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Abstrakt	  
 
Syfte: Syftet med arbetet var att påvisa hur viktigt det är för sjömän att få möjlighet att 

hålla sig fysiskt aktiva under sin ombordtjänstgöring, för att må bra och motverka 

belastningsskador. Målet var att få fram de viktigaste faktorerna i ett fartygs gym och 

exemplifiera dessa. 
 

Metod: Att kombinera litterära studier med intervjuer. 90 sjömän intervjuades gällande 

vilka faktorer som för dem var viktigast i ett fartygs gym. 
 

Resultat: Fysiska och psykiska arbetsskador finns representerade inom sjöfarten. Det 

finns bevis för att fysiska aktiviteter bidrar till en bättre hälsa och minskar risken för 

belastningsskador. Det är därför viktigt för sjömän att få chans att utöva fysisk aktivitet 

när de är ombord. En syntes där de krav man borde ställa på ett gym samt exempel på 

hur ett gym kan designas finns presenterade i arbetet   
 

Slutsats: Alla former av fysisk aktivitet är hälsosamt och väl utrustade gym i en 

motiverande miljö borde vara en rättighet för sjömän, då de inte har samma möjlighet 

till träning som människor iland. En mängd faktorer skall tas i beaktande när ett fartygs 

gym byggs upp. 

Nyckelord	  
	  
Arbetsmiljö, belastningsskador, besättning, fartyg, fysisk aktivitet, gym, 

hälsofrämjande, sjukdomar, stress, träning. 



	   2	  

Linnaeus	  University	  
Kalmar	  Maritime	  Academy	  

Degree course: Nautical Science 

Level:  Diploma Thesis, 15 ETC 

Title: Gym ombord på fartyg 

Author: Fredrik Block 

Supervisor: Cecilia Österman 

Abstract	  
 
Purpose: The purpose was to show how important it is for seafarers to get the 

opportunity to do physical activities during their time onboard to feel well and reduce 

the risk of strain injuries. The overall objective was to find out the most important 

factors for a ship´s gym and to exemplify these. 
 

Method: Combining literature studies with interviews. 90 mariners got interviewed 

about which factors that was for them the most important in a ship´s gym. 
 

Results: Physical and physiological occupational injuries are both represented in the 

shipping industry. There is evidence that physical activities contributes to a better health 

and reduces the risk of strain injuries. Therefor it is important for seafarers to get the 

opportunity to do physical activities during there time onboard. A synthesis that 

presents the requirements, which should be on a gym and example of how to design a 

gym is also presented in the results. 
 

Conclusions: Any type of physical activities is healthy and a well-equipped gym with 

motivating environment onboard ships should be a right for mariners, because they do 

not have the same opportunities to physical activities as people ashore. Several factors 

must be considered when a ship´s gym is created. 
 

Keywords	  

Crew, gym, health, occupational injuries, physical activity, ship, sickness, stress, work 

environment, work out.  
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1. Inledning	  
1.1	  Inledning	  
	  
Den moderna sjömannens arbetsuppgifter kan ofta bestå av tunga lyft, obekväma 

arbetsställningar, skrivbordsarbete och skiftarbete med oregelbunden sömn som följd. 

Förutom detta ägnar man långa perioder av sitt liv långt ifrån sina vänner och sin familj 

i en miljö som rör på sig och bullrar 24 timmar per dygn sju dagar i veckan. Det här 

bidrar till arbetsskador såväl fysiska som psykiska. Stress är ett problem som ökat inom 

sjöfarten och när det gäller muskulära arbetsskador är ryggskador, knä, ledband samt 

bråckskador ett stort problem, (WLRI, 2007). Fysisk aktivitet blir mer och mer etablerat 

som modern medicin. Bland annat ett koncept i Sverige som heter ”Fysisk aktivitet på 

recept” där en individ får rörelseövningar utifrån individens förutsättningar i samråd 

med exempelvis en läkare eller sjukgymnast. Detta har en bevisad effekt att kunna 

förebygga och behandla olika sjukdomstillstånd, exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar 

och ryggont (1177 Vårdguiden, 2014). Det här arbetet behandlar området gym ombord 

på fartyg, samt hur man på bästa sätt kan utforma ett meningsfullt och motiverande gym 

på ett fartyg för att motverka arbetsrelaterade belastningsskador samt att få en friskare 

besättning. 

 

1.2	  Bakgrund	  
	  
Arbetsmiljön ombord på fartyg har diskuterats mycket de senaste åren. Sverige antog år 

2012 en internationell sjöarbetskonvention, MLC 2006 (Maritime Labour Convention, 

2006) vars syfte är att skapa en minimistandard ombord på fartyg gällande 

levnadsstandard och i övrigt skydda sjömäns rättigheter rörande sjukvård, arbetstider 

m.m. (ILO, 2006). 
 

