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Abstrakt   

Fartygsbranschen har förändrats sedan slutet av 70-talet, så även sättet att arbeta ombord. 

Gemenskapen ombord har förändrats eftersom besättningsantalet överlag har minskat och 

att det idag är vanligt med arbetskollegor av annan nationalitet och kultur än sin egen. 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur sjömän idag upplever att gemenskapen 

fungerar ombord. I denna undersökning har deltagande observationer och intervjuer legat 

till grund för att erhålla helhetsbild av hur gemenskapen fungerar ombord på olika fartyg. 

Resultatet visar bland annat att gemensamma aktiviteter och befälhavarens attityd har en 

betydande roll för gemenskapen ombord. 
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Abstract  

The shipping industry has changed since the late 1970s, working life on board the ship has 

also been in a continual state of flux due to the reduced numbers of ratings employed 

onboard and the numbers of different nationalities and cultures present. The purpose with 

this study, to see how lives on board each vessel are. In this study the authors have used 

both observation and interview methodology to obtain a perspective of how life on board 

each vessel types was experienced. Results which affect a positive experience of the life on 

board include: the importance of common activities and the master's attitude. 
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Förord 

 

Under tiden vi som kadetter genomfört praktik på olika fartygstyper har vi märkt att 

gemenskapen i besättningen har varierat kraftigt. Detta gjorde valet av ämnet enkelt. Vi 

ville få en bild av hur gemenskapen kan vara ombord på de olika fartygskategorierna. 

Eftersom vi praktiserade på fyra olika fartygstyper och vi tidigt fick klart för oss vad vi 

ville undersöka blev det möjligt att genomföra undersökningen på plats. 

Vi vill tacka alla respondenter som deltagit i undersökningen och delat med sig av sina 

upplevelser. Utan er öppenhet och era bidrag hade inte undersökningen kunnat 

genomföras. Vi vill även ge ett varmt tack till vår handledare Ingegerd Snöberg som bland 

annat lärt oss att det är viktigt att ta vara på tiden. 

 

Rasmus Holmqvist Filip Nilsson 

Kalmar 2016-03-16 
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Bakgrund 

Förr i tiden såg sjömän ljust på framtiden, de var många i besättningen och hamntiderna i 

hamnarna var långa. Det bidrog till att besättningarna kunde gå av fartyget, roa sig 

tillsammans och utforska länder som fartyget anlöpte. De insåg att framtida uppfinningar 

skulle komma att underlätta det hårda arbetet ombord vilket skulle leda till mer fritid. Det 

var många i besättningarna som började spekulera om vad de skulle göra med sin lediga 

tid. De tänkte att det tidigt i utbildningen för den nya generationens sjömän skulle finnas 

möjlighet att få en avsatt tid i skolan där de kunde lära sig ämnen som musik, litteratur, 

målning, modellering och hantverk. På så sätt skulle fritiden ombord bli roligare, 

gemenskapen bli bättre och konst och litteratur lyftas fram. Detta skulle kanske kunna 

påverkar de sociala problemen ombord (Bassett & Holland, 1949). 

Ombord på fartygen är befäl och manskap väldigt beroende av varandra. De kan befinna 

sig ombord från veckor till flera månader utan att ha något att göra på sin frivakt mer än att 

samtala, spela kort, kasta pil, eller läsa, vilket kan bli ganska enformigt efter ett tag 

(Bassett & Holland, 1949). Framtiden visade sig vara något annat än vad de föreställt sig 

på 40-talet.  Dagens teknik som gjort arbetet enklare har varken förbättrat gemenskapen 

eller ökat fritiden, snarare tvärtom.  

Att besättningsantalet minskat drastiskt i svensk sjöfart tros vara en följd av införandet av 

1:1 systemet i slutet av 70-talet, vilket innebär att ledighet i land är lika lång som 

arbetsperiod till sjöss.  Införandet av 1:1 systemet bidrog också till ökade kostnader för 

redare när det nu ska vara två personer anställda till en tjänst, vilket resulterade i att 

besättningsantalet ute på fartygen minskade (Näringsdepartementet, 2005). 

 Idag är det inte ovanligt att man arbetar med besättning med annan nationalitet och kultur 

än sin egen och tidigare studier visar att kommunikationssvårigheter kan ha negativ 

påverkan på den sociala gemenskapen ombord (Enskog & Gustavsson, 2014). Planerna på 

att man skulle lära sig ämnen i skolan för att ha något att göra ombord blev det inte något 

av. Hult (2012) har kommit fram till att sjömän idag känner sig ensamma ombord, de är 

färre i besättningen, arbetsbördan för den enskilde sjömannen har ökat och alla har egna 

hytter där de oftast spenderar den största delen av sin fritid. Anledningen till ensamhet tros 

vara att det idag finns internet ombord och att de har tv i hytterna (Ljung & Lützhöft, 

2014). 



7 

 

Forskning visar att människor mår bäst av att känna tillhörighet, en social samhörighet, 

känna sig behövd, ha en sysselsättning och fylla en uppgift. Detta kan för många på land 

underlättas genom engagemang i ideella föreningar (Bergström & Johansson, 2007). Enligt 

Per-Olof Östergren, överläkare och professor i socialmedicin vid Lunds universitet, har det 

visat sig att det gamla ordspråket ”ensam är stark” är en myt (Wymark, 2013). Vidare 

menar han att socialt umgänge inte bara stärker människans immunförsvar utan förbättrar 

även individens värderingar. Den sociala gemenskapen är viktig eftersom människan i 

grund och botten är en social varelse. Östergren har stor kunskap inom ämnet efter att i 

över 30 år studerat hur hälsan påverkas av olika sociala faktorer. Alla resultat tyder på att 

människor med god social gemenskap har större motståndskraft mot hjärt- och 

kärlsjukdomar och lider mindre av stress (Wymark, 2013). 

Människor på land har det enklare att på olika sätt uppnå en social gemenskap exempelvis 

enklare att träffa kamrater på sin fritid, träffa sin familj efter arbetet och att engagera sig i 

olika föreningar och sporter. Vilket inte är möjligt när man arbetar till sjöss och därför är 

det viktigt att ta reda på hur den sociala gemenskapen är ombord på fartyg. Tidigare studier 

har visat att social gemenskap är viktigt för både den mentala och den psykiska hälsan. Hur 

är gemenskapen idag ombord på fartygen? Vad är det som skapar en gemenskap? Försöker 

besättningen på något sätt påverka gemenskapen ombord? Det är vad denna undersökning 

ska komma fram till. 

 

Syfte 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur sjömän idag upplever att gemenskapen 

fungerar ombord på de fartyg de arbetar.  

Utifrån detta syfte har följande frågeställningar skapats: 

 Hur upplever besättningen gemenskap på respektive fartyg?   

 Vad påverkar gemenskap ombord? 

 Vilken effekt har gemenskap på besättningen?  

 Hur kan besättningsmedlemmen påverka gemenskapen ombord?  
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Tidigare studier 

Nedanstående tidigare studier om gemenskap ombord visar problem med besättning av 

olika nationalitet, ensamhet, isolering, ansvar, aktiviteter och social gemenskap. Dessa 

faktorer gör att ämnet gemenskap till sjöss, inte bara är viktigt för den individuella 

sjömannens mentala hälsa utan även för arbetsgivaren, som kan få en uppfattning om vad 

som behövs för att besättningen ska ha ett bra välbefinnande när de är ombord. 

Gemenskap till sjöss 

En docent från Sjöfartshögskolan i Kalmar har gjort en studie om attityder till arbete och 

yrke under olika skeden i sjömanslivet (Hult, 2012). I undersökningen tar författaren upp 

hur sjöfartsindustrin är idag och vill ge svar på behov som krävs för att kunna rekrytera 

kvalificerade sjöfolk.  Fokus ligger främst på två områden i undersökningen, sjöfolkets 

motiv att arbeta för det specifika rederiet och sjöfolkets motiv att arbeta inom detta yrke. 

Hult, (2012) har i intervjuer kommit fram till att 33 % svarat att en bättre livsmiljö ombord 

krävs och en gemensam nationalitet för att de ska stanna kvar till sjöss längre. Studien 

visar att trivsel till sjöss är generellt hög men att utflaggningen av svenskregistrerade fartyg 

försämrat den sociala gemenskapen ombord. Av de ombord ansåg 97.5 %  att det är viktigt 

att kunna ha god gemenskap mellan kollegorna på de olika avdelningarna. I resultatet har 

Hult, (2012) kommit fram till att yngre generation sjömän upplever avskildheten från det 

sociala livet i land jobbigare än äldre kollegor. Vidare i diskussionen tar författaren upp att 

det som respondenterna värderar högst är att det ska vara goda sociala relationer ombord, 

anställningstrygghet och ett bra avlösningssystem (Hult, 2012).  

