbefäl känner en oro över utflaggningen av det svenska tonnaget och det faktum att många 

rederikontor flyttar utomlands. Offshorebranschen är bland nyexaminerade idag ett av de mest 

lockande segmenten inom sjöfarten (Thyr Berggren, Svensson, 2013). Detta stärks av en artikel i 

Sjöfartstidningen från 2013 där Lars Andersson utfört en enkätundersökning bland 

nyexaminerade sjöbefäl. Artikeln slår fast att en övervägande majoritet av de nyexaminerade valt 

att helt eller delvis kontakta utländska arbetsgivare (Andersson, 2013). 

 

2. Syfte 
Syftet med arbetet är att beskriva nyutexaminerade styrmäns eventuella upplevelser av oro och 

stress under sitt första år som yrkesverksamma till sjöss och att jämföra upplevelserna inom 

offshore-branschen och den traditionella svenska handelsflottan. 

Syftet kan delas in i följande frågeställningar: 

●  Upplever nyutexaminerade styrmän oro och stress under sitt första år som de är 

yrkesverksamma? 

● Skiljer sig upplevelserna av stress och oro hos nyutexaminerade styrmän som arbetar 

inom offshore jämfört med den traditionella svenska handelsflottan.  

 

2.1 Avgränsning 
Undersökningen avgränsas till att endast omfatta styrmän som utexaminerats från 

sjökaptensprogrammet vid sjöfartshögskolan i Kalmar och seglar på ett fartyg där den lägsta 

styrmansbefattningen ombord kräver behörighet klass V. 

 

För att få ett resultat som är jämförbart avgränsas undersökningen till att omfatta respondenter 

från begränsat urval av fartygstyper. 

Inom den svenska handelsflottan har vi valt ro-ro (rullande gods), tankfartyg och bulklastfartyg 

(exempelvis grus eller timmer) eftersom dessa utgör en stor del av det totala svenska tonnaget 

och ur ett svenskt sjöfartshistoriskt perspektiv även gjort så under flera decennier. Det speglas 

även i sjökaptensprogrammets teoretiska utbildning vilken behandlar samtliga tre fartygstyper.  
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Urvalet av fartygstyper inom offshore motiveras med fartygstyper som är anpassade för just 

offshoreindustrin och relativt sällsynta inom den svenska handelsflottan. Aktuella fartygstyper är  

Platform Supply Vessels och shutteltankers. 

 

3. Teori och tidigare studier 
Detta kapitel behandlar tidigare studier inom ämnet stress som sjöman och som nyexaminerad, 

samt i vilken grad studenter känner sig förberedda inför sin framtida yrkesroll.  
 

3.1 Olika former av stress 
En rapport från Centrum för arbets- och miljömedicin (2009) slår fast att stress och psykiska 

påfrestningar har ökat under senare år och nu är den vanligaste orsaken till arbetsrelaterade 

besvär bland kvinnor och den näst vanligaste hos män. I en artikel från 2003 skriver Madeleine 

Bastin på SCB att allt fler arbetar under hög anspänning med olust, sömnsvårigheter och smärtor 

som följd. Även den arbetsrelaterade sjukfrånvaron har ökat kraftigt under senare år och utgör 

2003 44 procent av den totala sjukfrånvaron hos kvinnor och 36 procent hos män (Bastin, 2003). 

   

Assadi och Skansén (2000), beskriver stress som en oundviklig och naturlig del av livet. Det är 

människans sätt att förbereda sig på handling och skärpa uppmärksamheten. Stress i sig är alltså 

inte något negativt. Enligt den ideella föreningen Prevent (2008), är arbetet för de flesta en 

friskfaktor som bidrar till ett hälsosammare liv. Det ger en källa till inkomst, struktur i vardagen 

och en känsla av att göra nytta. Dock kan arbetet även vara en källa till oro och ohälsa. Som 

exempel på källor till ohälsa och stress nämner litteraturen tunga lyft, arbete med farliga 

kemikalier och olyckor. Alla dessa är moment som är vanliga i det dagliga sjömanslivet. 

 

Den främsta källan till negativ stress beskrivs som en obalans i relationen mellan belastning och 

återhämtning. Viktiga faktorer som nämns för att undvika att stressen upplevs som negativ och 

skapar besvär är sömn och andra sätt att “varva ned” (Prevent, 2008).  

 

Sömnen är av hög relevans för denna uppsats. Sjöbefäl arbetar ofta under ett av två vanliga 

vaktsystem. Det så kallade tvåvaktsystemet som innebär ett rullande schema om sex timmars 

 



 

8 

arbete följt av sex timmars vila eller trevaktsystemet som innebär fyra timmars arbete följt av åtta 

timmars vila. För ett tvåvaktsystem krävs alltså endast två personer som löser av varandra medan 

ett trevaktsystem kräver tre personer.  

 

Övriga bidragande faktorer till minskad negativ stress är stöd av kollegor och överordnade, 

sådana som är beredda att lyssna, medan olösta konflikter anses vara en riskfaktor för ohälsan. 

Enligt en undersökning från Statistiska Centralbyrån är förare av något slag en av de 

yrkesgrupper i samhället som upplever mest negativ stress (SCB, 1997:1). En styrman kan i 

många fall betraktas som en förare och ligger därmed inom det spektrum som enligt SCB utsätts 

för mest negativ stress i arbetslivet.  

 

3.2 Stress och trötthet som sjöman 
En rapport från 2008 jämför stress hos sjömän jämfört med icke-sjömän anställda hos samma 

företag. Studien behandlar sjömän som arbetar ombord på franska oceanografiska fartyg samt 

tekniker och ingenjörer från oceanografiska institutet som kommer ombord för att utföra studier 

och sköta specialutrustning. Studien fann att sjömännen i högre grad upplever negativ stress än 

de civilanställda. 17 % av sjömännen jämfört med 0 % av icke-sjömännen rankades i kategorin 

risk för hög stress. 10 % av sjömännen uppvisade så höga stressnivåer att det kunde vara 

hälsoskadligt, medan endast 2 % av icke-sjömännen uppnådde dessa nivåer. Rapporten tar upp 

långa arbetsperioder och ett monotomt liv, separation från familjen, begränsade sociala 

möjligheter samt arbete i farliga miljöer som bidragande faktorer till sjömännens högre 

stressnivåer (Loddé, 2008). 