I MLC 2006 samt i den svenska översättningen som kan hittas i Transportstyrelsens 

föreskrifter (2013:68) om bostadsutrymmen ombord på fartyg som omfattas av 

sjöarbetskonventionen finns det skrivningar gällande trivselfaktorer och 

fritidsmöjligheter. I TSFS 2013:68 står bland annat ”Det ska finnas lämpliga 

fritidsmöjligheter och trivselförmåner, som kan användas av alla sjömän ombord.” 

(TSFS 2013:68 s. 11) Vad som inte tas upp i MLC 2006 eller i TSFS 2013:68 är vilka 
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typer av fritidsmöjligheter som bör finnas eller hur de ska utformas för att skapa trivsel 

ombord.   
 

Något som efterfrågas av sjömän och skapar trivsel ombord på ett fartyg är tillgång till 

ett välutrustat och funktionellt gym. Cardiff University gjorde 2013 en undersökning 

kring bland annat bostadsutrymmen ombord på fartyg, där 17 % av alla tillfrågade 

sjömän arbetade på fartyg som inte var utrustade med gym men önskat att de varit det 

(Ellis & Sampson, 2013). 
 

Ett gym på ett fartyg skapar inte bara trivsel. Det finns forskning som visar att fysisk 

aktivitet minskar riskerna för belastningsskador, sjukdomar samt har en positiv inverkan 

på stress (NHS, 2013). 
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2. Syfte	  
	  
Syftet med det här arbetet är att påvisa hur viktigt det är för sjömän att få möjlighet att 

hålla sig fysiskt aktiva och ta fram de risker som finns med fysisk inaktivitet. Arbetet 

syftar även till att ta fram de faktorer som påverkar en sjömans motivation till att själv 

hålla sig fysiskt aktiv medan denne är ombord. Målet är att ta fram ett exempel på hur 

gym kan vara uppbyggt för att dels motverka belastningsskador och sjukdomar, men 

också innehålla de trivselfaktorer som påverkar motivationen hos besättningen att nyttja 

fartygets gym. 	  

	  

2.1 Frågeställningar	  
	  
Syftet kan preciseras med följande frågeställningar: 

 

1. Vilka risker finns förknippade det med fysisk inaktivitet hos sjömän? 

2. Vad är det som får sjömän att nyttja fartygets gym? 

3. Hur kan ett gym konstrueras på ett fartyg för att på bästa sätt motverka 

arbetsskador och minska risken för sjukdomar, samt motivera besättningen att 

nyttja det? 
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3. Metod	  
	  

3.1	  Metodval	  
	  
I figur 1 nedan visas arbetsgången för det här arbetet. En kombination av en 

litteraturstudie och intervjuer gjorts. För att svara på frågeställning 1 gjordes en 

litteraturstudie. Den tillsammans med den kvantitativa undersökningen skapar syntesen 

som senare presenteras. Frågeställning 2 gällande vad som får sjömän att nyttja ett 

fartygs gym undersöktes med hjälp av intervjuer. På så sätt kunde individerna fritt 

framföra sina åsikter och det gav även mig möjlighet till eventuella följdfrågor som inte 

varit möjligt vid exempelvis en enkätundersökning. Nackdelen med intervjuer för den 

här undersökningen är att det man vinner i kvalité förlorar man i kvantitet. 1000 

individers åsikter på hur ett gym borde vara uppbyggt hade varit önskvärt för 

undersökningen. Men jag valde att satsa på mer kvalité genom att personligen fråga 

varje enskild individ istället för att låta dem svara via en enkät. Frågeställning 3 

besvaras genom att litteraturstudien och intervjuundersökningen sammanfördes i en 

syntes, vars syfte är att exemplifiera förslag på hur ett gym kan vara uppbyggt för att 

minska risken för belastningsskador och sjukdomar samt motivera sjömän att nyttja 

gymmet.  

Fig: 1 Tillvägagångssätt för att besvara frågeställningarna  
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3.2	  Litteraturstudie	  
	  

Litteraturstudien har bedrivits i huvudsak ifrån två databaser, OneSearch och Google 

Scholar. Vetenskapliga artiklar, tidskrifter och övrigt material som insamlas och är 

direkt relaterat till forskning kring idrott och hälsa togs enbart i beaktande om 

forskningen är publicerad efter 2010. Anledningen till detta är att det finns oerhört 

mycket forskning kring detta ämne och det kommer ny kunskap som ifrågasätter 

gammal kunskap hela tiden. När det gäller insamlat material som är sjöfartsrelaterad har 

enbart handelssjöfart, passagerarsjöfart och offshoreindustrin att beaktas. Risker med 

fysisk inaktivitet kommer enbart presenteras i resultatavsnittet om dessa kan relateras 

till sjöfarten. Sökorden som använts i databaserna är väl relaterade till syftet med 

arbetet. Nedan presenteras ett urval av de sökord som använts. 