En studie av Enskog och Gustavsson (2014) handlar om hur vikten av kommunikation, 

social gemenskap och arbetsklimat påverkas i multikulturell besättning jämfört med 

nationellt sammansatt besättning. I studien har författarna kommit fram till att problem 

med kommunikation på sitt moderspråk försämrar gemenskapen ombord. Enskog och 

Gustavsson (2014) beskriver att det krävs aktiviteter för att kunna få en bra gemenskap i 

internationellt sammansatt besättning. De beskriver också att det är upp till enskild individ 

hur gemenskapen ska vara ombord. Vidare har Enskog och Gustavsson (2014) kommit 

fram till att det oavsett nationalitet är hur man kommunicerar på sitt sekundära språk som 

påverkar stämningen ombord. På fartyg med dålig gemenskap men med samma nationalitet 

ombord har bristerna berott på avsaknad av aktiviteter och fritidssysselsättning. Författarna 
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har kommit fram till att i en besättning bestående av samma nationalitet uppstår 

gemenskapen naturligt (Enskog & Gustavsson, 2014). 

Isolering, utanförskap och ansvar 

En studie av Horck (2005) handlar om hur världshandelsflottan blivit flerspråkig och 

mångkulturell och beskriver hur man får ut det bästa av en mångkulturell besättning. 

Besättningarna idag är mindre och befinner sig ofta precis inom ramen för 

säkerhetsföreskrifter om minimibemanning. Där majoriteten ombord är antingen på vakt 

eller sover. Detta resulterar i att det har blivit svårare att hitta personer att umgås med på 

sin fria tid, vilket kan bidra till ett utanförskap och social isolering (Horck, 2005;Knudsen, 

2004). Förr kunde fartyg ha besättning på trettio personer vilket gjorde att det alltid fanns 

någon att umgås med och detta hade en positiv påverkan på gemenskapen. Horck (2005) 

menar att den sociala gemenskapen är dålig ombord på grund av långa kontraktsperioder, 

oregelbunden kontakt med familjen och gemensamma aktiviteter som enbart består av 

frukost, lunch och middag. Regelverk som ISPS-koden som handlar om säkerheten 

ombord på fartyg och i hamnanläggningar innebär ett förbud mot att gå i land i somliga 

länder vilket ger en känsla av isolering. Att vara ombord på fartyg idag kan innebära 

samma känsla som straffet husarrest och kan leda till isolering och utanförskap från 

samhället (Horck, 2005).  

Knudsen (2004)  har gjort en studie ombord på danska fartyg, med inriktning på hur danskt 

och filippinskt sammansatt manskap påverkar arbetsmiljön, säkerheten och gemenskapen.  

I resultatet har författaren kommit fram till att den danska minoritetsbesättningen känt en 

social isolering gentemot det filippinska manskapet. Dålig gemenskap ombord har gjort att 

ett fåtal av respondenterna känt social isolering även när de kommit hem. Knudsen (2004) 

beskriver att den sociala isoleringen framförallt berodde på språksvårigheter, för lite fritid 

ombord och att det inte fanns någon gemenskap. Vidare i studien beskrivs att utanförskapet 

inte beror på rang, utan avdelande sällskapsutrymme och mäss beroende på nationalitet 

som lett till sämre gemenskap. Knudsen (2004) tar även upp att en enda mäktig person kan 

ha stor betydelse för hur atmosfären kan vara, det betyder att kapten ombord på fartyg har 

betydelse för hur gemenskapen kommer att vara ombord. Knudsen (2004) menar att med 

två jämnt uppdelade nationaliteter ombord kommer gemenskap vara bra mellan enskild 

nationalitet. En blandning med mer än fyra nationaliteter kommer gemenskap vara bättre 

mellan de olika nationaliteterna, av den anledningen att det inte bildas en ledande grupp av 

nationalitet som påverkar gemenskapen (Knudsen, 2004).  
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I dagens sjöfart har besättningarna blivit mindre och det är inte ovanligt att arbeta med 

kollegor av annan nationalitet och kultur än sin egen (Ljung & Lützhöft, 2014). Kahveci, 

Lane och Sampson (2002) gjorde en studie ombord på tre olika fartyg för att ta reda på hur 

besättning bestående av olika kultur och nationalitet ska göra för att lyckas arbeta och leva 

tillsammans. I undersökningen har de kommit fram till ett liknande resultat som Knudsen 

(2004).  Ett flertal nationaliteter ombord ökar samarbete och integration. De har kommit 

fram till att om man blandar fyra eller fler nationaliteter skapas en bättre samarbetsförmåga 

än en besättning bestående av enbart två nationaliteter. Vidare i studien har Kahveci et al. 

(2002) precis som Knudsen (2004) kommit fram till att befälhavaren har stor betydelse för 

att skapa och vårda den sociala gemenskapen och förebygga konflikter mellan 

nationaliteterna. Högst ansvarig ombord har en direkt påverkan på gemskapen (Kahveci, et 

al. 2002). 

Aktiviteter och prioriteringar ombord 

Containerfartyg har haft en stor utveckling de senaste trettio åren och i en studie från 2011 

ges en beskrivning på hur containerfrakten har globaliserats och multikulturell besättning 

tagit plats. Undersökningen tar upp dilemmat med att lämna hemmet för att försörja 

familjen till sjöss, begränsad kontakt, förbud att gå i land och minskad bemanning (Wu 

Liang, 2011). Författaren har genom intervjuer med sjömän från olika nationalitet kommit 

fram till vikten av att ha aktiviteter ombord. Wu Liang, (2011) beskriva att det är viktigt 

med aktiviteter för besättningen för att skapa känsla av gemenskap. Vidare beskriver Wu 

Liang (2011) att de besättningsmedlemmar som har långa kontraktsperioder är det av 

största vikt att hålla social gemenskap och välbefinnande på en bra nivå och understryker 

att det görs genom gemensamma aktiviteter. Det är de enkla aktiviteterna som gör 

gemenskapen bättre, som att sjunga karaoke på lördag kvällarna eller grilla på söndag 

eftermiddag (Wu Liang, 2011). 

För att få bra gemenskap ombord är det viktigt att alla trivs. I en studie av Granlund och 

Vansvik (2012) som gjordes för att ta reda på hur sjömän prioriterar vilka 

fridtidsinrättningar som ska finnas ombord kom författarna fram till att internet är en klar 

favorit. Av 229 tillfrågade svarade 85 % av respondenterna att det var det viktigaste. 

Nummer två på listan var gym med 46 % och som nummer 3 var telefon i hytten med 29 % 

(ibid). Nätverket ombord är inte alltid de bästa vilket kan göra de svårt för den moderna 

sjömannen att hålla kontakten med sin familj då denne är van vid de bekvämligheter som 

finns i land. Att internet prioriteras högt är förståeligt då 85 % av de tillfrågade upplever att 
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det är den viktigaste fritidsinrättningen och 52 % upplever att det värsta med sjölivet är att 

man är borta långa perioder från vänner och familj (Granlund & Vansvik, 2012).  

Granlund och Vansvik (2012) har genom sin enkätstudie kommit fram till de aspekter som 

sjömän upplever som jobbiga med livet till sjöss. Av 229 stycken tillfrågade svarade:  

 52 % Tycker att de värsta är de långa perioderna skild från vänner och familj. 

 33 % Anser att det är för mycket pappersarbete.  

 27 % Berättar att det är för små besättningar till för stor arbetsbörda.  

 21 % Antyder att det finns svårighet med att hålla kontakt med familj 

 20 % Kan uppleva ensamhet. 

 7 % Tycker att det finns brist på fritidsinrättningar (gym, pool, bastu, tv etc.).  

 

Metod 

För att ge en bild av gemenskap till sjöss valdes intervjuer och observationer. En kvalitativ 

forskningsmetod valdes för att området som ska undersökas gäller människors uppfattning 

och upplevelser av gemenskap ombord. Det ger respondenterna i undersökningen utrymme 

att beskriva ämnet utifrån sitt eget perspektiv (Hedin & Martin, 2011). Eftersom 

undersökningen ägde rum på samma plats under en längre tidsperiod kunde deltagande 

observationer genomföras på fartygen. Ostrukturerade observationer används för att kunna 

registrera så mycket information som möjligt. Genom systematisk insamling av data under 

en månadsperiod ombord på respektive fartyg. Registrering av aktiviteter för svenskt 

manskapet, internationella manskapet och gemensamma aktiviteter mellan svenskt 

manskap och internationellt manskap gjordes. För att senare kunna analysera oregelbundna 

eller regelbundna aktiviteter mellan nationaliteterna. Ostrukturerade observationer innebär 

att man inte har något utprövat observationsschemat, utan att man istället ska registrera 

allting (Davidson & Patel, 2011).  