 

Margareta Lützhöft publicerade 2007 en omfattande rapport om fatigue till sjöss. Rapporten 

utgjordes av en fältstudie på 13 handelsfartyg samt intervjuer med rederier. Studiens syfte var att 

jämföra skillnader i trötthet vid tre- respektive tvåvaktssystem. I rapporten slås fast att de befäl 

som går trevakt är nöjdare med sina arbetstimmar och sin arbetssituation än sina 

tvåvaktskollegor. Tvåvaktsbefälen uppges vara tröttare än trevaktsbefälen. Studien pekar även på 

ett tydligt samband mellan stress och tvåvaktsystemet. Stressnivåerna var signifikant högre hos 

de befäl som arbetade efter tvåvaktsystemet, 6 om 6. Studien visade även högre stressnivåer hos 

befälen nattetid. 
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Generellt tycks styrmans- och sjömansyrket vara stressfyllt och sömnbrist är ett vanligt 

förekommande fenomen ombord.  

 

 

3.3 Nyutexaminerades upplevelser av stress 
Att ta steget från teori till praktik är naturligt en stor omställning för den nyexaminerade. 2007 

utfördes en litteraturstudie vid Högskolan i Halmstad som behandlade nyutexaminerade 

sjuksköterskors upplevelser vid en transition till arbetslivet från studietiden. På många sätt kan 

man dra paralleller mellan sjöbefäls- och sjuksköterskeutbildningen; bägge är praktiska 

utbildningar med inslag av praktik samtidigt som omfattande teoretiska avsnitt vävs in i 

utbildningen. Rapporten slog fast att nyutexaminerade sjuksköterskor upplever stress i det 

faktum att ingen längre kontrollerar deras handlingar. Själva transitionstiden upplevs som en 

uttröttande lärandeprocess, men bördan rapporteras lätta efter de första sex månaderna i 

yrkeslivet. Ett stort stressmoment som lyfts fram i rapporten är det faktum att man som 

nyexaminerad plötsligt sätts i en helt annan ansvarssituation än vad som upplevts under 

handledarledd praktik. I sjuksköterskornas fall handlar det om ansvar för patientomvårdnad, men 

paralleller kan även dras till nyutexaminerade styrmäns ansvar för navigering, säkerhetsarbete, 

lastning och ruttplanering. Problematiken som nyutexaminerad beskrivs som ett sorts moment 22 

där lågt självförtroende i den nya yrkesrollen försvårar beslutsprocessen samtidigt som 

svårigheterna att fatta snabba och riktiga beslut bidrar till minskat självförtroende för den egna 

förmågan. God handledning, parallelltjänstgöring och erfarna medarbetare som är villiga att 

hjälpa till och ställa upp som stöd beskrivs som en nyckelfaktor för att öka förtroendet för den 

egna arbetsförmågan (Emanuelsson, m.fl. 2007). 

 

Enligt en studie från medicinska universitetet i Gdansk upplever nyexaminerade styrmän en 

högre arbetsbörda och stress jämfört med mer erfarna sjöbefäl. Nyexaminerade styrmän 

upplevde sitt framtida yrke som mycket stressfyllt redan i början av karriären. Faktorer som nya 

styrmän anser stressande är sociala relationer, påfrestande fysiskt arbete, brist på kontroll och 

brist på stöd från övrig besättning. De upplever oro över förmågan att klara nya och obekanta 

situationer och rädsla över bristande stöd från övrig besättning (Jezewska, m.fl. 2006). 
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3.4 Utbildningens förberedelser inför framtiden 
2010 skrevs ett arbete på sjöfartshögskolan i Kalmar av Benke Fransson som behandlar huruvida 

den treåriga sjöbefälsutbildningen skiljer sig från den fyraåriga vad gäller de nyutexaminerades 

självförtroende inför framtida arbete som styrman. Undersökningen slog fast att studenter vid 

den treåriga utbildningen känner större självförtroende för vissa arbetsmoment än de vid den 

fyraåriga. Dessa moment var framförallt sådant som de kan tänkas ha kommit i kontakt med i 

arbetet som matros. Huvudsakligen att handleda underhållsarbete, leda förtöjningsarbete samt 

vara arbetsledare för manskap. De fyraåriga studenterna kände i sin tur större självförtroende än 

de treåriga när det gällde navigation, leda och genomföra säkerhetsövningar samt att rätta 

publikationer och sjökort (Fransson, 2010).  Rapporten fastslår även vikten av praktisk erfarenhet 

av specifika arbetsmoment för ett ökat självförtroende i den framtida yrkesrollen.  

 

Jogby och Segeblad (2013) slår fast att trots att nyexaminerade styrmän från Kalmar känner sig 

väl förberedda teoretiskt infor sin framtida yrkesroll blir de överraskade över den ansvars- och 

ledarskapsroll de förväntas bära när de börjar arbeta. De intervjuade uttryckte upplevd oro i det 

faktum att de som nya styrmän förväntas utföra sina arbetsuppgifter utan att någon kontrollerar 

dem. 
 

4. Metod 
4.1 Intervjumetodik 
Intervjuerna genomfördes i öppen form där respondenten själv uppmanades att reflektera och 

svara med egna ord. Se bilaga 1 för intervjumall.  

Öppen form passade syftet med denna uppsats bäst då förhoppningen var att få styrmännen 

själva att fundera över sin situation och vad de personligen uppfattar som stressande ombord.  

 

Den öppna, ostrukturerade intervjun är, enligt Patel & Davidsson (2003), vad som oftast används 

vid kvalitativa undersökningar. Fördelen är, som nämnts tidigare, att respondenten uppmuntras 

att tänka själv och komma med egna slutsatser. Svårigheterna med denna metod ligger i den 

massiva mängd data som insamlas om ett helt öppet samtal ska föras. Risken föreligger också att 

det centrala ämnet helt förbises om inte intervjuaren är tillräckligt van vid sådana situationer. 
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Denna uppsats baserades på öppna, strukturerade intervjuer där ett antal frågor skrivits på 

förhand, men där utrymme lämnats för utsvävningar och egna tankar. 