 

Svenska 
Arbetsmiljö Arbetsskador Belastningsskador Besättning 
Fysisk aktivitet Sjukdom Sjömän Stress 
Engelska 
Crew Gym Occupational injuries Physical activity 
Ship Sickness Stress Work environment 
 

3.3	  Intervjuundersökningen	  
	  
För att besvara frågeställning 2 har intervjuer genomförts ombord på ett 

kryssningsfartyg. Frågorna i intervjuerna har ställts med syfte att få en överskådlig blick 

av vad som lockar besättningsmedlemmar till att använda ett fartygs gym, vad som 

saknades i de välutrustade gymmen ombord på kryssningsfartyget, och varför vissa ur 

besättningen avstår ifrån att använda fartygets gym.  
 

Innan jag påbörjade intervjuerna valde jag att fundera på följande frågor: 
 

• Vad ska vara intervjuernas huvudsakliga syfte? 

• Vad vet jag redan och vad behöver jag få veta? 

• Skall en avgränsning göras för att få ett rättvisande resultat? 

Då resultaten ifrån intervjuerna skulle kunna kategoriseras valdes strukturerade 

intervjuer som tillvägagångssätt. Frågorna som ställdes utfördes lika över alla 
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respondenterna och var formulerade på ett sådant sätt att alla respondenter hade samma 

möjlighet att framföra sina åsikter, detta gjordes genom att begränsa respondenternas 

svar. (Qualitative research guidelines project, 2008) 
 

Fartyget i fråga är utrustat med två gym i undersökningen fortsättningsvis kallade gym 

1 respektive gym 2. Gym 1 är avsett för passagerare och gym 2 för besättningen. En del 

av besättningsmedlemmarna har full rätt att använda båda gymmen. Gymmen är olika 

varandra gällande utrustning och miljö. Innan undersökningen genomfördes 

observerades att en del av besättningen som har rätt att använda båda gymmen väljer i 

regel att nyttja gym 1 medan en annan del väljer att nyttja gym 2. 30 ombordanställda 

som tjänstgjort ombord på fartyget mer än två månader och har rätten att använda båda 

gymmen blev slumpmässigt utvalda genom sitt skeppsnummer att delta i 

undersökningen. Frågorna som respondenterna fått svara på är. 
 

• Nyttjar du något av fartygets gym och i så fall vilket? 

• Vad är den viktigaste faktorn till att du väljer gym 1 eller gym 2? (Enbart de 

som i undersökningen valt gym 1 eller gym 2 tillfrågades.) 

• Finns det någon faktor som saknas i gymmen som du anser är av vikt för 

trivseln? (Samtliga respondenter har tillfrågats.) 
 

Undersökningen gjordes tre gånger med en månads mellanrum och med olika deltagare.  
 
Samtliga besättningsmedlemmar som deltagit i undersökningen är anonyma liksom 

fartyget som undersökningen gjorts på. Samtliga som blivit intervjuade har blivit 

informerad om arbetets och undersökningens syfte samt att svaren presenteras anonymt. 

3.4	  Syntes	  
	  

Syntesen valde jag att dela upp i två delar. Först presenteras en kravspecifikation där 

resultaten ifrån litteraturstudien och intervjuerna sammanfattas. Den andra delen är 

exempel på hur ett gym kan designas utifrån kravspecifikationen och ett fartygs 

förutsättningar. Programmet som använts för att designa gymmet är 

träningsutrustningsföretaget Cybex egna designprogram (Cybex, 2014) Anledningen till 

att detta valts är att det är användarvänligt samt de stora möjligheterna till variation.  
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4. Litteraturstudie	  -‐	  fysisk	  aktivitet	  i	  relation	  till	  sjöfart	  
	  

I det här kapitlet presenteras resultatet ifrån litteraturstudien uppdelat i fyra olika 

kategorier som berör områdena besättningars intresse för träning, fysisk aktivitet, 

belastningsskador till sjöss, rekommendationer kring fysisk aktivitet och avslutningsvis 

presenteras kända risker med fysisk inaktivitet och fördelar med fysisk aktivitet. 
 

Det saknas idag forskning och examensarbeten som berör motion ombord på fartyg i 

relation till besättningens hälsa. Däremot finns det mycket material som talar om 

besättningens intresse för motion samt statistik kring vilka skador som är de vanligaste 

ombord. Det finns också mycket forskning som talar om hur man med kontinuerlig 

fysisk aktivitet kan motverka sjukdomar och belastningsskador.   

	  

4.1	  Intresse	  för	  träning	  ombord	  
	  
Här nedan presenteras arbeten som rör intresset för träning ombord som är en mycket 

viktig del att ta i beaktande vid konstruktionen av ett gym på ett fartyg. 
 

2009 skrev två studenter vid Sjöfartshögskolan i Kalmar ett examensarbete kring 

motionsmöjligheter ombord på svenska fartyg (Andersson & Alexéus, 2009). De 

intervjuade ett antal rederier kring hur de satsade på motionsutrymmen ombord på sina 

fartyg och om något resultat till följd av satsningen uppkommit. Ett av de tillfrågade 

rederierna som hade utrustat samtliga sina 40 fartyg med motionsutrustning upplevde en 

lägre sjukfrånvaro under de senaste fem åren. Det fanns dock inget som konkret som 

bevisade att den lägre sjukfrånvaron berodde på deras motionssatsning. I samma studie 

blev studenter vid Sjöfartshögskolan i Kalmar också intervjuade och det framgick av 

intervjuerna att intresset för motion ombord på fartyg i regel varit stort och att i de fall 

där intresset varit lägre har även fartygens gym hållit en lägre standard eller inte varit 

tillgängligt (Andersson & Alexéus, 2009). 
 

