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ABSTRAKT 

Syftet med undersökningen är att kartlägga Kalmar Sjöfartshögskolas tredje och fjärdeårsstudenters 

upplevelser av ensamhet och social isolering under sin tid till sjöss. Tanken är också att belysa vilka 

konsekvenser dessa upplevelser kan få för studenterna. Undersökningen är en kvantitativ studie av 

survey-typ där data samlats in med hjälp av enkäter. Studenterna tillfrågades om sina upplevelser av 

ensamhet och social isolering samt ett antal faktorer och symptom kopplade till dessa känslor. De 

insamlade svaren analyserades och jämfördes sedan med varandra för att hitta mönster av relation. 

Resultatet visar att upplevelser av ensamhet och social isolering förekommer, och att det är relativt 

vanliga bland studenterna. Det finns ett antal symptom, till exempel nedstämdhet och upplevelsen 

av minskad prestationsförmåga som kan associeras med dessa känslor. Vidare finns ett antal fak-

torer som går att koppla till hur dessa känslor av ensamhet och social isolering upplevs av indivi-

den, till exempel relationen till handledaren, den enskildes civilstånd, stämningen och gemenskapen 

ombord. 
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ABSTRACT 

The aim of this report is to survey the experience of loneliness and social isolation among third- and 

fourth-year students at the Kalmar Maritime Academy, during their time at sea. The purpose is also 

to shed light on the consequences that these students may experience. It is a quantitative study, more 

specifically a survey-study where the students were questioned about their experiences of loneliness 

and social isolation as well as a number of factors and symptoms related to these feelings. The gath-

ered answers were analyzed and compared in order to find any patterns of association. Our conclu-

sion is that experiences of loneliness and social isolation are relatively common among the students. 

These feelings are associated with symptoms like depression and a decrease in performance. There 

are a number of variables that are associated these feelings, such as the relation to the supervisor, 

martial status, the atmosphere and fellowship onboard.  
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1. Introduktion 

Ensamhet är ett växande problem i vårt samhälle. Ensamheten påverkar de flesta delar av samhället, 

drabbar ett stort antal människor och ensamhet har kallats "en av vår tids vanligaste sjukdomar" 

(Lynch, 1983, s 17).   En undersökning genomförd av statistiska centralbyrån visar att det i Sverige 

idag finns ungefär 300 000 personer som lever sina liv mer eller mindre ensamma vilket motsvarar 

ca 4 % av befolkningen. Samma undersökning visar att var sjätte person saknar en nära vän att tala 

med och är till stor del ensamma (www.scb.se).  

 

Livet ombord på fartyg är av naturliga skäl isolerat och besättningarna förväntas under långa peri-

oder leva separerade från vänner, familj och livet iland. Besättningsmedlemmar kan också bli nega-

tivt påverkade på grund av problem inom familjeliv och relationer, som uppstår till följd av att per-

sonen är frånvarande. Det har visat sig att ca 80 % av sjöolyckorna 1993 helt eller till stor del orsa-

kades av den mänskliga faktorn (Grech, Horberry m.fl, 2008). Därför är det intressant att undersöka 

om ensamhet är ett spritt fenomen i handelsflottan och hur detta kan yttra sig. 

 

I en studie, baserad på ett antal andra undersökningar om ensamhets psykologiska effekter, fastställs 

att vanliga symptom på upplevd ensamhet är ångest, oro, bristande koncentrationsförmåga och de-

pression. Dessutom framgår det även att upplevelsen av ensamhet "framför allt är förknippad med 

negativa psykologiska effekter" (Rosengren, 2014, s 7). 

 

I Arbetsmiljölagen beskrivs att lagens ändamål är att "Arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som be-

hövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall." (SFS 1977:1160, Kap 3 

§2). I Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS 2015:4) om Social arbetsmiljö, §1 fastställs att 

fartyg och redare skall "främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organi-

satoriska och sociala förhållanden" i egenskap av arbetsgivare.  