Valet av ett intervjuformulär, se bilaga, med låg grad av standardisering och strukturering 

används för att respondenterna ska kunna ha utrymme att ge sin beskrivning av tidigare 

upplevelser och erfarenheter om ämnet. Den låga graden av standardisering gör att 

frågorna inte behöver komma i ordningsföljd vilket medför att följdfrågor kan ställas där 

det erhålls otydligheter i beskrivningen eller för att få en djupare inblick i respondenternas 

beskrivning. Genom att låta respondenterna tala öppet om sina upplevelser ombord kunde 
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de själva komma in på frågor som fanns med senare i intervjuformuläret. Den låga graden 

av standardisering gör det möjligt att ställa frågorna där det för situationen passar bättre. 

Låg grad av strukturering innebär att det inte finns några begränsningar på svarsutrymmet. 

Hade graden av strukturering varit högre hade det medfört mindre mängd data, vilket gör 

att information som kunnat ha betydelse för undersökningen hade missats (Davidson & 

Patel, 2011). 

Tillvägagångssätt 

Observationerna genomfördes ombord på de fyra fartygen som slumpmässigt tilldelades. 

Registrering gjordes varje dag av de aktiviteter som var ombord under fyra veckor. 

Registreringen var inte beroende av vilken tidpunkt på dygnet som aktiviteten inträffade 

utan skedde en aktivitet kl16:00 registrerades den som en aktivitet för den dagen. Skedde 

en gemensam aktivitet mellan nationaliteterna och en aktivitet för det svenska manskapet 

under samma dag men vid olika tidpunkter på dygnet, skrevs de ner som två separata 

aktiviteter. Aktiviteterna antecknades och i slutet av varje vecka gjordes en 

sammanställning och fördelades till vilken grupptillhörighet de hade. Efter fyra veckor 

analyserades aktiviteterna om de var regelbundna eller oregelbundna. Vid analysen av 

resultatet kunde man se om det var uppdelat mellan det svenska manskapet och det 

internationella manskapet, eller om de var gemensamma aktiviteter. Samtidigt som 

registrering av aktiviteterna gjordes skrev det ner vad för typ av aktivitet det var 

exempelvis innebandy.  

Eftersom undersökningen genomfördes ombord kunde intervjuerna planeras in när tid 

fanns tillgänglig. Respondenterna intervjuades i en ostörd miljö ombord på sitt fartyg. 

Respondenterna informerades först om de fyra etiska kraven och undersökningens syfte. 

Frågorna ställdes i ordning men vid otydligheter eller oförståelse i respondentens uttalande 

kunde följdfrågor formuleras. Intervjuerna spelades in i för att senare kunna transkriberas.  

Efter att alla intervjuerna genomförts på de enskilda fartygen sammanställdes de efter 

vilken fartygstyp de tillhörde. För att kunna presentera hur upplevelserna skilts åt ombord 

på fartygen. Observationerna ställs mot analysen av intervjuerna för att underlätta att ta ut 

det som var trovärdigt. Till exempel: Observationerna visade på att inga gemensamma 

aktiviteter genomfördes under fyra veckor mellan svenskt och internationellt manskap. I 

intervjun upplever respondenten en uppdelande gemenskap mellan nationaliteterna. Vilket 

gör det trovärdigt i förhållande till observationen och tas med i resultatet för intervjuerna 
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för att besvara frågeställningen. Det ska tilläggas att detta inte genomfördes mot allt som 

sagts i intervjuerna. När första frågeställningen besvarats, sammanställdes alla intervjuerna 

för en överblick av vad alla respondenterna svarat under intervjuerna, utefter detta kunde 

det som varit relevant för att besvara frågeställningarna två, tre och fyra i undersökningen 

tas ut. Till exempel: I intervjuerna har tre respondenter upplevt att befälhavaren är en 

bidragande faktor till god gemenskap. Under samma fråga upplever en fjärdedel att hela 

besättningen är en bidragande faktor till god gemenskap. Vilket sedan presenteras separat 

under relevant frågeställning.   

Urval 

Val av respondenter gjordes genom ett bekvämlighetsurval ombord på de fartyg som 

slumpmässigt tilldelats under praktikperioden. Detta skapade möjligheter att göra 

deltagande observationer kring ämnet på plats och gav en verklighetsbild av gemenskapen 

ombord istället för bara en yttre och objektiv bild (Yin, 2007). Vid observationerna var det 

hela däcksmanskapet som iakttogs och därför gjordes inga avgränsningar i form av 

nationalitet.  

Urvalet bestod av respondenter som hade arbetslivserfarenhet från minst två olika 

fartygskategorier. Hade respondenterna enbart erfarenhet från kryssningsbranschen var det 

inte aktuellt att bli intervjuad. Det krävdes respondenter med arbetslivserfarenhet från mer 

än en fartygskategori för att kunna jämföra hur de upplevt gemenskap varit på tidigare 

fartyg. Undersökningen genomfördes på fyra olika fartygstyper; Tankfartyg, roll on roll 

off-fartyg (roro), bulkfartyg och kryssningsfartyg. Vid intervjuerna gjordes det 

avgränsning i form av nationalitet, valet blev att de respondenter som intervjuades bestod 

av svenskt manskap, men var inte beroende av befattning. Sammanlagt tillfrågades 37st 

nautiker/däcksmanskap varav fem personer avböjde ett deltagande av den anledningen att 

de inte var intresserade. 

Intervjuformuläret 

Intervjuformuläret som användes i undersökningen hade utformats genom fyra 

förberedande steg (Davidson & Patel, 2011). Där vikten lades på att skapa frågor som 

kunde täcka de frågeställningar som var uppsatta för undersökningen. Med hjälp av detta 

skapades passande frågor för att få en bra inblick i ämnet utan att gå miste om viktig 

information. Därefter formulerades frågorna så att de inte skulle kunna missuppfattas av 

respondenterna. En mindre testgrupp användes för att kritiskt granska frågorna utifrån sitt 
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perspektiv. När intervjuformuläret var färdigt genomfördes testintervjuer på en urvalsgrupp 

som var likvärdig med de respondenter som sedan skulle intervjuas, det vill säga erfarenhet 

av att arbeta till sjöss. Med den informationen kunde ändringar och omstruktureringar i 

frågeformuläret göras samt öva på intervjutekniken (Davidson & Patel, 2011). 

Etik  

Under hela undersökningen har det tagits hänsyn till de fyra etiska kraven. 

Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Davidson & Patel, 2011). Vid först kontakt med respondenterna informerades de om 

undersökningens syfte, användningsområde och att den kommer att publiceras. De 

tillfrågades om samtycke till deltagande och att de när som helst under intervjun kan 

avbryta. Att materialet som samlas in kommer att behandlas med konfidentialitet, vilket 

innebär att respondenterna kommer att förbli anonyma. De informerades om att materialet 

enbart kommer att användas i undersökningen och inte till några ovetenskapliga syften 

(Vetenskapsrådet, utan årtal, WWW ). I arbetet används inga personuppgifter eller 

fartygsnamn som kan kopplas till respondenterna. Samtliga respondenterna har valt att 

delta och godkänt att det insamlade materialet kommer att publiceras (Vetenskapsrådet, 

utan årtal, WWW ). 

 

Reliabilitet och validitet 

Graden av reliabilitet mäts sällan i en kvalitativ undersökning av den anledningen att om 

undersökningen skulle genomföras fem år senare skulle författarna kunna erhålla ett helt 

annat resultat. Detta betyder inte att undersökningen är av låg grad av reliabilitet för att 

man inte erhåller samma resultat vid det andra intervjutillfället. Anledningen är att 

respondenterna kan ha fått ny insikt eller att deras upplevelser av ämnet har förändrats 

(Davidson & Patel, 2011). Den låga graden av standardiserade frågor i en kvalitativ 

undersökning gör att svaren kommer att bli olika om intervjuerna genomförs vid olika 

tidpunkter. Detta innebär att författarnas kvalitativa undersökning har låg grad av 

reliabilitet men synen på det anses mer som en möjlighet att vid det andra intervjutillfället 

få chansen att fånga ny unik information vid en annan tidpunkt än när undersökningen först 

genomfördes, detta kan tydliggöras genom att respondenterna alltid är i en utvecklingsfas 

(Davidson & Patel, 2011). 
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Vid en kvalitativ undersökning kan det vara problematiskt att identifiera sanningar och 

trovärdighet i undersökningen. Kvalitativa undersökningar är unika i sitt slag vilket innebär 

att det inte finns några generella regler eller genomförande för att säkerställa 

undersökningens validitet (Davidson & Patel, 2011). Undersökningen har genomförts med 

intervjuer och observationer. För att säkerställa validiteten och trovärdigheten i 

undersökningen har detta genomförts med respondenter som har erfarenhet av att arbeta till 

sjöss. För att minska riskerna att frågorna som ställts uppfattas på fel sätt gjordes 

testintervjuer för att kunna identifiera misstag i frågeformuläret. De observationerna som 

gjordes ökar validiteten för undersökningen eftersom författarna befann sig i den miljö som 

undersökningen var ämnad för.  