Då respondenterna i denna undersökning bor i ett vida utbrett geografiskt område utan någon 

gemensam knutpunkt och dessutom stora delar av tiden är ombord på fartyg anses personliga 

intervjuer ansikte mot ansikte allt för tidsödande. Därför genomfördes telefonintervjuer med 

respondenterna. I samtycke med respondenterna spelades intervjuerna in. Därefter 

transkriberades materialet. 

 

4.2 Urval 
Denna undersökning har använt ett selektivt urval. Syftet var att intervjua svenska 

nyexaminerade styrmän som arbetar inom ett flertal olika branscher. Därmed krävdes ett 

selektivt urval, vilket innebär att enheterna väljs med utgångspunkt i vilken relevans de har för 

ämnet. (Jacobsen 2007). 

Med hänsyn till syftet avgränsades urvalet av respondenter till kandidater med upp till ett års 

styrmanserfarenhet. 

Författarna till denna uppsats hade sedan tidigare nyexaminerade kontakter inom såväl den 

traditionella handelsflottan samt offshorebranschen. Dessa tillfrågades om intresse att medverka i 

telefonintervjuer och svara på frågor enligt bilaga 1.  

Totalt intervjuades åtta respondenter; fyra från norska offshorebranschen och fyra från svenska 

handelsflottan. 

 

4.3 Frågemotivering 
Under förarbetet till uppsatsen framkom att faktorer som vaktsystem och sömn var viktiga 

faktorer i stressekvationen och frågor om detta ställdes även till respondenterna. Då arbetet 

undersökt nyexaminerades upplevelser av stress togs även frågor om total arbetslivserfarenhet 

med i intervjumaterialet. För att utröna eventuella skillnader branscherna emellan ställdes även 

specifika frågor angående vilken bransch respondenterna är verksamma i. 
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4.4 Metodkritik 
Då syftet med denna uppsats var att få en ökad förståelse för hur nyexaminerade styrmän 

upplevde stressnivån ombord under sina första vakter ansågs en kvalitativ studie ge mer 

utrymme för omfattande och djuplodande svar än en mer generaliserande enkätundersökning.   

Ett alternativ till de öppna intervjuer som använts i denna uppsats hade varit att använda 

färdigställda frågeenkäter och på det sättet nå ut till ett större antal respondenter för ett mer 

omfattande statistiskt underlag. Dock speglar inte detta syftet med uppsatsen på ett 

tillfredsställande sätt och öppna intervjuer med ett lägre antal respondenter valdes därmed som 

metod. 

 

5. Resultat 
Här presenteras resultaten av intervjuerna. Inledningsvis följer en kort beskrivning av de åtta 

respondenterna som framkommit genom inledande frågor såsom ålder, arbetslivserfarenhet, typ 

av fartyg och liknande.  

 

5.1 Presentation av respondenterna 
Respondenterna har namngetts med bokstäverna H och O. Detta representerar Handelsflottan 

samt Offshorebranschen. 

 

Respondent H:1 

H:1 är trettio år gammal och har totalt tolv års arbetslivserfarenhet. Han har genomfört den 

fyraåriga sjökaptensutbildningen och har därefter arbetat tio månader som styrman inom den 

traditionella handelsflottan. Han arbetar på ett fartyg som hanterar containerlaster kombinerat 

med rullande gods som exempelvis trailers. Respondenten arbetar efter trevaktssystem, fyra 

timmar vakt följt av åtta timmar vila i ett rullande schema.  

 

Respondent H:2 

Respondent H:2 är femtiotre år gammal. Han har arbetat totalt trettio år, varav två år till sjöss. 

Tio månader av dessa har varit som verksam styrman. Han är anställd inom handelsflottan på ett 
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biltransportfartyg. Där nyttjas trevaktsystem; fyra timmar på, åtta timmar av. Respondent H:2 

gick den fyraåriga sjökaptensutbildningen. 

 

Respondent H:3 

H:3 är trettiotvå år gammal och har fjorton års arbetslivserfarenhet. Hon genomförde den 4-åriga 

sjökaptensutbildningen och arbetade som matros i 1,5 innan hon blev uppmönstrad till styrman. 

Nu arbetar hon på ett tankfartyg inom den svenska handelsflottan och arbetar efter ett 

tvåvaktsystem. 

 

Respondent H:4 

Respondent H:4 är 35 år gammal och har 18 års tidigare arbetslivserfarenhet, varav mer än 17 av 

dem är som jungman och matros. Han gick det 3-åriga sjökaptensprogrammet och arbetar nu 

som styrman på en produkttanker inom svenska handelsflottan med trevaktsystem. 

 

Respondent O:1 

O:1 är trettio år gammal och har fyra års total arbetslivserfarenhet. Han har slutfört den fyraåriga 

sjökaptensutbildningen och därefter arbetat som styrman inom Offshorebranschen i Norge i tio 

månader. B arbetar på en skytteltanker och har ett kombinerat tre- och tvåvaktssystem. Vid 

lastning och lossning har han sex timmar vakt följt av sex timmar vila och under sjöresor 

utnyttjar de trevaktssystem. 

 

Respondent O:2 

Respondent O:2 år tjugoåtta år gammal med åtta års total arbetslivserfarenhet. Även han har 

genomfört den fyraåriga sjökaptensutbildningen och har arbetat tio månader som styrman inom 

Offshorebranschen. Han är anställd på ett supplyfartyg och går ett kombinerat tre- och 

tvåvaktssystem. 

 

Respondent O:3 

O:3 är tjugosex år gammal och har nio års arbetslivserfarenhet. Han har gått den fyraåriga 

sjökaptensutbildningen och har arbetat till sjöss i två år, varav elva månader av dessa som 
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styrman. Han är verksam inom Offshorebranschen och jobbar på en Platform Supply Vessel. 

Även han arbetar efter ett kombinerat tre- och tvåvaktssystem. 