 

Att arbeta ensam under större delen av tiden ombord blir allt vanligare, eftersom ny teknik konstant 

utvecklas och presenteras. Idag innebär arbetet en mer övervakande roll och det sköts till stor del av 

automatiska kontroll- och övervakningssystem. Denna utveckling innebär att arbeten som förr sys-

selsatte ett större antal anställda numera kräver en betydligt mindre bemanning. Det har således bli-

vit vanligare att utföra dagliga arbetsmoment som enmansuppgifter och utan någon direktkontakt 

med kollegor. I Arbetsmiljöverkets författningssamling om ensamarbete (AFS:1982:03) beskrivs 

och definieras vad som menas med ensamarbete enligt följande; ”Dessa föreskrifter gäller arbete 

som arbetstagare utför i fysisk eller social isolering från andra människor”. En amerikansk studie 

visar att social isolering är dubbelt så farligt som fetma samt kan öka risken att dö i förtid med 50 % 
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(Holt-Lunstad & Smith, 2010). Enligt Denny Vågerö, professor i medicinsk sociologi påverkar en-

samhet förutom vår sinnesstämning även genom en direkt fysiologisk inverkan på till exempel blod-

trycket (www.svt.se) 

 

Hur ser det ut inom svensk sjöfart idag? Upplever studenter i samband med den fartygsförlagda ut-

bildningen ute på våra fartyg ensamhet i en större utsträckning? Vilka symptom relaterade till dessa 

upplevelser kan träda fram? Är detta ett problem?  

 

2. Syfte 

Syftet med denna undersökning är att kartlägga Kalmar Sjöfartshögskolas tredje och fjärdeårsstu-

denters upplevelser av ensamhet och social isolering under sin tid till sjöss. Har studenterna upplevt 

känslor av ensamhet och social isolering, vilka faktorer kan relateras till detta och vilka symptom 

kan uppenbara sig till följd av dessa känslor. 

 

Frågeställningar: 

 

 Hur stor del av studenterna har under sin tid till sjöss upplevt känslor av ensamhet och social iso-

lering?  

 

• Går någon av de faktorer undersökningen tar upp att relatera till studenternas upplevelse av en-

samhet och social isolering?  

 

 Har studenterna upplevt några av de symptom som undersökningen tar upp, till följd av ensamhet 

och social isolering? 

 

 Förekommer någon väsentlig skillnad mellan kvinnliga och manliga studenters upplevelser, och 

hur yttrar det sig i sådant fall? 
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3. Tidigare forskning 

I undersökningar under 70-talet kom forskare fram till att känslor av ensamhet negativt påverkade 

den fysiska hälsan hos änkor och änklingar och till och med påverkade risken att dö. Socialpsykolo-

gen Naomi Eisenberger har i sina experiment visat att "social smärta", till följd av till exempel upp-

levd ensamhet, har samma verkningsområden som fysisk smärta. Vidare har hon även påvisat att 

smärtstillande till viss del lindrar social smärta. Fysisk aktivitet och träning kan ha viss lindrande 

effekt på upplevelser av ensamhet precis som det har lindrande effekter på annan form av stress 

(Strange, 2014). Mänsklig gemenskap och relationer har en positiv inverkan på vår fysiska hälsa 

och hjälper till att hålla oss friska. På samma sätt så har avsaknaden av detta en negativ inverkan på 

vår fysiska hälsa (Lynch, 1979). 

 

I ett arbete från 2014 undersöks de psykologiska effekterna av ensamhet vilka dokumenterats under 

ett antal olika undersökningar (Rosengren, 2014). Ett antal av dessa undersöker påverkan av isole-

ring och ensamhet på besättningar på polarexpeditioner. Slutsatsen i arbetets analys av dessa under-

sökningar är att ensamhet och isolering från omvärlden främst förknippas med negativa psykolo-

giska effekter. Vanliga symptom är ångest, oro och depression. Nämnvärt är dock att personlighet 

och fysiska omständigheter spelar en stor roll för vilken omfattning besvären får för den enskilde. 

 

3.1. Studier på besättningar på polarexpeditioner 

I artikeln ”Psychological effects of polar expeditions” i magasinet "The Lancet" beskriver författar-

na psykologiska effekter av isolering samt ensamhet som baseras framför allt på undersökningar av 

besättningar på västerländska polarexpeditioner  (Palinka & Suedfeld, 2007).  Expeditionerna har 

präglats av isolering i form av såväl fysisk som psykologisk avskildhet från resten av världen.  