Resultat 

Respondenterna som deltagit i undersökningen har tidigare erfarenhet av olika fartygstyper 

och internationellt sammansatta besättningar. Respondenterna har valts ut oberoende av 

befattning ombord. Kryssningsfartyget har ca 900, tankfartyget fjorton, bulkfartyget sex 

och rorofartyget tjugo besättningsmedlemmar. Diagrammet i figur 1 visar antalet 

respondenter som intervjuats i förhållande till fartygstyp. 

 

 

 

 

 

 

 

Observationerna presenteras först med de aktiviteter som registrerats under perioderna 

ombord på fartygen. Intervjuerna kommer efter och är uppställda efter de 

frågeställningarna som finns i syftet. Citaten är från intervjuerna vilka anses relevanta för 

att få förståelse för resultatet i undersökningen. 
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Figur 1: Antal respondenter i förhållande till fartyg. 



16 

 

Registrerade observationer efter en vecka 

Diagrammet i figur 2 visar registrerade observationer från första veckan av registrering. 

Kryssningsfartyget är det fartyg som haft flest gemensamma aktiviteter. Det har varit 

innebandy, basket, besättningsbar och restaurangbesök. I besättningsbaren har det varje 

kväll varit någon form av aktivitet i form av bingo, disco eller film. Tankfartyget redovisar 

minsta antal gemensamma aktiviteter under den första veckan. Det svenska manskapet har 

haft en aktivitet första veckan vilket bestod av bastubad. Det internationella manskapet har 

haft en aktivitet vilket var att sjunga karaoke. Bulkfartyget har endast haft svenskt manskap 

och aktiviteter som grill-, öl-, eller filmkvällar. På rorofartyget har det varit gemensam 

aktivitet en gång vilket har bestått av däcksgolf. Det svenska manskapet har haft aktiviteter 

kvällstid i form av spel och bastubad. Det filippinska manskapet har haft aktiviteter i form 

av karaoke, basket och spel.  

 

Registrerade observationer efter fyra veckor 

Diagrammet i figur 3 visar registrerade observationer efter fyra veckor. Kryssningsfartyget 

visar att aktiviteterna från första veckan av registrering har varit regelbundna under hela 

perioden. Tankfartyget visar en gemensam aktivitet, vilket är en oregelbunden aktivitet 

eftersom det var en i det filippinska manskapet som fyllde år. Då blev det en träff mellan 

nationaliteter i form av födelsedagsfest i det filippinska dagrummet. Det filippinska 

manskapet har haft fredagsaktivitet regelbundet och de svenska har haft sina. Bulkfartyget 

Kryssnings-
fartyg

Tankfartyg Bulkfartyg RoRofartyg

Aktiviteter int. manskap 7 1 0 3

Gemensamma aktivteter 7 0 0 1

Aktiviteter sv. manskap 7 1 5 3

0

1

2

3

4

5

6

7

8Antal aktiviteter 

Figur 2: Antal aktiviter från första veckan av registering.  



17 

 

visar på nitton aktiviteter som varit oregelbundna men det har varit aktiviteter varje vecka. 

Rorofartyget visar att det internationella manskapet, liksom det svenska, haft regelbundna 

aktiviteter varje vecka.  De gemensamma aktiviteterna har fortlöpt varje vecka och bestått 

av innebandy och däcksgolf. 

 

 

Resultat intervjuer 

Hur upplever besättningen gemenskap på respektive fartyg? 

Majoriteten av de respondenter som arbetar på kryssningsfartyg upplever att det överlag är 

en väldigt bra gemenskap ombord. Fyra av respondenterna upplever att gemensamma 

aktiviteterna gör gemenskapen bättre. En respondent upplever att besättningsbaren har 

bidragit till gemenskap genom att arrangera olika tävlingar och disco. Fyra respondenter 

upplever att det fungerar bra när besättningen består av flera nationaliteter och att 

skandinaverna fungerar bra tillsammans med andra i besättningen. En respondent upplever 

att innebandy har gjort att det blivit en öppnare gemenskap mellan däckspersonal och 

maskinister och att det varit nyckeln till öppenhet mellan avdelningarna. En respondent 

upplever att gemenskapen stärks genom att det finns möjlighet att gå i land varje dag. En 

respondent upplever att det är bra befäl ombord, jämfört med andra fartyg som individen 

har varit ombord på tidigare där ledande positioner haft strikta regler.  Respondenten 

menar att på det här fartyget fungerar gemenskapen bra oavsett om man har ett eller fem 

Kryssnings-
fartyg

Tankfartyg Bulkfartyg RoRofartyg

Aktiviteter int. manskap 28 4 0 12

Gemensamma aktiviteter 28 1 0 4

Aktiviteter sv. manskap 28 4 19 12
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Figur 3:Antal aktiviter efter fyra veckor av registering.   
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streck i gradbeteckningen. En annan respondent upplever att långa kontraktsperioder 

skapar ett socialt mönster.  

 

Gemenskapen här är bra, vi är ett härligt gäng inte bara här uppe utan även över lag. Det 

är väldigt glada människor. Jag tror att dem gillar fartyget. För besättningen är det en 

bra båt. Vi är till kaj varje dag. Vi har möjligheter så folk kan köpa SIM-kort ha kontakt 

med sina familjer. Man kan gå iland och göra saker tillsammans, jag tror att de gillar 

staden men även för oss är det väldigt smidigt. Det fartyget gör bra, till stor del, är 

aktiviteterna genom vilken vår COC officer bidrar till goda aktiviteter och en god 

gemenskap, och framförallt stämning ombord på fritiden. 

Safety Manager kryssningsfartyg 

 

Tre av fyra respondenter, som arbetar ombord på tankfartyget, upplever att det är god 

stämning ombord, men inte någon riktigt gemenskap i besättningen. Respondenten 

beskriver att bristen på gemenskap beror på att den svenska besättningen är färre till 

antalet. Det är bara två svenskar jämfört med filippinarna som är tolv. Respondenten 

upplever en bättre gemenskap i det filippinska manskapet jämfört med det svenska. En 

respondent upplever att det inte riktigt finns någon gemenskap för dagrummen är 

uppdelade efter nationalitet och nackdelen med detta gör att det inte blir någon gemenskap 

mellan besättningsmedlemmar. Samma tre respondenter upplever att de är ensamma 

ombord men att det inte är något de upplever som jobbigt eftersom de är ombord kortare 

perioder. 

 

Vi har ju ingen riktig gemenskap i besättningen. Man är mer ensam och sköter sitt, för 

antingen jobbar du eller så sover du, det är liksom rutinerna.  

Överstyrman tankfartyg 

 

Majoriteten av dem som arbetar på bulkfartyget upplever att gemenskapen är bra. Två av 

respondenterna upplever att det kan beror på fartygets storlek och att det går i kustnärafart. 

De upplever att de längre lossning- och lastningstiderna gör att de hinner gå iland i de olika 

hamnarna. En respondent upplever att fartyget är litet vilket gör att besättningen kommer 

närmre varandra. Tre respondenter upplever att gemenskapen är bra eftersom det bara är 

svenskar i besättningen. En av dessa respondenter upplever att detta beror på att 

besättningen inte upplevs som delad på grund av olika nationalitet, som kan finnas på 

andra fartyg. En av respondenterna menar att det är enklare att skapa relation med någon 
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av samma nationalitet som pratar samma språk och delar samma intressen. En annan av 

respondenterna menar att det är befälen som gör att det blir en bra gemenskap ombord. 

 

Den är mycket god och det tror jag beror på att det är ett litet fartyg och då blir man ju 

som en liten familj, jämfört med offshore fartygen där man är 30-40 man ombord. 

Befälhavare bulkfartyg 

 

Flertalet av dem som arbetar på rorofartyg upplever att gemenskapen är bra ombord. Fem 

av respondenterna upplever att de långa oceanresorna är jobbiga. En av respondenterna 

upplever att de inte hinner uppleva de länder fartyget anlöper. De har för kort tid i hamn 

men även att besättningen inte ens får lämna fartyget i somliga länder. Det kan bli väldigt 

instängt och enformigt under längre resor. Tre respondenter upplever att gemenskapen är 

bra för att det är långa oceanresor.  En av de tre respondenterna upplever att de långa 

resorna ger möjligt att göra annat än att bara umgås i sällskapsrummen, att de istället spelar 

innebandy och däcksgolf. Tre av respondenterna menar att det beror på vilken besättning 

som är ombord. I den besättning som är ombord nu kommer alla väldigt bra överens.  

 

Det beror ju inte bara på kapten, utan på hur sammansatt besättningen är. Här är ju 

ingen ombord som försämrar stämningen utan det är mer att just det här att folket 

kommer överens, att ingen blir någon hackkyckling eller åsidosatt utan allt funkar, det 

bara flyter på. 