Ett annat arbete skrivet av studenter vid Mälardalens Folkhögskola 2008 behandlar 

förväntningar som blivande sjökaptener och sjöingenjörer vid Sjöfartshögskolan i 

Kalmar och Chalmers i Göteborg har på sina framtida arbetsgivare (Högberg, Lindholm 

& Magnusson, 2008). 20 studenter slumpmässigt utvalda från båda skolorna fick frågan 
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vilka faciliteter som bör finnas ombord för att de ska trivas. Majoriteten av de 

tillfrågade ville ha tillgång till ett gym ombord. Svaret grundade sig mycket på att de 

tillfrågade ansåg att sociala aktiviteter ombord var en grundförutsättning för trivseln 

ombord.  

 

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

studie kring hälsa och intresse för träning på ett norskt offshorerederi. 577 sjömän 

deltog i en enkätundersökning kring hur ofta de motionerade ombord respektive 

hemma. Resultatet från undersökningen presenteras i figur 2 nedan.  
 

 
Fig: 2 Hur ofta sjömännen i undersökningen tränar hemma respektive på sjön 
 

Det som går att utläsa i diagrammet ovan är en kraftig minskning av fysisk aktivitet 

under perioden sjömännen är ombord jämfört med perioden de vistas hemma. Det beror 

enligt författarna främst på tidsbrist och väderförhållanden (Holmen Geving, et al. 

2007).  

 

Det man kan se av ovan visad forskning är att det finns ett intresse för träning ombord 

och att ett gym kan ha en stor som trivselfaktor ombord. Man kan också utläsa att 

sjömän i regel tränar mindre när de är ombord jämfört när de är hemma. Det finns alltså 

en stor potential för att utveckla gym på fartyg för att öka träningsfrekvensen ombord. 
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4.2	  Fysiska	  och	  psykiska	  arbetsskador	  bland	  sjömän	  
	  
För att kunna konstruera ett gym ombord på ett fartyg vars syfte är att minska 

arbetsskador och få en friskare besättning måste det först undersökas hur stort 

problemet kring arbetsrelaterade skador till sjöss är och vilka typer av skador som är 

bland de vanligaste. Här nedan presenteras undersökningar som behandlar detta ämne. 

 

SIRC (Seafarers International Research Centre) vid Cardiff University arbetar mycket 

med forskning kring hälsa och säkerhet inom sjöfarten. 2010 skickades en enkät ut till 

sjömän med frågor kring deras hälsostatus. 1026 sjömän med olika åldrar, befattningar 

och nationaliteter valde att svara på enkäten. 
 

När respondenterna skulle bedöma sin egen allmänna hälsostatus under de senaste 12 

månaderna blev resultatet att 88 procent upplevde sin hälsostatus som god, 11 procent 

som måttlig och 1 procent tyckte att dom hade en dålig allmän hälsostatus.  

(SIRC, 2011) 
 

Allmän hälsostatus bland sjömän: 

 
Fig: 3 Allmän hälsostatus bland sjömän 
 

Respondenterna fick även svara på om dom kände sig stressade när dom var ombord. 12 

procent av sjömännen i undersökningen sig inte stressade när dom var ombord, 75 

procent kände sig måttligt stressade och 13 procent kände sig väldigt stressade. Av de 

som svarade väldigt stressade var det seniorbefälen som hade högst svarsfrekvens. 
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Stress bland sjömän: 

Fig: 4 Stress bland sjömän 
 

SINTEF undersökte 2007 problemet kring arbetsskador bland sjömän och vilka typer av 

fysiska arbetsskador som var vanligast. I den undersökningen beskrivs ryggskador, 

axelskador, nackskador samt knäskador som de vanligaste typerna av fysiska 

belastningsskador ombord. (Holmen Geving, et al. 2007). 
 

WLRI presenterade 2007 en artikel gällande bland annat problemet med 

arbetsrelaterade belastningsskador kring sjömän. Enligt den artikeln är ryggskador, knä 

ledband samt bråckskador de största problemen när det fysiska belastningsskador hos 

sjömän (McKay & Wright, 2007). Detta stödjs av SIRC som i deras undersökning fått 

fram att ryggskador är den vanligaste fysiska arbetsskadan hos sjömän (SIRC 2011). 
 

I forskning ovan ser vi att sjömän i allmänhet ser sig själva ha en god allmän hälsostatus 

men i många fall kan känna sig stressade. Stress i sig kan leda till ett flertal sjukdomar 

(se 4.4). Det som också ses är att skador i ledband, bråck och ryggen är de vanligaste 

typerna av arbetsskador hos sjömän och att detta stöds av ett flertal olika oberoende 

institut.  