 

Respondent O:4 

Även Respondent O:4 gick det fyraåriga sjökaptensprogrammet. Han har sex års 

arbetslivserfarenhet, varav två år på sjön. Drygt ett år som matros och strax under ett år som 

styrman. Matrostjänsten höll respondent G i svenska handelsflottan och sin nuvarande 

styrmanstjänst är ombord på ett PSV-fartyg inom Offshorebranschen med tvåvaktsystem. 

 

5.2 Upplevelser av stress inom handelsflottan och offshorebranschen 
Det syns en tydlig skillnad mellan de tillfrågade som arbetar inom den traditionella 

handelsflottan och de som valt en karriär inom offshore. Fyra av fyra tillfrågade inom 

handelsflottan uppgav att de inte anser att de har en stressig arbetsplats medan tre av fyra inom 

offshore anser att de har det. En respondent inom offshore med erfarenhet från landbaserade 

yrken hävdade att sjömansyrket är bland det stressigaste han upplevt.  

 
Jämfört med andra yrken jag haft så är det här definitivt mer stressande. Av de yrken jag haft 
tidigare så är det bara inom restaurangbranschen det har varit lika stressigt. 

 

Respondenternas svar bekräftade att stress kan upplevas både positivt och negativt. De 

tillfrågade höll till stor grad med om att stress av en viss grad behövs för att behålla skärpan och 

inte bli uttråkad. De upplevde att de blir mer alerta och vakna om ett visst stressmoment 

föreligger. Dock uppger de också att allt för mycket stress kan upplevas negativt.  

 

Jag måste ha lite stress för att det inte ska bli tråkigt, så jag tycker det är positivt. Men är det 
negativ stress så vantrivs jag verkligen. Om någon till exempel står och hotar med att jag ska få 
sparken om jag inte löser en uppgift så tycker jag det är väldigt jobbigt. Av positiv stress blir jag 
ivrig och känner att jag klarar av att ha många bollar i luften. Jag ger mig fan på att klara det och 
det peppar mig.  

 

Det har tidigare nämnts att en av de största faktorerna till negativ stress är obalans i förhållandet 

mellan belastning och återhämtning. Just att det blir för mycket ibland upplever så gott som 
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samtliga respondenter. Känslan av att vara överväldigad av arbetet upplevs tyngande och man 

anser inte att man har tillräckliga möjligheter för att koppla av och återhämta sig. 

 
Efter att ha kört intill en rigg under en hel vakt blir jag väldigt utmattad eftersom man hela tiden 
är så koncentrerad. Så ligger du vid en rigg och kör i flera dagar så blir man väldigt utmattad. Fast 
det är både plus och minus eftersom stressen hjälper mig att behålla fokus. 

 
När respondenterna ombads peka ut specifika moment som upplevdes som extra stressande 

nämndes oförutsedda händelser och trafiksituationer som faktorer som påverkade stressnivåerna. 

Tre av de tillfrågade upplevde som mest stress när många ryckte i dem samtidigt och ville att de 

skulle uträtta olika saker. Respondenterna H:1 och H:3 från handelsflottan och respondent O:3 

från offshore uppgav detta som en källa till stress. 

Samtliga respondenter utom en uppgav också att lastnings- och lossningsoperationer var de mest 

stressiga momenten ombord, såväl inom handelsflottan som i offshorebranschen. 

 
 Det är främst vid lastning och lossning jag känner mig stressad. Sjövakterna har jag börjat vänja mig 

vid. 
 

Ett flertal av respondenterna inom offshore uppgav att de upplevde en viss stress av att arbeta 

med DP-systemet samtidigt som övriga operationer ska övervakas. 

Utmärkande för offshorebranschen är att fartygen ligger i DP-läge och utför operationer intill 

riggarna. Denna verksamhet finns inte inom handelsflottan och det var i just DP-läge som 

offshore-respondenter ofta kände sig stressade. Av svaren framgick att styrmännen inte upplever 

det som optimalt att under lastning och lossning både behöva sköta navigering i DP-systemet 

såväl som att övervaka lastoperationerna. 

 
Mest stressigt skulle kunna vara en hamnoperation, när det är mycket som ska göras samtidigt. 
Man har DP-systemet som ska skötas och man ska se till att man ligger på plats vid riggen och 
man ska hålla koll på det samtidigt som man övervakar lossningsoperationen. 
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5.3 Skillnader i stressnivå som nyutexaminerad och efter ett antal törnar 
Att det är stor skillnad i stressnivån mellan första törnarna som styrman och efter närmare ett år 

som yrkesverksamma var samtliga respondenter överens om. Ett flertal respondenter nämnde 

sömnbrist som ett problem under de första törnarna och att det i sig bidrog till negativ stress.  

 
Jag känner mig mycket lugnare nu, och det kommer väl mycket med erfarenhet. Första törnen var 
man väldigt nervös och lite orolig, och sov dåligt. Då påverkade ju det också.  

 
Fyra av respondenterna har väsentligt mer arbetslivserfarenhet än övriga respondenter.  H:1, 

H:2, H:3 och H:4 har samtliga över 12 års total arbetslivserfarenhet. Trots det svarade även 

dessa att de upplevde stress i högre grad under de första törnarna. 

Ålder och tidigare erfarenhet tycks därför inte vara särskilt relevant i relation till stress. Istället är 

det faktisk erfarenhet i styrmansbefattningen som aktivt reglerar respondenternas upplevelser av 

stress. 

Ja, nu är man mer rutinerad och det är lättare att hantera arbetsuppgifterna. I början var det mer 
stressigt. Man skulle lära sig att förstå trafiksituationer med mycket båtar och det var stressigt när 
man var ny. 
 

Här märktes också en skillnad i hur respondenterna uppfattade att skolan förberett dem på 

kommande arbetsuppgifter. Två av fyra respondenter från offshorebranschen uppgav att det varit 

önskvärt med en förberedande kurs i skolan för just offshore, eftersom många nuförtiden söker 

sig till den branschen. 