Matros rorofartyg 

 

Flertalet av de respondenter som arbetar på kryssningsfartyg men tidigare har haft 

erfarenhet av bulk- eller tankfartyg upplever stor skillnad vad gäller gemenskapen ombord. 

De menar att det finns helt andra förutsättningar för en god gemenskap ombord på 

kryssningsfartyg jämfört med tankfartyg. Det finns alltid någon att skapa en gemenskap 

med eller umgås med. En bidragande faktor tros vara längden på törnarna. Är man bara 

ombord två veckor är det svårt att hinna få en god gemenskap. De som arbetat på 

kryssningsfartyg tidigare upplever att på tankfartygen finns en risk för ensamheten på 

grund av minimerad besättning. Det finns inte tid eller möjlighet att umgås på det sätt man 

vill.  En annan av respondenterna på kryssningsfartyget upplevde att när arbetsdagen var 

slut, stängde man hyttdörren och låste in sig. Efter avslutad vakt fanns där ingenting att 

göra och man höll sig för sig själv.  
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Det är så lite folk och man jobbar så mycket. Man har svårt att få till den dagliga 

gemenskapen. Man jobbar i skift och det kanske bara är en till två personer du kan 

umgås med på din frivakt. 

 Andre styrman kryssningsfartyg   

 

De respondenter som arbetar på tankfartyg eller bulkfartyg upplever att gemenskapen på 

andra fartyg inom rederiet liknar den där de arbetar nu. Upplevelserna är ganska identiska 

menar två stycken av respondenternas som tidigare varit på rorofartyg. De upplever att det 

är bättre gemenskap ombord för att man är fler i besättningen.  När de arbetade på 

rorofartyg var de fler i besättningen vilket medförde att de kunde umgås och spela kort 

eller ha någon annan form av aktivitet.  Detta gjorde att den ensamheten de känner idag 

inte fanns på rorofartyg.  

 

Där fanns helt andra förutsättningar när det gäller gemensamma aktiviteter och en social 

samvaro på rorofartyg, för att här ombord är vi väldigt få personer, folk går vakt och 

sover i omgångar. Det är inte så mycket folk som är vakna samtidigt. 

Överstyrman tankfartyg  

  

Vad påverkar gemenskap ombord? 

Flertalet av respondenterna är övertygade om att det är aktiviteter som skapar gemenskap, 

framför allt när man gör saker tillsammans som grupp. För respondenter ombord på 

kryssningsfartyg har det visat sig att innebandy och besättningsbaren varit det som haft 

störst påverkan på den sociala gemenskapen. Detta har dessutom varit nyckeln till att knyta 

ihop gemenskap mellan olika nationaliteter. En av respondenterna beskriver att 

besättningsbaren får honom att koppla bort dagens arbete och kunna umgås med andra i 

besättningen. Två respondenter från rorofartyget ger även de en bild av att det är aktiviteter 

som skapar gemenskap. En av respondenterna beskriver att möjlighet till gemensam 

aktivitet ger lättsam samvaro samtidigt som det skapar olika diskussionsämne. 

 

Internet och innebandy, jag hade blivit uttråkad annars. Få nyheter och att kunna prata 

med barnen så man vet hur de mår hemma. Men Innebandy framförallt för att det är så 

fruktansvärt kul. 
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Andrestyrman kryssningsfartyg 

 

De respondenterna som arbetar på bulk- respektive tankfartyg menar att det handlar om att 

bjuda på sig själv när besättningen är samlad. Flertalet beskriver att det är viktigt att fånga 

stunder när man kan umgås, eller att försöka dra ihop besättningen och göra något 

gemensamt.  

 

Man dricker kaffe tillsammans och det tycker jag är viktigt att man har de här 

kafferasterna 10 och 3 just för gemenskap, så att man kan sitta och snacka lite grann. 

Alltid något spännande som avhandlas både skitsnack och viktigare saker. 

Överstyrman bulkfartyg 

 

Ett fåtal av respondenterna menar att olika nationaliteter är någonting som påverkar 

gemenskapen negativt och positivt. Tre respondenter från bulkfartyget anser att när det 

bara är svenskar ombord förstår man varandra och det är enklare att bjuda på sig själva. En 

annan respondent menar att det framförallt är språket som gör det svårt att umgås. En 

respondent från kryssningsfartyget anser gemenskapen är bättre med flera nationaliteter 

ombord där besättningen får möjlighet att integrera. Två respondenter från tankfartyget 

upplever gruppering mellan nationaliteter. Respondenterna menar att det filippinska 

manskapet är flera till antalet, vilket gör att de svenska påverkas.  Respondenten beskriver 

att det filippinska manskapets sammanhållning är starkt då de delar kultur och värderingar. 

 

Det blir grupperat, vi är i vårt dagrum och filippinarna är i sitt dagrum. 

Befälhavare tankfartyg  

 

En mindre andel av respondenterna upplever att besättningsantalet påverkar gemenskapen. 

En respondent från tankfartyget upplever att de är för få för att kunna ha bra gemenskap på 

sin frivakt. En respondent från kryssningsfartyget upplever det bra med stort antal i 

besättningen för då finns det alltid någon att prata med.  

 

Men här ombord finns det helt andra förutsättningar för att ha gemensamma aktiviteter 

och en social samvaro för att på en lastbåt är det väldigt få personer. 

Safety Manager kryssningsfartyg 
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En mindre del av respondenterna menar att kraven från rederierna påverkar gemenskapen 

ombord. Ett fåtal av dem menar att det är mycket fokus på det ekonomiska läget. 

Rederierna vill spara, det finns risk för nedskärningar och att flagga ut fartygen vilket ger 

en negativ stämning. En av respondenterna tycker att det är jobbigt med gemenskap med 

filippinare för att de aldrig vet när de kommer bli ersätta av en.  

 

Men idag är man mer styrd från kontoret i land och cheferna måste lyda och det kan 

bidra till att det blir en konstig stämning ombord, budget nedskärningar och annat är 

inte bra. 

Matros rorofartyg 

 

Ett fåtal av respondenterna upplever att kontraktsperioden har påverkan på gemenskapen. 

En respondent från kryssningsfartyget upplever att två månader ombord är bra för man 

hinner vänja sig vid sin omgivning. En respondent ombord på rorofartyget upplever att tre 

månader är för lång tid, att man blir isolerad från verkligheten. En respondent från 

tankfartyget upplever att en månad ombord är lagom, man hinner både vara hemma och 

borta korta perioder.   

Flertalet av respondenterna från rorofartyget och tankfartyget anser att internet är det 

viktigaste de har ombord men att det har både positiv och negativ påverkan på förhållandet 

i besättningen. Två yngre respondenter beskriver att internet är bra för det ger dem 

möjlighet att hålla kontakten med familjen.  Internet påverkar besättningen positivt 

individuellt, men negativt för gruppsammanhållning. En äldre respondent från tankfartyget 

märker av nackdelarna med internet. Man får inte den sammanhållning som man hade förr 

när man bara hade varandra ombord.  

 

Kommunikation med familjen iland är väldigt viktigt, så det kan jag inte vara utan. 

Befälhavare rorofartyg  

 

Vilken effekt har gemenskap på besättningen?  

Majoriteten av respondenterna är överens om att det är viktigt med god gemenskap, men 

att gemenskap har effekt på olika sätt. Det är viktigt att man trivs för man spenderar halva 

sitt liv ombord om man jobbar till sjöss. Skeppet blir som ett andra hem. De menar att om 
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man inte trivs kommer det att bli långa törnar.  Även om jobbet inte alltid är fysiskt 

tröttande blir man mentalt trött och det tar tid att återhämta sig. En annan respondent menar 

att det är ännu viktigare för dem som gör längre törnar, då det finns större risk att känna av 

ensamhet.  

 

Det är det för de flesta, speciellt för asiaterna som spenderar 7 till 8 månader ombord. 

Då är det viktigt att de känner sig hemma, och inte går här och känner sig ensamma för 

då blir det en pina. Så är det för oss också, man ska ju ändå kunna slappna av, kunna 

tänka jag mår bra när jag jobbar även om man blir trött med tiden.  Hade du inte haft det 

så hade det blivit olidligt för folk på arbetsplatsen. 

Security Manager kryssningsfartyg  

 

Tre respondenter menar att gruppsammanhållning som bildas av att man har bra gemen-

skap bidrar till att man får känna att man har en viktig roll ombord och att man är en i 

gänget. En respondent menar att gemenskap ombord höjer stämningen och att besättningen 

blir gladare. En respondent menar att om man har en bra gemenskap blir det enklare att 

koppla bort arbetet och att återhämta sig efter en lång arbetsdag. Han menar att problem 

under arbetsdagen är lättare att koppla bort i gemenskap. En annan respondent menar att 

god gemenskap ombord gör det lättare att vända sig till personer i omgivningen om det har 

hänt någonting på hemmafronten. Har man en bra gemenskap blir det lättare att snacka av 

sig problem med andra besättningsmedlemmar.  