Medlemmarna av dessa expeditioner är separerade från både familj och vänner vilket ger upphov 

till olika nivåer av känslomässiga problem. Olika personliga kriser i vänskapskretsar eller familjer 

förstoras till följd av denna separation. I artikeln benämns detta som "psykologisk stress" eftersom 

det kopplas till rent psykologiska orsaker, till skillnad från andra orsaker som till exempel klimatets 

påverkan. Besättningarna blir också påverkade av det hårda väderklimatet och frånvaron/närvaron 

av solljus (beroende på årstid) som framför allt påverkar D-vitaminnivåerna samt den naturliga 

dygnsrytmen och inre klockan. För att motarbeta den psykologiska stressen har expeditionsledarna 

testat ett flertal olika metoder. Träning har visat sig lindra psykologiska stressen. Kontakt med fa-

milj och vänner har visat sig vara av yttersta vikt, närmast nödvändig. I de flesta arktiska och 

antarktiska expeditioner sållas besättningarna genom olika urvalsmodeller. Två stycken karaktärs-

drag som uppmärksammas är att aspiranterna "inte skall ha för stort behov av social interaktion" 

och "lågt krav på socialt stöd". 
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Upp till 64,1% av besättningen på den amerikanska stationen McMurdo uppgav att de led av sömn-

svårigheter, det vill säga hela två av tre. Dessa sömnsvårigheter anser forskarna bero främst på stör-

ningar i inre klockan, men de kan också förorsakas av psykologisk stress. En annan undersökning 

genomförd på stationen visade att upp till 51,1% av besättningen led av försämrat minne och kon-

centrationsförmåga. Det finns dock nyare undersökningar som talar emot detta. Undersökningen 

visade vidare att 62 % av besättningen upplevde känslor av depression och att 47 % upplevde att de 

blev mer lättirriterade. Undersökningen kopplar detta till en kombination av sömnproblem och psy-

kologisk stress (Palinkas & Suedfeld, 2007).  

 

I en annan undersökning, ”Psychological impact of the antarctic winter on Indian expeditioners”, 

följde forskare en grupp bestående av 26 indiska vetenskapsmän som tillbringade en period på totalt 

elva månader på en forskningsstation på Antarktis (Bhargava, Mukerji & Sachdeva, 2000). Studien 

observerade och uppmärksammade främst psykologisk påverkan ur ett isoleringsbetonat perspektiv, 

men gjorde även observationer ur ett mer fysisk och säsongs/klimatbetonad synvinkel. Kommuni-

kation med familj och vänner var möjligt med hjälp av satellit-telefon, telex och fax. Varje besätt-

ningsmedlem fick tre minuter per tvåveckorsperiod att ringa/telex:a hem. Inledningsvis konstaterar 

författarna att förlängda perioder av avskildhet och isolering med begränsad kommunikation med 

vänner och familj, samt socialt umgänge med endast ett begränsat antal personer är stressfaktorer 

som tidigare är kända hos såväl polarexpeditioner som besättningar på rymdfarkoster. Enligt under-

sökningen har den tidigare forskningen på området, som främst kopplats till isoleringen i sig och 

inte till miljöfaktorer, det vill säga klimatet och de fysiska omständigheternas påverkan, visat att 

dessa upplevelser ger upphov till symptom som ökad ångest, oro och depression, aggressivitet, 

minskad motivation och moral. Symptomen har dessutom framför allt framträtt mot slutet av under-

söknings och isoleringsperioden.  