 
Ja absolut. Det är stor skillnad. De första törnarna var allt nytt. Nya farvatten, ny båt, nya 
kollegor, ny bryggutrustning osv. Det var definitivt ett stressmoment. Jag har aldrig tidigare varit 
på ett supplyfartyg så jag hade ingen erfarenhet av det. Jag hade gärna sett att man hade fått 
offshore-praktik i skolan eller gått någon introduktionskurs i offshore under utbildningen med 
tanke på att det är en så stor bransch i nuläget. Kanske en offshore-kurs. Skolan måste ändå tänka 
på att en majoritet av eleverna kommer söka sig till offshore. 

 
Respondenterna som är verksamma inom handelsflottan tycktes nöjda med de förberedelser de 

erhållit från utbildningen och nämnde istället ökad arbetserfarenhet som den största faktorn till 

minskad stress. En respondent som gått den treåriga utbildningen nämnde att det vore önskvärt 

med någon form av förberedande praktik även för dem. 
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Ja verkligen. I början var det jävligt stressigt. Allting. Men det blir bättre. Men jag kan ju tycka 
att vi skulle haft praktik på vår utbildning, som ni. Det hade verkligen hjälpt. Av det jag lärt mig 
på skolan så tycker jag 70 % var helt onödigt. Men en månads praktik eller något hade verkligen 
behövts. 
 

5.4 Övriga stressfaktorer 
Som tidigare nämnts anses sömn och återhämtning vara en viktig faktor i stressekvationen. 

Tillräcklig tid mellan vakterna för återhämtning bidrar till ett bättre arbetsklimat och därmed en 

mindre stressad arbetsplats. Endast två respondenter uppgav att de får tillräckligt med sömn 

ombord. En av dessa arbetar inom handelsflottan med trevaktsystem och den andra inom 

offshore med tvåvaktsystem. De respondenter som arbetar i ett tvåvaktsystem och uppgav att de 

inte sover tillräckligt nämnde just vaktsystemet som den främsta anledningen till sömnbrist. De 

uppgav att de får mellan fyra och fem timmars sömn per frivakt och att detta är för lite. 

 
Går man sex om sex så blir det inte mer än max fem timmars sömn och det tycker inte jag är 
tillräckligt. Däremot delar vi ibland upp vakterna lite annorlunda under sjöresor så man kanske 
kan få sju timmars sömn istället och då hinner man ta igen sig lite. Men jobbar man sex/sex i en 
månad så blir man väldigt trött. Och det påverkar inte positivt. 
 

En respondent som arbetar efter ett kombinerat två- och trevaktsystem inom offshorebranschen 

berättade att sömnen är tillräcklig när de har trevaktsystem, men att han sover för lite då de går 

tvåvakt. 

 
Ja. det får jag när vi har trevaktsystem. Sex om sex är jobbigt för då får jag aldrig en bra, 
sammanhängande vila. Man får max fyra och en halv – fem timmar.  

 

Enligt undersökningen används tvåvaktsystemet flitigt inom Offshorebranschen, särskilt under 

lastning- och lossningsoperationer, till skillnad från den traditionella handelsflottan som i större 

utsträckning utnyttjar trevaktsystemet. Samtliga respondenter som arbetar inom 

offshorebranschen går efter ett tvåvaktsystem, även om detta ibland kombineras med ett 

trevaktsystem under exempelvis sjöresor. Trevaktsystemet tycks vara mer uppskattat hos 

styrmännen än tvåvaktsystemet. En respondent som är verksam inom handelsflottan sade: 

 

Trevaktsystem är absolut att föredra. Det är inga problem att få den sömnen man behöver. 
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Just sömnen, eller brist på sömn, tycks vara en stor negativ stressfaktor hos respondenterna. 

Detta märks framförallt hos de som arbetar inom offshore och nyttjar tvåvaktsystemet. Det är 

också här en av de största skillnaderna syns mellan handelsflottan och offshorebranschen; en 

brist i att hinna återhämta sig mellan vakterna. 

 
Det är en stress i sig att man känner sig trött och utmattad. Man blir lättare irriterad och kanske 
agerar annorlunda när man är trött än när man är utvilad och pigg. Jag tror man lättare kan 
försätta sig i stressade situationer om man är trött för att man missar något.  

 
En annan faktor i förebyggandet av negativ stress som lyfts fram av litteraturen är stöd från 

kollegor och överordnande. Vikten av stöd från besättningen lyfts också fram av majoriteten av 

de tillfrågade.  

 
Eftersom allting var nytt för mig så var det viktigt att kunna få handledning från seniorbefälen. 

 

Att ha en bra kapten och kollegor tycks hjälpa de flesta i sin stresshantering. Samtidigt lyfter 

flertalet respondenter fram att de stött på kaptener som inte varit stöttande eller hjälpsamma. 

 
De har varit super allihop och verkligen stöttat mig. Alla utom en kapten som jag hade svårt för 
just av den anledningen att han flåsade mig i nacken och kunde stå och stressa och skrika på en 
lite sådär. 

 

En respondent uppger att det är viktigt att ha en kapten som kan säga åt en att man ska ta det lite 

lugnt emellanåt. 

 
Ja jag har alltid upplevt att jag kan fråga mina kollegor. Det handlar nog en del om personligt 
engagemang. Är man inte själv engagerad får man mycket mindre hjälp.  Jag har haft turen att ha 
bra kaptener som alltid pekat mig i rätt riktning. Sen finns det alltid sådana som tycker man ska 
göra mer, hur mycket man än gör. Väldigt mycket handlar om att man har en bra kapten som 
säger till en att man ska ta det lite lugnt emellanåt, och det har jag haft, så jag har fått väldigt bra 
stöd. 
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6. Diskussion 
Syftet med den här rapporten har varit att undersöka om och i vilken utsträckning nyexaminerade 

styrmän upplever stress under den första tiden på arbetet. Vidare undersöktes även eventuella 

skillnader i arbetssituationen mellan styrmän inom den traditionella handelsflottan och 

offshoremarknaden.  

Frågeställningarna löd: 

 

●  Upplever nyutexaminerade styrmän oro och stress under sitt första år som de är 

yrkesverksamma? 

● Skiljer sig upplevelserna av stress och oro hos nyutexaminerade styrmän som arbetar 

inom offshore jämfört med den traditionella svenska handelsflottan.  