 

En bra gemenskap gör ju att man kan koppla bort de problemen som inträffar hemma 

när man är till sjöss. 

Befälhavare kryssningsfartyg    

 

Fem stycken av respondenterna menar att god gemenskap är viktigt för välbefinnande och 

moral. Det sociala umgänget är A och O. Har du inget bra umgänge, blir det ingen bra 

miljö att arbeta i.  

 

Spelar ingen roll vad man sysslar med, med sin familj, med sina vänner, när man är 

hemma, utan socialt umgänge ombord så blir man en olycklig person. Gemenskap 

ligger i våra gener att umgås, bra umgängen och gemenskap ombord är en av de 

viktigaste punkterna. 

Överstyrman bulkfartyg 
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Två respondenter menar att gemenskap är viktigt för egen motivation att göra bra arbete. 

De menar att inget socialt umgänge utanför sin schemalagda arbetstid kommer att medföra 

sämre arbete ombord.  När du är ledig är det viktigt att kunna koppla av.  

 

Viktigt för allt även för att producera bra arbete, mår du bra ombord gör du mycket 

bättre arbete, har du inte bra gemenskap gör du inte bra arbete. 

Befälhavare kryssningsfartyg 

 

En tredjedel av respondenterna anser att det är viktigt med en god gemenskap för att inte 

ska känna ensamhet. Två av de respondenterna menar att det är lätt att känna ensamhet när 

på fartyg med minimibemanning där besättningen jobbar i skift.  

 

Ja det är klart, men vi är bara två svenskar ombord och gemenskapen vi har är ett fåtal 

TV timmar om dagen, det blir mycket tid ensam. 

Överstyrman tankfartyg 

 

En respondent menar att det är svårt att skapa en god gemenskap eller umgås när det inte 

finns tid till det. Respondenten menar att det är för få besättningsmedlemmar ombord för 

att kunna skapa en god gemenskap.  Respondenten anser att det gäller att ta vara på tiden 

som finns när hela besättningen är samlad till exempel att bjuda på extra god mat i mässen 

när någon fyller år eller sätta av tid för gemensam aktivitet. Denna respondent från 

tankfartyg beskriver däcksmanskapets tid på söndagar då besättningen kan återhämta sig 

och till exempel basta. Det är sådana aktiviteter som skapar gemenskap och höjer 

stämningen ombord.  

 

Annars brukar Skepparen säga till kocken när det är någon i besättningen som fyller år 

eller en högtidsdag så att vi kan äta gott. Det var ju midsommar och filippinska 

nationaldagen förra månaden och då togs det fram lite go dricka om vi säger så. 

Överstyrman tankfartyg   

 

Hur kan besättningsmedlemmen påverka gemenskapen ombord? 

Flertalet av respondenterna är överens om att kapten är den besättningsmedlem ombord 

som har störst påverkan på gemenskap. En respondent beskriver att det beror helt på hur 

befälhavaren förhåller sig till sin besättning. Han menar att kaptens närvaro gör det svårare 

för besättningsmedlemmar att vara sig själva för att befälhavaren är deras ledare. Två 
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respondenter är inne på att befälhavarens personlighet speglar av sig på besättningen. 

Respondenten menar att har man en befälhavare som är negativ och kritisk är det 

någonting som kommer att sprida sig i besättningen och påverka gemenskapen negativt. 

 

Ifall det kommer en gnällig befälhavare, en person som tycker allt är fåneri och trams då 

sprider det sig neråt, och då blir det mer tillknäppt, det blir inte öppet och avslappnat. 

Matros bulkfartyg 

 

Tre respondenter menar att det är en uppgift för de som är högst i rang att arbeta för god 

gemenskap i besättningen. De menar att det är befälhavarens uppgift att skapa god 

gemenskap genom sitt förhållningssätt. Rollen som befälhavare innebär att driva på de 

övriga och att hitta på saker som skapar sammanhållning i gruppen och inte en splittrad 

besättning där var och en är för sig själva. Det är befälhavarens uppgift att leda 

besättningen i rätt riktning och visa intresse i att sysselsätta besättningen på den fria tiden.  

 

Här ombord har vi Staff Captain som har ansvaret för besättningen, det är hans uppgift 

att det inte uppstår några sociala problem och utanförskap, han ska se till att skapa 

förutsättning för att besättning ska må bra. 

Tredje styrman kryssningsfartyg 

 

Respondenterna tillfrågades om vem som har ansvar för att det en bra gemenskap ombord. 

Majoriteten av respondenterna har svarat att det är allas ansvar att bidra till en bättre 

gemenskap ombord.  Två respondenter menar att det är rederiet och befälhavarens ansvar 

att se till att besättningen har det bra ombord och att det finns förutsättningar för att det ska 

kunna bli en god gemenskap i besättningen. En av respondenterna tycker det är viktigt att 

rederiet lägger ner resurser på gemenskap och att det är någonting som borde prioriteras.  

 

Haha, det är allas. Men att besättningen mår bra är ju framförallt kaptens och bolagets 

förtjänst. De måste ju se till att det finns resurserna som behövs för att det ska fungera… 

De måste ju förstå att det är viktigt att ha en besättning som mår bra. 

Andre styrman kryssningsfartyg 

 

En kapten på kryssningsfartyget känner ansvar för att vara runt på fartygets olika 

avdelningar och visa sitt intresse. Respondenten anser att det är viktigt att röra sig utanför 

kontoret och att ta sitt ansvar om besättningen inte fungerar. Ibland räcker det med närvaro 
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för att besättningen ska förstå att man uppskattar deras arbete. Respondenten känner även 

ett visst ansvar att anordna middag då det inträffar tillexempel en födelsedag.  

 

Jag fixar lite med de årliga middagarna, försöker gå runder till ECR’en och andra 

avdelningar ombord på fartyget. Som skeppare är man overall in command och det är 

viktigt att visa uppskattning till besättningen för att de får det att fungera. 

Befälhavare kryssningsfartyg 

 

Flertalet av respondenterna menar att de bidrar till en god gemenskap genom att bemöta 

folk på ett bra sätt, att bjuda på sig själv, att vara artig och vara sig själv gentemot andra i 

besättningen. En respondent känner att hans bemötande av besättningen är viktig eftersom 

han är högre i rang. Han ska vare ett föredöme och visa att alla fyller sin funktion.  

 

Även om jag är strikt, så hälsar jag alltid på alla, frågar hur läget är, kvittar vem det är 

allt ifrån mässkillen till kaptenen. Det tycker jag är viktigt. Att hälsa, och att de inte ska 

känna sig rädda eller så. Att man bryr sig om folk oavsett vad de gör, alla gör ett jobb 

ombord, mässkillen har ju sin funktion, utan honom hade det inte heller fungerat, precis 

som det inte funkar utan skeppare. 

Security Manager kryssningsfartyg 

 

Majoriteten av respondenterna har upplevt dålig gemenskap på olika sätt och menar att det 

oftast beror på att man får in en i gänget som inte riktigt platsar och som försöker göra allt 

på sitt sätt, utan att ta hänsyn till övriga i besättningen. Det finns också de som uttrycker 

sig väldigt dumt gentemot andra och det kan tydligt försämra gemenskapen. Sådana 

människor brukar aldrig bli så långvariga då de inte riktigt har till sjöss att göra. 

 

Har man personer som säger att styrmän är bara idioter eller maskinister är bara idioter 

så blir det självklart svårt på sitt sätt. Det kan bli väldigt fel när man umgås med 

varandra. 

Andre styrman rorofartyg 
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Diskussion  

Resultatdiskussion  

Syftet med detta arbete var att undersöka hur sjömän idag upplever att gemenskapen 

fungerar ombord på de fartyg de arbetar. 

Utifrån detta syfte har följande frågeställningar skapats: 

 Hur upplever besättningen gemenskap på respektive fartyg?  

 Vad påverkar gemenskap ombord? 

 Vilken effekt har gemenskap på besättningen?  

 Hur kan besättningsmedlemmen påverka gemenskapen ombord? 