 

4.3	  Rekommendationer	  kring	  fysisk	  aktivitet	  
 

WHO (World Health Organization) definierar fysisk aktivitet som ”Any bodily 

movement produced by skeletal muscles that requires energy expenditure” Alltså alla 

typer av kroppsliga rörelser som ger en ökad energiomsättning. (WHO, 2010 s. 53).  

Fysisk inaktivitet är nu klassat som den fjärde största riskfaktorn till global dödlighet. 

En vuxen person mellan 18 och 64 år rekommenderas att utöva någon form av fysisk 

aktivitet minst 150 minuter per vecka. Detta för att öka blodcirkulationen i kroppen och 
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stärka kroppens ben och muskler. Muskelstärkande aktiviteter av de stora 

muskelgrupperna exempelvis bål och ryggmuskulaturen bör utföras minst två dagar i 

veckan. För att få maximal hälsofrämjande effekt av sin träning är rekomendationen 300 

minuter per vecka (WHO 2010).  
 

Det finns många olika typer av fysisk aktivitet så vilken typ av aktivitet är den mest 

hälsofrämjande? 
 

Fysisk aktivitet varje form av kroppslig rörelse som orsakar ökad energiomsättning. Det 

krävs dock mer än så för att få en hälsofrämjande effekt. Enligt statens folkhälsoinstitut 

krävs det att man utför en aktivitet som ger en förbränning på 150 kcal per dag 

alternativt 1000kcal per vecka (Faskunger & Shäfer Elinder, 2006).  
 

För att motverka sjukdomar exempelvis stress och belastningsskador krävs en allsidig 

träning. Konditionsträning exempelvis löpning och cykling stärker kroppens hjärta, 

blodkärl och lungor. Muskelträning däremot stärker kroppens leder och muskulatur och 

för att motverka belastningsskador i exempelvis rygg och nacke skall fokus ligga på att 

träna upp en bra styrka i bålen och ryggen (1177 Vårdguiden, 2013). 
 

Det vi kan utläsa av informationen ovan är att fysisk aktivitet är mycket viktig för en 

individs hälsa och att man med kontinuerlig fysisk aktivitet faktiskt kan motverka 

sjukdomar som finns representerade inom sjöfarten. Man kan också stärka kroppens 

muskulatur och leder och i och med det även minska belastningsskador som finns 

representerade inom sjöfarten. Om man översätter ovan nämnda rekommendationer kan 

man säga att 30 minuters rask promenad leder till en förbränning av 150 kcal och 3*30 

minuter intensiv löpning per vecka förbränner 1000 kcal. Självklart beror detta mycket 

på individen och intensiteten på aktiviteten. Vilken form av fysisk aktivitet som bör 

utövas är svårt att besvara. Detta varierar beroende på individens mål med den fysiska 

aktiviteten, individens fysikaliska uppbyggnad och dennes intressen. Det betyder att 

man inte behöver ägna allt för mycket tid åt fysisk aktivitet för att uppnå den maximala 

hälsofrämjande effekten. Men att man faktiskt behöver utöva fysisk aktivitet och att 

denna skall vara allsidig. 
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4.4	  Risker	  med	  fysisk	  inaktivitet	  och	  fördelar	  med	  fysiska	  aktiviteter	  
	  
Nedan presenteras några av de risker med fysisk inaktivitet som kan leda till en osäkrare 

och mindre trivsam arbetsmiljö till sjöss.  
 

Tidigare forskning visar att fysisk aktivitet kan minska stressnivån hos individer. Bland 

annat gjordes en undersökning 2012 på svenska kvinnor och män inom arbetsområdena 

vård och socialförsäkring. Studien mätte stressnivåer hos individer och jämförde dessa 

med individens fysiska aktivitet. Individerna som påvisade de lägsta stressnivåerna i 

studien var också de som hade den högsta uppmätta fysiska aktiviteten. Stressrelaterade 

sjukdomar så som depression utbrändhet och sömnproblem visade sig vara högst bland 

de individer som var mest fysisk inaktiva (Ahlborg Jr, et al. 2014). Sömnproblem bland 

sjömän har bevisad effekt att det kan leda till farliga situationer. I Project Horizon 

studerades i simulatormiljö trötthet bland sjöbefäl och där påvisades att ett flertal farliga 

situationer uppstod på grund av trötthet (Project Horizon, 2012). 
 

Fysisk inaktivitet kan leda till fetma. Fetma uppstår när det finns obalans i den mängd 

energi vi får i oss och den mängd energi vi gör av med. Övervikt i sig är inget 

sjukdomstillstånd utan ett risktillstånd som i sig kan leda till sjukdomar. De vanligaste 

sjukdomarna som kan uppstå till följd av fetma är hjärt- och kärlsjukdomar, astma, 

belastningsskador i leder, diabetes (typ 2), cancer och sömnapné (andningsuppehåll i 

sömntillstånd). Fetma kan också leda till sekundära sjukdomar så som exempelvis 

depression (1177 Vårdguiden, 2014). 