 

Undersökningen har kommit fram till att olika upplevelser av stress ombord till stor del tycks 

bero på personliga egenskaper och erfarenheter. Att stress kan vara något positivt står klart i de 

svar som framkommit. Flertalet respondenter upplever att de blir mer skärpta och mindre 

uttråkade om det finns ett visst stressmoment på arbetet. Dock kan detta övergå till att upplevas 

som negativt om för mycket händer på en gång. Detta stöds även av litteraturen där flertalet 

källor anger att stress i sig inte är något negativt utan en naturlig och nyttig del av livet. En viss 

nivå av stress uppges enligt litteraturen skärpa uppmärksamheten och göra människan beredd på 

handling (Assadi och Skansén 2000).  

 

6.1 Stress på jobbet 
De tillfrågade nämner oförutsedda händelser och att bli dragna i från flera håll som extra 

stressande moment. Lastning- och lossningsmoment uppges vara de mest stressande 

situationerna. Dessa är tillfällen då mycket händer ombord och styrmannen har ett stort ansvar 

för att allt ska fungera.  

 

De styrmän som är aktiva inom offshorebranschen upplever generellt att de är mer stressade än 

sina motparter i den traditionella handelsflottan. Som faktorer till detta nämns sömnbrist i och 

med tvåvaktsystemet, som till större grad används inom offshore, och att styrmannen samtidigt 

förväntas ha ansvar för såväl navigering med DP-system som själva lastoperationen. Att stressen 
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hos de nyexaminerade är som störst de första törnarna framgår tydligt av undersökningen. Detta 

trots att majoriteten av de tillfrågade gått den fyraåriga utbildningen som är utformad med ett års 

praktik för att förbereda oerfarna sjömän för styrmansyrket. 

 

Den studie som utfördes i Gdansk av Jezewska m.fl. (2006) talar om fenomenet att 

nyexaminerade styrmän känner större stress och högre arbetsbörda jämfört med mer erfarna 

sjöbefäl. Enligt studien är det inte bristande teoretiska kunskaper som orsakar stressen utan just 

det faktum att man är ny på jobbet. Respondenterna i den studien uppgav sociala och 

miljörelaterade anledningar till stressen, som oro över förmågan att klara nya och obekanta 

situationer och rädsla över bristande stöd från övrig besättning.  

 

Resultaten styrks ytterligare av Emanuelsson med fleras uppsats från 2007 som talar om att 

nyexaminerade sjuksköterskor upplever stress i det ökade ansvar som åläggs dem av att arbeta 

ensamma efter att tidigare endast haft handledarledd praktik. Paralleller till detta kan dras till 

styrmansyrket där nyexaminerade förväntas utföra arbetsuppgifter på egen hand som tidigare 

övervakats av handledare. 

 

Just ansvarsrollen, eller den förväntade ansvarsrollen, tycks vara en gemensam källa till oro för 

nyexaminerade. Det måste anses naturligt att uppleva en viss nervositet över att komma ut i 

arbetslivet efter utbildningens trygga och relativt ansvarsbefriade tillvaro. Studenter tycks ta 

examen med en föreställning om att de nu kommer kastas vind för våg ut i arbetslivet och att de 

förväntas klara allt utan hjälp och detta leder till något som kan liknas vid ett 

mindervärdeskomplex.  

 

Det är intressant att även de som gått den fyraåriga utbildningen med handledarledd praktik 

upplever oro inför och under första tiden på jobbet. Röster har höjts bland respondenterna med 

önskemål om att skolan skulle kunna göra ett bättre jobb med att förbereda nyexaminerade för 

den första törnen. De som önskat detta är främst verksamma inom offshore, men med tanke på 

den upplevda stressen hos samtliga under de första törnarna är det rimligt att anta att sådana 

önskemål kan förekomma även hos de som arbetar inom handelsflottan. 
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Den upplevda stressen och oron tycks dock vara högst inom offshorebranschen. Detta kan tänkas 

grunda sig i att inom offshorebranschen kommer ofta nyexaminerade ut i arbetslivet utan någon 

förberedelse under utbildningen. Det faktum att flertalet respondenter förespråkar en 

förberedande offshorekurs under utbildningstiden tyder på att de inte riktigt känner sig 

förberedda för de något annorlunda arbetsuppgifter som de utsätts för jämfört med inom 

handelsflottan.  

 

6.2 Sömn och återhämtning 
Av undersökningen framgår att sömnbrist tycks vara en i det närmaste kronisk företeelse hos de 

tillfrågade. Sex av åtta tillfrågade uppger att de sover för lite ombord. Intressant är att samtliga 

respondenter som arbetar efter tvåvaktsystemet uppger just detta som den främsta anledningen 

till sömnbrist. Sömnbrist och tvåvaktsystem tycks vara en bidragande faktor till negativ stress. 

Fyra till fem timmars sömn per frivakt verkar vara standard inom tvåvaktsystemet och 

respondenterna uppger att de känner sig trötta och att detta i sig kan vara stressigt. Genom 

intervjuerna har framkommit att trevaktsystem, fyra timmar jobb och åtta timmar vila, verkar 

vanligare inom handelsflottan än inom offshore. Att tvåvaktssystemet är det vanligaste inom 

offshorebranschen kan vara en bidragande faktor till att denna bransch generellt upplevs som 

stressigare än den traditionella svenska handelsflottan.  

 

Margareta Lützhöfts fatiguestudie (2007) stödjer starkt teorin att styrmän som arbetar i ett 

tvåvaktsystem är mindre utvilade än de som går trevakt. Margareta rekommenderar att tvåvakten 

delas upp i tiderna 03-09 och 15-21 istället för det mer vanliga 00-06 och 12-18, då detta visat 

sig vara mer optimalt. Man delar på detta sätt upp det tunga nattpasset samtidigt som man kan 

tillgodogöra sig åtminstone en del av nattsömnen.  