Sammanställning av observationer och intervjuer visar att gemenskap upplevs olika 

beroende på vilket fartyg respondenterna arbetat på. Det framkommer tydligt att 

gemenskap upplevs olika beroende på besättningens sammansättning. Har man nationellt 

sammansatt besättning eller internationellt sammansatt besättning blir resultatet olika 

beroende på viken fartygstyp respondenterna arbetat på. De centrala faktorer som påverkar 

gemenskap ombord är antal nationaliteter, antal besättningsmedlemmar, krav från rederiet 

och kontraktslängd.  Den tydligaste faktorn som påverkar är gemensamma aktiviteter. När 

det varit gemensamma aktiviteter mellan nationaliteterna dras besättningen samman och 

stämningen och gemenskapen blir bättre. Effekten av god gemenskap i besättningen 

resulterar i bättre mående och bättre arbetsresultat. Bra sammanhållning och gemenskap i 

besättning bidrar till bättre problemlösningsförmåga både hemma och på jobbet. God 

gemenskap gör också att individerna inte känner sig ensamma under arbetsperioder 

ombord. Den besättningsmedlemmen som har störst påverkan på gemenskap är enligt 

respondenterna befälhavaren men alla ombord har ansvar att bidra till god gemenskap.  

Hur upplever besättningen gemenskap på respektive fartyg? 

Knudsen (2004) kom fram till att sämre gemenskap berodde på faktorer som t.ex. 

språksvårigheter, för lite fritid samt uppdelade sällskapsrum och mäss. Även Horck (2005) 

styrker resultatet i sin undersökning att mindre besättningar där majoriteten antingen sover 

eller arbetar gör känslan av utanförskap och ensamhet ombord. Det Horck (2005) och 

Knudsen (2004) kom fram till i sina undersökningar överensstämmer med vad denna 

undersökning av våra respondenters upplevelser ombord på tankfartyg visar, jämfört med 

de andra fartygstyperna där gemenskapen varit bra.  Ombord på bulkfartyget var det en bra 
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gemenskap. Enligt respondenterna berodde det på att besättningen enbart bestod av 

svenskar och att fartyget var av mindre storlek i kustnärafart vilket skapade en typ av 

familjekänsla.  Enskog och Gustavsson (2014) har kommit fram till att i en besättning som 

enbart består av en nationalitet skapas gemenskap naturligt och detta kan vara en av 

anledningarna till att gemenskapen är god ombord på bulkfartyget.  

Denna undersökning visar att antalet nationaliteter ombord har stor påverkan på 

gemenskap. Ombord på de fartyg där besättningen enbart bestod av två nationaliteter har 

gemenskapen upplevts mer segregerad. Vår undersökning visar tydligt att gemenskap 

ombord på tankfartyget upplevs uppdelad. Ett annat tydligt exempel, var att besättningen 

på kryssningsfartyget, som bestod av olika nationaliteteter, hade en öppnare gemenskap. 

Detta styrks av Knudsen (2004) och Kahveci et al. (2002) som menar att gemenskap 

fungerar bättre i besättningar bestående av blandade nationaliteter jämfört med 

besättningar som enbart består av två nationaliteter. Denna undersökning visar att 

gemenskap påverkas av typen på fartyg, vilken rutt fartygen har samt hur drivande 

befälhavare och besättningen är för att det ska vara en god gemenskap. Granlund och 

Vansvik, (2012) har i sitt resultat kommit fram till att 20 procent upplever ensamhet och 21 

procent upplever att det är små besättningar och stor arbetsbörda.  Liknande resultat har vi 

kommit fram till i vår undersökning. Om Granlund och Vansvik, (2012) enbart hade 

genomfört sin studie ombord på tankfartyg hade de då fått ett större antal respondenter som 

upplevt ensamhet? Resultat i denna undersökning visar att i besättningen på tankfartyg har 

3 av 4 respondenter upplevt ensamhet. Horck (2005) tar i sin undersökning upp att 

besättning kan känna en isolering från omvärlden i och med att de inte kan gå iland. 

Respondenterna från rorofartyget upplever denna isolering eftersom lastning och lossning 

oftast går väldigt fort och att de inte hinner uppleva länder de anlöper. Respondenterna på 

bulkfartyg upplever att det är bra med längre hamntider i hamn för att de hinner gå iland 

och roa sig.  

Vad påverkar gemenskap ombord? 

Gemensamma aktiviteter påverkar gemenskapen mest. Wu Liang (2011) har i sin 

undersökning kommit fram till att det är de gemensamma aktiviteter som påverkar mest 

och att det är viktigt att känna en tillhörighet. Observationsresultat styrker att gemenskap 

har varit bättre ombord på fartyg med gemensamma aktiviteter och resultatet för 

kryssningsfartyget och tankfartyget är tydligt tecken på detta. Respondenterna beskriver att 

gemensamma aktiviteter bidragit till god gemenskap och sysselsättning för besättning på 
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fritiden. Enskog och Gustavsson (2014) styrker i sin studie att det krävs aktiviteter för att 

kunna få bra gemenskap i en internationellt sammansatt besättning. Tankfartyget har 

genomfört minst antal gemensamma aktiviteter. Detta kan vara en av anledningarna till att 

besättningsmedlemmar upplever att gemenskapen inte är bra och att besättningen känns 

segregerad. Horck (2005) tar även han upp att den sociala gemenskapen är dålig ombord 

idag och att det beror på få aktiviteter som endast består av frukost, lunch och middag. 

Detta tyder på att det bör finnas flera gemensamma aktiviteter för att gemenskapen ska bli 

bra. Ombord på fartyg där gemensamma aktiviteter genomförts har författarna kunna se 

tydligt mönster att respondenterna upplevt öppnare gemenskap. Där gemenskapen upplevts 

mer segregerad har varit på de fartyg som genomfört minst gemensamma aktiviteter. Där 

det finns regelbundna gemensamma aktiviteter varje vecka som på rorofartyget har ingen 

av respondenterna upplevt segregerad eller dålig gemenskap.  

Det här mönstret gör det intressant att diskutera vad som hade hänt om man haft färre 

aktiviteter på kryssningsfartyget och fler aktiviteter på tankfartyget mellan nationaliteterna. 

Hade gemenskapen och deras upplevelser kunnat vara annorlunda? Om man inte haft 

regelbundna gemensamma aktiviteter varje vecka på rorofartyget, hade besättningen då 

upplevt att det varit uppdelat mellan nationaliteterna?  

Vilken effekt har gemenskap på besättningen? 

I resultatet kan man konstatera att gemenskapen påverkar alla i besättningen på olika sätt. 

Det framgår tydligt i resultatet att en god gemenskap är viktig då människor vill känna en 

tillhörighet. Hult (2012) styrker detta genom sitt resultat att det respondenterna värderar 

högst är goda sociala relationer.  En majoritet anser att det är viktigt för att man ska trivas 

och må bra. Att internet har en påverkan på gemenskapen är mindre tydlig, då 

respondenterna inte uttalat sig om detta i intervjuerna, men flertalet av de som arbetar på 

rorofartyg och tankfartyg anser att de inte kan vara utan internet. Granlund och Vansvik 

(2012) undersökte vilken fritidssysselsättning som var viktigast genom att göra en 

enkätundersökning med 229st sjömän. I studien svarade 85 % av de tillfrågade att internet 

är det viktigaste. Detta betyder att besättningar idag behöver internet för att må bra och för 

att kunna hålla samman livet hemma. Har man bra relationer med familjen blir gemenskap 

bättre ombord. Har man problem hemma har gemenskap den effekten att man lättare kan 

lösa dessa.  



30 

 

Hur kan besättningsmedlemmen påverka gemenskapen ombord? 

Det framkommer i denna undersökning att befälhavaren påverkar gemenskapen och att det 

är befälhavarens uppgift att skapa förutsättningar för en bra gemenskap ombord. Kahveci 

et al.(2002) påpekar att det är befälhavarens uppgift att sätta gränser och förebygga 

konflikter. Knudsen (2004) tar upp att en enda person kan ha stor betydelse för 

gemenskapen ombord. Resultatet visar att befälhavaren har en direkt påverkan på 

gemenskapen men det framkommer även att varje besättningsmedlem bör bidra till god 

gemenskap. Detta kan styrkas av det som Enskog och Gustavsson (2014) har kommit fram 

till i sin undersökning att det är upp till varje individ att bidra och påverka gemenskapen 

ombord. Denna undersökning visar också att befälhavarens roll är viktig. Resultatet visar 

att befälhavaren har störst påverkan på gemenskapen genom att respondenterna upplever 

att negativ befälhavare gör stämningen sämre.  

Resultatets bidragande och en intressant teori.   

Där gemensamma aktiviteter funnits har besättningen upplevt bättre gemenskap. 

Befälhavaren kan påverka gemenskapen ombord. Hade en drivande befälhavare som 

arrangerat fler gemensamma aktiviteter för besättningen på tankfartyget kunnat påverka 

gemenskapen positivt? I resultatet kan vi se att gemensamma aktiviteter är det som dragit 

ihop besättningen på de andra fartygen. Det hade varit intressant att se om en drivande, 

positiv befälhavare kunnat påverka och öka gemenskapen ombord på tankfartyget genom 

att arrangera gemensamma aktiviteter flera gånger varje vecka. Det är en intressant teori att 

policy från rederiet som ger befälhavaren i uppdrag att ordna gemensamma aktiviteter flera 

gånger i veckan kan medföra en bättre gemenskap ombord. Då hade vi kanske i vår 

undersökning haft fyra fartyg där gemenskap upplevs som bra istället för bara tre.   