 

Resultatet i Bhargava, Mukerji och Sachdevas (2000) studie visar att upp till 80 % av besättningen 

upplevde någon form av sömnstörningar under perioden och 64 % uppgav att de var missnöjda med 

sin dåvarande livssituation någon gång under perioden. Sömnsvårigheterna visade sig emellertid 

vara störst under midvinter, och det blir därför svårt att avgöra i hur stor grad isolering och ensam-

het var en påverkande faktor då forskarna i samband med tidigare forskning drar slutsatsen att det 

troligen är klimatet som har störst påverkan på sömnsvårigheter. Dock konstaterar man att isolering, 

ensamhet och den tillhörande psykologiska stressen är faktorer som påverkar sömnen. Undersök-

ningen visade att besättningen blivit gradvis allt mindre och mindre tillfreds med sin livssituation 

under perioden samt att det varit som värst under den sista månaden. Dessutom verkade även den 
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mentala stressen och känslor av hemlängtan öka med tiden. Till skillnad från tidigare undersökning-

ar på framför allt västerländska besättningar visade undersökningen ingen ökning i interpersonella 

spänningar, irritabilitet eller aggressivitet.  

 

3.2. Skillnaden mellan könen i upplevelsen av ensamhet. 

Det finns teorier som menar att män och kvinnor upplever och hanterar stress och ensamhet på olika 

sätt. Enligt dessa skall kvinnor i större utsträckning använda sig av relationer för att hantera stress 

och ensamhet kan därför upplevas som ännu mer stressande för kvinnor (Strange, 2014). 

 

4. Metod  

 

4.1. Genomförande 

I denna undersökning används en kvantitativ survey metod där data samlas in genom att en relativt 

stor grupp individer får besvara ett begränsat antal enklare frågor som sedan bearbetas till statistisk 

data (Bryman, 1997). Respondenterna inom urvalsgruppen tillfrågades om sina erfarenheter och 

upplevelser av ensamhet, social isolering och en rad olika faktorer och symptom under sin tid till 

sjöss genom att de fick besvara en enkät, se bilaga. Enkätens frågor utformades till stor del utefter 

teorier tagna från tidigare forskning, och dessa påverkar därmed också valet av de faktorer och 

symptom som arbetet undersöker i förhållande till känslor av ensamhet och social isolering. Enkät-

frågorna är av tre olika typer.  Frågor som undersöker respondenternas upplevelse av ensamhet och 

social isolering, frågor som undersöker respondenternas upplevelser av faktorer som skulle kunna 

relateras till dessa känslor och frågor som undersöker respondenternas upplevelse av symptom. En-

käten testades på tre stycken individer för att säkerställa att frågorna uppfattades på rätt sätt och inte 

kändes irrelevanta eller stötande för respondenterna. Efter mottagen kritik från dessa tre individer 

finslipades enkäten ytterligare. Denna delades sedan ut fysiskt i föreläsningssalarna antingen efter 

avslutad föreläsning, i samband med föreläsningens start eller paus. För att uppmuntra responden-

terna att besvara enkäten belönades en ifylld enkät med en kaffebiljett till en lokal restaurang. Det 

beslutades att respondenterna skulle förbli anonyma och ej uppge någon form av bakgrundsinform-

ation utöver den som är direkt relaterat till deras tid till sjöss och kan påverka själva undersökning-

en. När informationen samlats in analyserades och kategoriserades svaren för att undersöka och 

jämföra eventuella mönster av relation i samband med undersökningens resultat gentemot syftet, 

frågeställningarna och tidigare forskning inom området. I praktiken gjordes detta genom att svaren 

sammanställdes i två steg. Först matades samtliga svar in i Googles enkät- och statistikhanterings-

tjänst. Sedan omvandlades den insamlade datan till ett rådatablad, som sedan matades in i ett för 
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denna undersökning framtaget datahanteringsprogram, skapat med hjälp av en sakkunnig person 

inom programmering och datainsamling. Därefter analyserades och jämfördes de olika enkätfrågor-

nas resultat med varandra för att detektera och identifiera eventuella mönster. Datahanteringspro-

grammet fungerar på så sätt att respondenternas svar visas grafiskt och numeriskt utifrån angivna 

filter, så som ålder, kön eller svar på utvalda frågor. Till exempel kan svaren på frågan om upplevd 

nedstämdhet filtreras så att endast de svaren från de respondenter som svarat att de ofta upplevt en-

samhet ombord visas, och utifrån detta kan en jämförelse mellan olika grupper och kriterier göras. 