 

Trots att ingen av respondenterna föreslagit att flytta om tiderna för vakterna anser författarna av 

denna uppsats detta vara värt att ta under övervägande. Det faktum att studier visat att man 

presterar sämre och är tröttare under nattpassen talar för att det skulle kunna vara fördelaktigt att 

ändra tiderna för tvåvaktsystemet. Att tvåvaktsystemet som det ser ut idag inte är optimalt stöds i 

alla fall av såväl denna intervjuundersökning som referensmaterialet.  
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6.3 Stöd från övrigt befäl 
Stöd från övrigt befäl och tid för att anpassa sig till arbetsplatsen spelar bland samtliga 

respondenter in för att sänka stressnivåerna, särskilt under den första tiden som yrkesverksam. 

Att ha en bra kapten som ställer upp och hjälper till nämns av flertalet tillfrågade som en 

lugnande faktor. En tillfrågad svarar att eftersom allting var nytt för honom var det mycket 

viktigt att ha en bra kapten som stöd. Att konflikter kan vara stressande bekräftas även det av 

respondenternas svar. Ett par personer nämner osympatiska kaptener som ett stressmoment. En 

respondent hade råkat ut för en kapten som stod och flåsade honom i nacken och han såg det som 

en stressfaktor.  

 

Litteraturen lyfter ofta fram vikten av stöd från kollegor som en viktig del av stressbearbetning. 

Stöd av kollegor och överordnade, sådana som är beredda att lyssna, är bra för hälsan medan 

olösta konflikter anses vara en riskfaktor för ohälsan (Prevent, 2008). Enligt Jezewska (2006) är 

brist på stöd från övrig besättning en betydande faktor i upplevd stress och oro ombord hos 

nyexaminerade. Redan innan examenstillfället uppger blivande styrmän en rädsla över att de inte 

ska få tillfredsställande stöd från övrig besättning. 

Även sjuksköterskestudien lägger stor vikt vid erfarna medarbetare som kan ställa upp som stöd 

för att öka förtroendet för den egna arbetsförmågan (Emanuelsson, m.fl., 2007). 

 

Att stöd från övrig besättning är viktigt framgår tydligt av undersökningen. Samtliga 

respondenter har för det mesta upplevt ett bra stöd från övrig besättning och detta tyder på att 

även erfarna kollegor inser vikten av att vara till hands och hjälpa till om några problem uppstår 

för den nyexaminerade. Alla har varit nya någon gång, och detta tycks kännas igen även av 

kaptener och seniorbefäl som kanske varit yrkesverksamma en lång tid. Att oroa sig över att inte 

få tillräckligt stöd från kollegor när man behöver hjälp går hand i hand med den naturliga oron 

över att ta steget ut i arbetslivet och plötsligt få ett kraftigt utökat ansvarsområde. Ingen vill vara 

orsaken till att något går fel, men det kan vara nyttigt att också inse det faktum att inte heller 

seniorbefälen vill att något ska gå fel. De flesta tycks vara mer benägna att hjälpa än att stjälpa i 

situationer av osäkerhet. 
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6.4 Metoddiskussion 
Den öppna, kvalitativa, metoden har lämpat sig väl för denna undersökning. Respondenterna 

fann sig väl i att få frågor över telefon och den öppna formen inbjöd till funderande och 

utsvävningar kring frågorna. Ett mer statistiskt säkert underlag hade kunnat fås av en 

enkätundersökning, men risken är då att svaren inte blivit lika utförliga. Dock hade ett mer 

omfattande statistiskt underlag över den faktiska stressen som styrmännen upplever varit 

önskvärt under förarbetet till undersökningen.      
 

6.5 Slutsats 
Hur man upplever stress och i vilken utsträckning det är negativt tycks vara en högst personlig 

fråga. Trots att de tillfrågade i stora drag nämner samma faktorer som stressande verkar det skilja 

sig stort i vilken grad de påverkas av dem. Efter att ha sammanställt intervjuresultaten framstår 

dock offshorebranschen generellt som mer stressande än den traditionella handelsflottan. 

Skillnaderna kan sammanfattas i följande punkter: 

 

●  Det mer utbredda användandet av tvåvaktsystemet inom offshoreindustrin och således en 

större trötthet under vakterna. 

● Större ansvar vid lastnings- och lossningsoperationer då styrmannen förväntas övervaka 

såväl navigering i DP-systemet som lastning och lossning. 

● En lägre grad av förberedande studier och praktiska erfarenheter från utbildningen. 

 

Styrmännen upplever mer stress och oro under de första törnarna än efter ett år som 

yrkesverksamma. Detta beror till stor del på den naturliga oron som uppstår av att vara ny i en 

yrkesroll samt föreställningen om att man kanske inte kommer klara av vad som krävs av en. En 

viktig faktor för att minska oron hos nyexaminerade är ett gott stöd från övrig besättning samt att 

tillåtas växa in i rollen som styrman.  

 

Ett förslag i till sjöbefälsskolan i Kalmar är en introduktionskurs i offshore i likhet med de 

befintliga fartygsspecifika kurserna i tank, bulk och roro. 
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6.6 Förslag på vidare forskning 
Studien pekar på att det finns en skillnad i stress beroende på vilken bransch man verkar i, men 

klargör inte den faktiska omfattningen av detta. Det kan vara av intresse att utföra en mer 

kvantitativ undersökning för ett statistiskt underlag över i vilken utsträckning styrmän inom de 

olika branscherna faktiskt upplever stress och oro. 

 

Det har även framkommit under förarbetet till denna studie att det finns knapphändiga uppgifter 

om hur stor del av de nyexaminerade som faktiskt söker sig utomlands, eller var de 

överhuvudtaget tar vägen efter examen. Det kan vara intressant för framtida studier att undersöka 

i vilken omfattning svenskt sjöbefäl migrerar utomlands och vilka branscher de söker sig till.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

25 

Referenser 
Tryckta källor 

Assadi, A., Skansén, J. (2000). Stresshandboken. Lund: Studentlitteratur AB 

 

Bryman, A. (2005). Kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning. Lund: 

Studentlitteratur AB 

 

Holme, IM & Krohn Solvang, B. (1997) Forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur AB 

 

Jacobsen, D. (2007). Förståelse, Beskrivning och förklaring. Lund: Studentlitteratur AB 

 

Kaijser, I. (2000). Sjömansliv- Berättelser från två sekel.  Borås: Centraltryckeriet AB 

 

Maudsley, P (1995). Operation of Offshore supply and anchor handling vessels.  London: The 