Metoddiskussion  

Intervjuer och observationer fungerade bra för denna undersökning, men att 

intervjuformuläret var utformat med låg grad av standardisering och strukturering skapade 

svårigheter när sammanställning skulle genomföras. En av nackdelarna med denna grad 

medför att materialet som samlades in blev utspritt eftersom upplevelserna skiljdes åt i 

stora drag. Detta gjorde det svårt att presentera ett resultat för att under intervjuerna kunde 

tre frågor blivit besvarade genom en fråga. Intervjuformuläret kunde gjorts annorlunda 

genom att använda teman. Teman hade kunnat utformas efter frågeställningar och 

intervjufrågorna efter teman. Strukturen i intervjuformuläret hade lyfts och det hade blivit 
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enklare vid sammanställningen av intervjuerna. Fördelen med att använda låg grad av 

standardisering och strukturering gjorde att det kunde ställas följdfrågor. Intervjuerna 

kunde ta andra vändningar än vad som förväntades, vilket gjorde att det kom fram 

intressanta svar som gav ett intressant resultat. Att kunna ställa följdfrågor var därför 

avgörande för resultatet. Observationerna var användbara genom att mönster kunde hittas 

när observationerna ställdes mot intervjuerna, detta underlättade vid analysen av resultatet. 

Anteckningarna av aktiviteterna kunde ha skrivits mer utförligt genom att ta med vilka 

befattningar som deltog, där av hade resultatet och analysen kunnat bli mer omfattande.  

Tillvägagångssättet var bra för denna typ av undersökning. Undersökningen gjordes 

ombord fartyg, vilket gav ett bra utbud av respondenter. Det var enkelt att boka in en 

intervju med tid och plats genom en muntlig överenskommelse. Vissa intervjuer 

genomfördes samma dag som respondenten blev tillfrågad. Intervjuarens oerfarenhet av att 

intervjua påverkade flytet under intervjun, därför tog somliga intervjuer längre tid att 

genomföra än beräknat.  Urvalsmetoden av respondenter var väldigt bra, ett 

bekvämlighetsurval och kombinationen av att intervjuerna kunde göras ombord medförde 

respondenter med erfarenheter från olika fartyg och olika befattningar. Att intervjua olika 

befattningar ombord var avgörande för undersökningen, genom att Nautiker/däckmanskap 

intervjuades kunde det erhållas olika upplevelser från matros till befälhavare.  
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Slutsats    

Det framkom tydligt genom observationer och intervjuer att gemensamma aktiviteter är 

nyckeln till framgång för en bättre gemenskap ombord. De gemensamma aktiviteterna är 

magneten som sammanför alla i besättningen, oavsett nationalitet. Genom observationer 

kunde man se att de fartyg där gemenskap var dålig var de som hade minst antal 

gemensamma aktiviteter. Det var tydligt att befälhavaren är den besättningsmedlem som 

har störst påverkan på gemenskap och stämning och det beror på att han är ledande person 

ombord. Detta väcker intressanta frågor kring hur framtida befälhavare ska hantera frågan 

om gemenskap till sjöss.  

Vidare forskning   

Det hade varit intressant att genomföra liknande undersökning med deltagande 

observationer och med enkäter istället för intervjuer på samma antal fartyg. För att på så 

sätt ta reda på hur besättningen mår, hur bra gemenskapen är, om det känner sig ensamma 

och hur de upplever social gemenskap mellan nationaliteter. Att göra enkäten på engelska 

hade involverat hela besättningen, inte bara den svenska och gett ett större underlag. 

Det hade varit intressant att genomföra en liknande undersökning med maskinpersonal 

ombord på samma antal fartyg, ta reda på hur gemenskap i maskin är och även vad det är 

som gör den bra, är det några skillnader mellan maskin och däck? 

                                                                                                                                                                                       



33 

 

Litteraturförteckning 

Bassett-Lowke, W. J., & Holland, G. (1949). Ships and Men. London: George G. Harrap & 

Co Ltd. 

Bergström, H., & Johansson, S. (2007). Frivilligarbetare – varför då? I S. Johansson 

(Red.), Social omsorg i socialt arbete (s. 240-262). Malmö: Gleerups Utbildning AB.   

Davidson, B. & Patel, R. (2011). Forskningsmetodikens grunder. 4:2 red. Lund: 

Studentlitteratur.  

Enskog, F. & Gustavsson, P.(2014). Vikten av kommunikation: En kvalitativ studie om hur 

sjökaptensstudenter upplever att social gemenskap & arbetsklimat påverkas i 

multikulturella besättningar jämfört med nationellt sammansatta besättningar  

Examensarbete, Sjöfartshögskolan, Linnéuniversitetet i Kalmar.                           

http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A720509&dswid=-238 

Granlund, V. & Vansvik, R. (2012) Att arbeta till sjöss Vad motiverar svenskar att välja 

och behålla sjömansyrket? Diploma Thesis in the Master Mariner Programme.          

Department of shipping and Marine Technology. Chalmers university of Technology.  

Gothenburg. Sweden Report No. SK-12:105   

Hedin, A. (1996) Martin, C (Reviderad, 2011) En liten lathund om kvalitativ metod med 

tonvikt på intervju  

https://studentportalen.uu.se/uusp-filearea-

tool/download.action?nodeId=459535&toolAttachmentId=108197  

Horck, J. (2005) Getting the best from multi-cultural manning                                            

World Maritime University Malmö, Sweden                                                            

http://www.he-alert.org/filemanager/root/site_assets/standalone_pdfs_0355-/HE00465.pdf 

Hult, C. (2012). Sjömän och sjömansyrke 2010: en studie i attityder till arbete och yrke 

under olika skeden i sjömanslivet. Kalmar: Sjöfartshögskolan DiVA: diva2:515001 

Kahveci, E., Lane, T. & Sampson, H. (2002). Transnational Seafarer Communities 

Cardiff: Cardiff University, Seafarers International Research Centre, (SIRC). 

http://www.sirc.cf.ac.uk/uploads/publications/Transnational%20Seafarer%20Communities

.pdf  



34 

 

Knudsen, F. (2004) If you are a good leader I am a good follower.  versatt av  tebbing, 

M. London (2004)   

http://static.sdu.dk/mediafiles/Files/Om_SDU/Institutter/Ist/MaritimSundhed/Rapporter/re

port92004.pdf 

Ljung, M., & Lützhöft, M. (2014). Functions, performances and perceptions of work on 

ships. WMU Journal of Maritime Affairs, 231-250. 

Näringsdepartementet (2005). Välfärdsverksamhet för sjömän. Stockholm: 

Näringsdepartementet (SOU 2005:11) 

Robert, K. Yin (2007). Fallstudier: design och genomförande. Students litteratur  

Vetenskapsrådet (Utan årtal). Forskningsetiska principer - inom humanistisk- 

samhällsvetenskaplig forskning. [www] Hämtat 2016-02-12 från 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

Wu Liang, A (2011) Sailing on a Neoliberal Sea: Multinational Seafarers on Container 

Ships. University of Hong Kong.                              

http://www.cuhk.edu.hk/ant/hka/vol5/HKA_WU.pdf 

Wymark, E (2013) Gemenskap ger sund hälsa, Junia, 28 april.                                         

(Hämtad: 28/01/2016) 

http://www.junia.se/relationer/gemenskap-ger-sund-halsa/ 



 

 

Bilaga   

 

Intervjuformulär. 

Gemenskap ombord.  

1. Hur skulle du definiera god gemenskap? 

2. Hur upplever du att gemenskapen är här ombord?  

Vad är det som gör att den är bra/dålig? 

3. Hur tror du att gemenskapen påverkar besättningen? 

4. Vad tror du kan skapa en god gemenskap? 

5. Hur skiljer sig gemenskapen här ombord, jämfört med de fartygen du varit på 

tidigare? Vad tror du det beror på? 

6. Vad tror du att det är som gör att den goda gemenskapen ombord försämras? 

7. Vems ansvar är det att det är god gemenskap ombord? 

8. Om det inträffat något jobbigt på t.ex. hemmafronten, hur känner du att du kan få 

hjälp med det på bästa sätt ombord? 

9. Hur väljer du att helst spendera din frivakt? 

10. Tycker du det är viktigt med god gemenskap ombord? 

Varför är det viktigt/ inte viktigt? 

11. Hur känner du att du bidrar till en god gemenskap ombord? 

12. Vad ombord känner du att du inte kan vara utan? 

13. Hur tycker du att gemenskapen påverkas då man umgås med kollegor av annan 

nationalitet och kultur än sin egen? 

 

Befattning:  

Ålder:  

År till sjöss:   
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