 

Endorfiner är ett ämne som finns i kroppen och studier har visat att kroppen kan 

producera högre halter av endorfiner vid fysisk aktivitet. Endorfiner kan beskrivas som 

kroppens eget morfin, det är smärtstillande och påverkar kroppens eget välbefinnande 

(1177 Vårdguiden, 2014). Detta i sin tur påverkar aptiten, allmänuppfattningen och 

sömnen hos individen. Med högre halter endorfiner i kroppen kan alltså risken för bland 

annat sömnproblem, aggression, ätstörningar och depression minskas.  
 

Att fysisk aktivitet främjar kroppens hälsotillstånd, förbättrar konditionen och stärker 

kroppens muskelgrupper är välkänt. 2009 gjordes en studie på individer som arbetade i 

en kontorsmiljö. Syftet med studien var att påvisa att man med fysisk aktivitet kan 
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minska belastningsskador. Resultatet av studien visade att allsidig fysisk aktivitet har en 

positiv inverkan för att förebygga och behandla arbetsskador i hela kroppen. (Andersen 

et al. 2009).  

 

Den forskning som finns presenterad ovan visar ett urval av de risker som finns med 

fysisk inaktivitet. Som tidigare visat är stress ett problem inom sjöfarten och här visar 

forskning klart att fysisk aktivitet kan minska detta. Det finns också presenterat att 

allsidig träning vilket då innefattar både kardiovaskulär och muskulär träning 

förebygger och behandlar belastningsskador. Utöver detta kan fysisk aktivitet minska 

fetma som i sig för med sig en mängd sjukdomar. Om man inte har tillgång till ett gym 

ombord och bygger på sig fetma under sin ombordtid kan det vara svårt att ta sig ur det 

under semestern. Problemet återkommer oavsett när individen mönstrar på igen. 
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5. Resultat	  av	  intervjuundersökningen	  
	  
Här nedan presenteras grafiskt resultaten ifrån den intervjuundersökning som gjort i 

samband med arbetet. En beskrivning av tillvägagångssättet för undersökningen finns 

under kapitel 3. Metod 

 
Uppdelning av svarande: 

Fig:5 Uppdelning av svarande 
 
 
Figur 5 visar den procentuella andelen personer som deltagit i undersökningen och som 

använder gym 1, gym 2 samt de som avstår helt ifrån att använda fartygets gym. Hur 

många som använder gym 1 eller gym 2 är inte så relevant för undersökningen. 

Däremot är det intressant att 16 procent av personerna i undersökningen avstår helt ifrån 

att använda fartygets träningsanläggningar. Tidsbrist och ointresse var de två största 

orsakerna till detta. 
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Avgörande faktorn till att en del valt gym 1 och en del gym 2: 

Fig 6: Avgörande faktor 
 

Figur 6 illustrerar de viktigaste faktorer till att de personer i undersökningen som 

använder fartygets gym väljer gym 1 alternativt gym 2. Den visar tydligt att hur 

gymmet är utrustat påverkar motivationen mest (41 procent) av de svarande. Därefter 

kommer miljöfaktorer så som ventilation och belysning i gymmet som också visat sig i 

undersökningen ha en betydande faktor för motivationen till träning. Gemenskap är 

också något att ta i beaktande. 
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Faktorer som saknades i gymmen: 

* Musikanläggning finns tillgängligt i ett av gymmen 
Fig: 7 Saknade faktorer 
 
 
Figur 7 visar vad respondenterna i undersökningen uppgav att de saknade i gymmen. 

Här har samtliga i undersökningen fått uttrycka sin åsikt och som visas är möjlighet till 

gruppträning något som huvuddelen av de svarande har angett. Det är klart en sak man 

bör ta i beaktande vid konstruktion av ett fartygs gym. Det som framkommer i den här 

delen av undersökningen är att social träning har en stor betydelse för motivationen till 

att nyttja ett fartygs gym. Miljöfaktorer som påvisats viktigt för motivationen i figur 6 

återses även i denna tabell.  
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6. Syntes	  
 

Baserat på de fakta som framkommit i litteraturstudien samt intervjuundersökningen 

ovan, presenteras nedan ett förslag på de viktigaste faktorerna i ett fartygs gym och vad 

man kan tänka på när man konstruerar ett gym. Nedanstående tabell bygger på 

litteraturstudiens fakta kring de arbetsskador som finns representerade ombord samt hur 

dessa förbyggs. Den bygger även på fakta kring risker med fysisk inaktivitet och de 

rekommendationer som finns kring fysisk aktivitet enligt litteraturstudien. Slutligen har 

intervjuundersökningens svar tagits i beaktande för att få med trivselfaktorer. 

Ämne: Kravförslag: 
Utrustning Gymmet bör ha utrustning som ger individen möjlighet till allsidig och 

varierad träning. Konditionsfrämjande samt muskulära 
träningsaktiviteter bör båda vara representerade. När det gäller den 
muskulära träningen bör det finnas både fria vikter och maskiner som 
alternativ.  
 