Nautical Institute 

 

Patel, R. & Davidson, B. (2003). Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och 

rapportera en undersökning.  Lund: Studentlitteratur AB 

 

Prevent. (2008). Stress i arbetslivet. Kristianstad: Kristianstad Boktryckeri AB 

 

Statistiska Centralbyrån (1997). Negativ Stress i arbetet – de mest utsatta yrkena.  Örebro: SCB-

Tryck 

 

Stukát, S. (2005). Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap.  Lund: Studentlitteratur 

AB 

 

Rapporter och studier 

 

Bastin, M. (2003) Sjuk av jobbet. Statistiska Centralbyrån. Välfärd nr.2. 

http://www.scb.se/statistik/AA/BE0801/2003M00/A05ST0302_01.pdf 

 

http://www.scb.se/statistik/AA/BE0801/2003M00/A05ST0302_01.pdf


 

26 

(Hämtad 2013-11-19) 

 

Centrum för arbets- och miljömedicin (2009). Stress i arbetet. Norrbacka: Centrum för arbets- 

och miljömedicin. 

http://www.folkhalsoguiden.se/upload/Arbetsliv/Arbetsliv%20-

%20infomaterial/Stress%20i%20arbetet%202013.pdf 

(Hämtad 2013-11-19) 

 

Emanuelsson, S. & Funnemark Persson, E. (2007). Nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser 

under transition från student mot kompetent sjuksköterska. Halmstad: Högskolan i Halmstad, 

Sektionen för hälsa och samhälle. 

 

Fransson, B. (2010). Att rustas inför sjökaptensyrket: en jämförande studie av två olika  

sjökaptensutbildningar. (Examensarbete, 10 poäng) Kalmar: Sjöfartshögskolan i Kalmar,  

Sjökaptensprogrammet.  

 

Jezewska, M. Leszczynska, I. & Jaremin, B. (2006) Work-related stress at sea self-estimation by 

maritime students and officers. Gdansk, Polen: Medicinska universitetet i Gdansk. 

 

Jogby, S. Segeblad, E. (2013) Att möta verkligheten till sjöss: Hur upplever nyutexaminerade 

styrmän sin första tid i yrket? (Examensarbete, 15 poäng) Kalmar: Sjöfartshögskolan i Kalmar 

 

Jonsson, C. (2011) Information om sjöfart 2011 och 2012. Arbetsförmedlingen. 

http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-

prognoser/Prognoser/Prognoser/Arbetsformedlingen-Sjofart/12-14-2011-Utflaggningen-av-

svenska-fartyg-fortsatter.html 

(Hämtad 2013-11-19) 

Lützhöft, M. Thorslund, B. Kircher, A. & Gillberg, M. (2007) Fatigue at sea. Linköping: VTI 

 

Loddé, B. (2008) Stress in seamen and non-seamen employed by the same company. Bretagne, 

Frankrike: Université Européenne de Bretagne 

 

http://www.folkhalsoguiden.se/upload/Arbetsliv/Arbetsliv%20-%20infomaterial/Stress%20i%20arbetet%202013.pdf
http://www.folkhalsoguiden.se/upload/Arbetsliv/Arbetsliv%20-%20infomaterial/Stress%20i%20arbetet%202013.pdf
http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Prognoser/Prognoser/Arbetsformedlingen-Sjofart/12-14-2011-Utflaggningen-av-svenska-fartyg-fortsatter.html
http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Prognoser/Prognoser/Arbetsformedlingen-Sjofart/12-14-2011-Utflaggningen-av-svenska-fartyg-fortsatter.html
http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Prognoser/Prognoser/Arbetsformedlingen-Sjofart/12-14-2011-Utflaggningen-av-svenska-fartyg-fortsatter.html


 

27 

 

Thyr Berggren, V. Svensson, A. (2013) En framtid som sjöbefäl: Sjöbefälsstudenters syn på 

arbetet. (Examensarbete 15 poäng) Kalmar: Sjöfartshögskolan i Kalmar 

 

Wikström, C-J. (2009). Utexaminerade sjökapteners placering i arbetslivet. (Examensarbete 15 

poäng) Åland: Ålands sjöfartsskola 

 

Artiklar 

 

Andersson, L. (2013-09). Juniorbefäl går utrikes. Sjöfartstidningen 2013-09. 

 

Sjöström, P. (2012-10-23). Gott om karriärmöjligheter. Sjöfartstidningen. 

http://www.sjofartstidningen.se/gott-om-karriarmojligheter/  

(Hämtad 2013-11-19) 

 

Övrigt 

 

Kalmar sjöfartshögskola (2013) Om skolan. Kalmar: Linnéuniversitetet, Sjöfartshögskolan. 

http://lnu.se/institutioner/sjofartshogskolan/om-skolan- 

(Hämtad 2013-11-19) 

 

 

 

http://www.sjofartstidningen.se/gott-om-karriarmojligheter/
http://lnu.se/institutioner/sjofartshogskolan/om-skolan-


 

i 

Bilaga 
Intervjumall 

 

1: Hur gammal är du? 

 

2: Hur många års arbetslivserfarenhet har du? 

 

3: Genomförde du den treåriga eller fyraåriga sjökaptensutbildningen? 

 

4: Hur länge har du arbetat på sjön? 

 

5: Hur länge har du arbetat som styrman? 

 

6: Vilken typ av fartyg arbetar du på? 

 

7: Vilken typ av vaktsystem går du? 3vakt/2vakt osv? 

 

8: När känner du dig stressad på jobbet? 

 

9: Upplever du att stressen påverkar dig på något sätt? Positivt eller negativt? 

 

10: Upplever du någon skillnad i stress om man jämför med när du precis gått ut och nu efter tio 

månader? 

 

11: Om du är stressad i trafiksituationer, upplever du att risken ökar på något sätt, på grund av stress? 

 

12: Anser du att du får tillräckligt med sömn ombord för att återhämta dig mellan vakterna? 

 

 

13: Har du känt hela tiden att du har haft stöd från besättningen och kunnat fråga om det är något du är 

osäker på? 

 

14: Upplever du att du generellt har en stressig arbetsplats? 

 