De relaterade faktorer och symptom av ensamhet som undersöktes visas i figur 1. 

 

Relaterade faktorer Symptom 

Kön Sömnsvårigheter 

Ålder Nedstämdhet 

Civilstatus Prestationsnedsättning 

Avdelning 

Sjötid 

Upplevd Stämning ombord 

Upplevd gemenskap ombord 

Träningsvanor 

Upplevelsen av träningens inverkan 

Tidsperiod då känslor upplevts 

Relation till handledaren 

Kaptensens arbete för främjandet av sociala aktiviteter 

Upplevd arbetsbörda 

Sociala aktiviteter ombord 

 Figur 1. Undersökta faktorer och symptom 

 

Enkätsvaren analyserades systematiskt utifrån frågeställningarna. Först genom att respondenternas 

svar på frågan om upplevda känslor av ensamhet och social isolering filtrerades med deras svar gäl-

lande de olika relaterade faktorerna som undersökningen tar upp. Därefter att respondenternas svar 

gällande de olika symptomen filtrerades utifrån deras svar gällande deras upplevelse av ensamhet 

och social isolering. Matematiska beräkningar för att få fram procentsatser gjordes till största del för 

hand. I vissa fall gick de att få ut direkt från Googles statistikhanteringstjänst.  
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En del av respondenterna i urvalsgruppen var under tillfället för datainsamlingen ute på fartygsför-

lagd praktik. Till dessa skickades ett mail med en länk till en digital version av blanketten ut. Av de 

totalt 109 respondenterna som erhållits var det tre som svarade på detta sätt. 

 

4.2. Urval 

Undersökningen begränsades till tredje- och fjärde års- studenter, från de fyraåriga sjöingenjörs- 

och sjökaptensprogrammen på Kalmars sjöfartshögskola. Valet av de två senaste årskurserna gjor-

des på grund av att de vid detta tillfälle har tillräckligt mycket praktik, åtminstone sex till tolv må-

nader för att ha upplevt olika situationer och omständigheter på olika typer av fartyg med olika be-

sättningsförhållanden. Undersökningen omfattar endast studenter från Kalmars sjöfartshögskola, 

dels av rent praktiska skäl, men även för att det bör vara fullt tillräckligt i fråga om antal svarande 

respondenter. De två ingenjörsklasserna och två sjökaptensklasserna som enkäterna delades ut till 

omfattar totalt 189 personer varav vi erhöll svar ifrån 109, det vill säga 57,7% utav gruppen som 

helhet. 

 

4.3. Etik 

I utformandet av enkäterna och insamlandet av data har undersökningen följt vetenskapsrådets rikt-

linjer. Deltagandet i undersökningen har varit helt frivillig. Respondenterna informerades om syftet 

av undersökningen muntligt då enkäterna delades ut, eller skriftligt i och med det mail för elektro-

nisk enkät som skickades ut. Respondenterna har även varit anonyma och endast ombetts lämna 

grundläggande personlig information som skulle kunna ha relevans för undersökningen, men samti-

digt inte riskera att deras anonymitet äventyras. De insamlade svaren har sedan endast använts till 

denna undersökning och det ändamål som respondenterna informerats om och ingen information 

har delats med utomstående. I och med detta är samtliga fyra grundkrav uppfyllda (Vetenskapsrådet, 

2002). 
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5. Resultat  

 

5.1. Förklaring av undersökningens femgradiga skala 

I enkäten som nyttjas i denna undersökning används en fem-gradig skala på flera av frågorna. 

Denna skala är återkommande i resultat och diskussion och är central i undersökningen. Det är end-

ast ettan och femman på skalan som är utmärkt med något “värde” exempelvis mycket eller lite, 

aldrig eller ofta. Tanken är att etta och femma representerar ytterligheterna och de andra siffrorna en 

linjär utveckling där till exempel trea, skulle kunna representera “ibland, med jämna mellanrum” i 

de fall ytterligheterna är aldrig och ofta. En tvåa motsvarar “sällan” och en fyra “rätt ofta”.  På 

samma sätt får en tvåa motsvara "rätt dålig" och en fyra "rätt bra" när skalan går från dåligt till bra. 