Möjlighet till sociala aktiviteter är något som efterfrågas. 
Hälsofrämjande sociala aktiviteter på en begränsad yta kan exempelvis 
vara pingis eller gympapass.  

Lokalen Då belysning är en viktig faktor för motivationen bör lokalen ha en 
allmänbelysning som motsvarar 500 lux. Detta är samma 
belysningskrav som transportstyrelsen ställer på exempelvis kök och 
pentry ombord på fartyg (TSFS 2009:119 bilaga 1, 2009). 
 
Lokalen bör också vara placerad på en plats där fönster finns 
tillgängligt för att främja motivationen.  
 

Lokalen bör ha ventilationskapacitet enligt TSFS 2009:119 8 kap. 
Övrigt Både för trivsel och ur säkerhetssynpunkt bör en musikanläggning 

finnas tillgängligt. När en besättningsmedlem tränar med hörlurar kan 
denne initialt missa exempelvis ett brandlarm och värdefull tid gå 
förlorad. 
 
Det bör finnas information om hur man tränar rätt. Exempelvis förslag 
på övningar i form av affischer eller träningsböcker.  
 
Utbildning ombord kring vikten av fysisk aktivitet och hur man tränar 
rätt bör erbjudas av rederiet. Det kan antingen göras av en 
träningsintresserad och kunnig besättningsmedlem eller av en anlitad 
hälsocoach/personlig tränare. 
 
För att öka motivationen hos besättningen till egenträning kan 
utmaningar, exempelvis så som träna femton pass under en månad och 
vinn ett pris anordnas. 
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 Nedan visas två förslag på hur ett gym ombord på ett fartyg kan vara uppbyggt enligt 

kravförslagen i tabellen ovan. 

Exempel 1: 

Fig: 8 Planlösning gym 1 

 

Gymmet på bilden ovan är 7m x 5m, 35 kvadratmeter och visar hur mycket man kan 

åstadkomma om man väljer att använda ett större utrymme för placeringen av fartygets 

gym. Gymmet är utrustat enligt följande: 

1. 1st löpband 

2. 1st crosstrainer 

3. 1st motionscykel 

4. 2st träningsmaskiner för allmän helkroppsstyrka 

5. Mjukmattor 

6. Stereo 

7. Hantelställ 

8. 2st justerbara träningsbänkar 

9. Pingisbord 
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Exempel 2: 

Fig: 9 Planlösning gym 2 

 

Gymmet på bilden ovan är 5m * 4m, 20 kvadratmeter. Detta visar att man med väldigt 

små ytor klarar av att skapa ett gym som fortfarande håller en hög standard. Gymmet är 

utrustat med följande: 

1. Pilatesbollar 

2. En väl tilltagen yta för gympapass, yoga m.m. 

3. TV med instruerande träningsfilmer 

4. 1st löpband 

5. 2st träningsmaskiner för allmän helkroppsstyrka 

6. Justerbara hantlar 

7. Viktställ 

8. Ställning med skivstång samt justerbar och flyttbar bänk 

9. Stereo 
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7. Diskussion	  

7.1	  Litteraturstudie	  
	  
Syftet med det här arbetet är att påvisa hur viktigt det är för sjömän att vara fysiskt 

aktiva för att må bra. Även att skapa ett gym som sjömän trivs att vistas i samt kan 

generera en minskning av fysiska och psykiska arbetsskador, forskning kring sjömäns 

arbetsskador har idag inte väckt så stor uppmärksamhet, men som påvisas i 

litteraturstudien är stress är ett problem inom sjöfarten (SIRC, 2011). 

Fysiska arbetsskador i rygg, nacke och leder ett problem inom sjöfarten är också ett 

problem (Holmen Geving, et al. 2007). Detta överensstämmer med kända risker som 

fysisk inaktivitet genererar.  
 

Forskning visar att fysisk aktivitet är effektivt mot stress (Ahlborg Jr, et al. 2014). 

Stress i sig bidrar till ökad trötthet, större risk för depression och utbrändhet. Trötthet 

leder till misstag och misstag till sjöss kan vara dyrt och få förödande konsekvenser. 

Detta påvisas bland annat i Project Horizon som mätte trötthet bland sjöbefäl i maskin 

och på bryggan. Undersökningen visar att flera farliga situationer har skapats på grund 

av trötthet bland sjöbefäl (Project Horizon, 2012). 
 

Då allmän fysisk aktivitet stärker kroppens muskelgrupper (Andersen et al. 2009) 

minskas risken för att råka ut för belastningsskador radikalt hos en person med god 

fysisk status gentemot en otränad persons. På lång sikt bidrar fysisk aktivitet till 

minskad risk för bland annat fetma och hjärt- och kärlsjukdomar (1177 Vårdguiden, 

2014). Som sjöman ombord på ett fartyg under en längre tid blir då risken större att 

utveckla sjukdomar på grund av bristande fysisk aktivitet om fartyget inte är utrustat 

med ett gym. Än idag ingår det många tunga lyft i arbetet som sjöman. En bristande 

grundmuskulatur och ett tungt lyft kan leda till en sjukavmönstring samt livslånga 

skador i exempelvis ryggen.  
 