 

5.2. Presentation av respondenterna 

I resultatet framgår det att respondenternas fördelning mellan maskin och däck är 38 % respektive 

62 %, se figur 2. Vidare framgår att könsfördelningen hos respondenterna är sådan att 84 % av re-

spondenterna är män och 16 % är kvinnor. Se figur 3. 

  

           
Figur 2. Avdelning         Figur 3. Kön 

 

Den erhållna fördelningen av respondenternas civilstånd är: singlar: 55,7% särbo: 23,6% och 

sambo: 20,8%. Se figur 4. Av detta framgår att singlar utgör majoriteten av de respondenterna. Ål-

dersfördelningen visar att, 57,4% av respondenterna är i åldersspannet 21-24 år. Åldersgruppen 25-

28 utgjorde 22,7% och de över 29 utgör 19,8%. Se figur 5. 
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Figur 4. Civilstånd                               Figur 5. Åldersfördelning 

 

De två största grupperna i fråga om sjötid är de som hade 10-13 månader samt de som hade sex till 

nio månader. Dessa utgjorde 38,5% respektive 32,1%. I övrigt var spridningen sådan att 22 % hade 

mer sjötid än 13 månader och endast 3,7 % hade mindre än sex månader, se figur 7. Undersökning-

en visar dessutom att de vanligaste fartygen är Ro-Pax, Ro-Ro och tankfartyg, 77-85% av respon-

denterna uppgav att de seglat på någon av dessa typer av fartyg. 

 

 

Figur 6. Sjötid 

 

5.3. Upplevelsen av ensamhet och social isolering. 

Samtliga av respondenterna svarade på frågan om de under sin till sjöss upplevt ensamhet och soci-

al isolering. Resultatet visar att 55 % svarade ibland eller högre på den fem-gradiga skalan. Av 

dessa svarade i sin tur en majoritet ibland. Ett fåtal, 4,6 % uppgav att de ofta upplevt känslor av en-

samhet och social isolering. Endast 7,3 % av respondenterna svarade att de aldrig känt av dessa 
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känslor. Det var således få av respondenterna som befann sig i någon av extrempunkterna utan de 

allra flesta respondenterna hamnade i mitten av skalan. se figur 7.     

 

Figur 7. Upplevd ensamhet. 

 

Vid en jämförelse mellan svaren från respondenterna på maskinsidan och däcksidan uppenbarades 

en markant skillnad mellan avdelningarna. Samtliga av dem som svarat ofta på frågan om de upp-

levt ensamhet och social isolering ombord kom från däcksavdelningen. I övrigt följer grupperna 

varandra tämligen väl. 

 

5.4. Relaterade faktorer 

Respondenterna tillfrågades också om sina träningsvanor. Här skildrar resultatet en relativt jämn 

svarsfördelning. Det vanligaste är att träna två gånger per vecka, 16,5% av respondenterna angav 

detta. Spridningen var sedan jämn, endast avvikande 1 % mer eller mindre mellan de olika svarsal-

ternativen. De som här stack ut var de som tränade mest, fem eller sex gånger per vecka som till-

sammans endast utgjorde 9,2 % av respondenterna. När de tillfrågades om de upplevde att fysisk 

aktivitet och träning hade en positiv, mildrande inverkan på känslor av ensamhet och social isole-

ring svarade de flesta att de anser att det har en inverkan, 69,9% svarade med ibland eller högre på 

skalan. Vidare visar resultatet att ju mer respondenterna tränar, desto mer är de benägna att uppleva 

att fysisk aktivitet bidrar till att minska upplevelsen av ensamhet och social isolering ombord. De 

som inte tränar alls menar att de ej upplevt att fysisk aktivitet har en positiv inverkan i någon större 

utsträckning. Detta är intresseväckande eftersom en jämförelse med svaren på frågan angående 

huruvida respondenterna upplevt känslor av ensamhet och social isolering visar ett något an-

norlunda resultat. Av de personer som uppgav att de tränade allra mest, sju dagar i veckan var det en 
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som svarade att hen ofta upplevt dessa känslor. En svarade rätt ofta och en sällan. I denna grupp är 

de upplevda känslorna av ensamhet betydligt högre än bland respondenterna som helhet. Denna 

grupp utgör dock en såpass liten del av respondenterna att det statistiska värdet är tveksamt. I övrigt 

är spridningen mellan gruppen liten, det föreligger endast minimala skillnader mellan de som tränar 

och de som inte tränar.  