WHO:s rekommendation kring fysisk aktivitet menar att för att få maximal 

hälsofrämjande effekt skall fysisk aktivitet utövas fem timmar per vecka (WHO 2010). 

På många landbaserade arbetsplatser ges arbetstagaren möjlighet att träna på arbetstid. 

Detta är något som borde ses över inom sjöfarten. Ger man besättningen en eller två 
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timmar per vecka att utöva fysisk aktivitet på arbetstid skulle det sannolikt stärka 

motivationen till fortsatt fysisk aktivitet utanför arbetstid och besättningen få en bättre 

allmän hälsostatus. Det som bör regleras i sådana fall är vilka tider som den fysiska 

aktiviteten utövas på så att reglerna i MLC 2006 rörande vilotider för sjömän inte bryts. 
 

7.2	  Intervjuundersökningen	  
	  
Undersökningen visar att det inte bara krävs fin utrustning för att skapa motivation till 

egenträning. Rumsliga aspekter som lätt kan falla bort i planerandet av ett gym på ett 

fartyg har som ovan visats också en hel del med motivationsfaktorn att göra. Att 

rumsliga aspekter spelar så stor roll är intressant och en information som borde gå ut till 

rederier och fartyg. Detta är något som många kanske inte tänker på men omedvetet blir 

påverkade av ändå. Detta kan vara den faktorn till att många sjömän inte anser sig ha tid 

att träna ombord eller helt enkelt inte har intresse för det.  
 

Något annat som är intressant med undersökningen är att 5% av de svarande anser att 

gemenskapen är en avgörande faktor och 40% anger att möjlighet till social träning 

saknas. Av det kan man dra slutsatsen att om man ger mer utrymme för sociala fysiska 

aktiviteter kommer behovet av träningsmaskiner som enligt undersökning är den 

viktigaste faktorn att minska. 
 

7.3	  Syntesdiskussion	  –	  förslag	  på	  gym	  på	  fartyg	  
	  
Förslagen på gym som presenteras i syntesen bygger på den information som 

framkommit genom litteraturstudien och intervjuerna. Med bakgrund av detta kan 

kravförslagen som presenterats anses som rimliga. Förutom utrustning som ska köpas in 

är många miljöfaktorer att ta i beaktande. Resultaten visar att det bör finnas ett 

välutrustat och funktionellt gym ombord på varje enskilt fartyg för att minska risken för 

belastningsskador.  
 

Ett bra gym är ett gym som används. Ett gym som står och samlar damm kommer inte 

att bidra positivt till arbetsmiljön. Eftersom det på många fartyg arbetar folk från olika 

kulturer och alla är kanske inte uppväxta med att man ska motionera för att må bra eller 

inte vet om riskerna med fysisk inaktivitet. När man mönstrar på ett fartyg brukar man i 
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regel få introduktion inom bland annat säkerheten och organisationen ombord. Här kan 

ämnet träning och hälsa också tas upp.  

7.4	  Är	  målet	  med	  arbetet	  uppfyllt	  
	  
Syftet med arbetet är att visa hur viktigt det är för sjömän att få möjlighet till att hålla 

sig fysiskt aktiva under sin ombordtjänstgöring. Detta har gjorts genom att ta fram de 

risker som finns med fysisk inaktivitet. Målet är att presentera förslag på hur man på ett 

fartyg som har begränsad yta kan skapa ett gym som kan motverka kända 

belastningsskador och sjukdomar bland sjömän och skapa motivation till egenträning. 

Då belastningsskador, sjukdomar samt risker med fysisk inaktivitet definierats och även 

rekommendationer om hur dessa förbyggs och behandlas presenterats och tillsammans 

med trivselfaktorer i form av en undersökning skapat en syntes anser jag målet med 

arbetet vara uppfyllt. 

7.5	  Förslag	  till	  vidare	  forskning	  
	  
Som förslag till vidare forskning rekommenderar jag: 
 

1. På vilket sätt påverkar maten ombord besättningens motivation till fysisk 

aktivitet? 

2. Hur förändras behovet av träningsmaskiner och utrustning när besättningen ges 

möjlighet till sociala fysiska aktiviteter 

3. Praktiska studier kring hur ett fartygs gym skall vara uppbyggt för att öka 

trivseln. 
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8. Slutsats	  
	  
Resultaten ifrån litteraturstudien visar att ett gym på ett fartyg under rätt förhållanden 

kan med stor sannolikhet bidra till bättre arbetsmiljö ombord och friskare besättning. Då 

fysisk aktivitet har bevisad effekt att kunna leda till en minskning av stress, en friskare 

besättning och minskad risk för belastningsskador. 
 

De viktigaste faktorerna för motivation till träning ombord är: 

• Träningsutrustning, både för kardiovaskulär och muskulär träning. 

• Miljöfaktorer, bland annat belysning, fönster och ventilation. 

• Sociala faktorer, möjlighet till gruppträning 
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