 

Jämförs svaren från frågan om tillgången till modern kommunikation med svaren från frågan upp-

levd ensamhet social isolering syns inga större mönster.  Den grupp som haft bäst tillgång till mo-

derna kommunikationsmöjligheter visar en liten tendens till att uppleva mindre ensamhet och social 

isolering än de övriga respondenterna. Dock visar det sig att de respondenter som haft måttlig till-

gång till modern kommunikation har haft större upplevelser av ensamhet än den gruppen som har 

haft dålig tillgång till modern kommunikation. 

 

Under undersökningen kommenterade två av respondenterna sambandet mellan upplevd ensamhet 

och de sociala relationer man har hemmavid. En kommentar löd “Känsla av ensamhet i förhållande 

till socialt/familjärt liv i land”, den andra respondenten sade att “De få gånger känslan av ensamhet 

har infunnit sig har det varit pga relationer hemma.”. Vid en närmare undersökning av sambandet 

mellan upplevd ensamhet och civilstånd indikerar resultatet vissa intressanta tendenser. Av singlarna 

uppgav 11,8% att de aldrig kände sig ensamma ombord, jämfört med 2,1 % av de som levde i en 

relation, antingen var sambo eller särbo. Här uppenbarar sig en tämligen stor differens. 1,7 % av 

singlarna och 8,5 % av de som levde i en relation svarade att de ofta hade dessa upplevelser. Även 

om det ej är några stora siffror i sig är differensen stor sett i förhållande till varandra. Även vid 

granskning av svarsalternativet rätt ofta visar resultatet att singlar ligger något under de som lever i 

en relation. Spridningen är överlag rätt jämn, men singlar verkar generellt uppleva känslor av en-

samhet och social isolering i något mindre utsträckning än de som lever i en relation. Störst skillnad 

är det mellan de som är singlar och de som lever i en samborelation 

 

När de tillfrågats om känslor av ensamhet och social isolering har det varit mer påtagliga under en 

speciell period av tiden till sjöss, har majoriteten av respondenterna valt att svara i den lägre delen 

av skalan, det vill säga att de känt av ensamhet och social isolering i början eller i mitten av vistel-

sen. Därefter är det få respondenter som valt att svara i den övre delen, det vill säga att de känt av 

ensamhet och social isolering i slutet av vistelsen. Se figur 8. Resultatet visar även att de som oftare 

upplevt dessa känslor också i något större utsträckning även angett den första tiden och mitten av 

perioden till sjöss. 
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Figur 8.  Upplevd ensamhet under en speciell tid ombord 

 

Generellt har respondenterna svarat att de tycker att arbetsbördan legat på en medelnivå, de flesta av 

svaren har hamnat i mitten av skalan. Hos de som svarat att de ofta upplevt känslor av ensamhet och 

social isolering är tendensen dock att de upplevt en hög arbetsbörda i något fler fall, detta är dock 

ingen större avvikelse. Av de som svarat att de aldrig upplevt ensamhet är tendensen motsatt, de har 

istället oftare upplevt arbetsbördan som låg. En respondent lämnade en kommentar som kan nämnas 

i detta sammanhang: ”Jag upplevde att när arbetsbördan var väldigt hög orkade man inte vara soci-

al". 

 

Undersökningen visar att respondenterna generellt har haft en god relation till sina handledare. Vid 

närmare granskning av svaren från de som oftare känt sig ensamma, de som svarat med rätt ofta el-

ler ofta då de tillfrågats om de upplevt känslor av ensamhet och social isolering ombord, syns en 

förskjutning mot att de haft en sämre relation till handledaren än de andra respondenterna. Vidare är 

de som upplevt dessa känslor oftast också de som haft sämst relation till handledaren, men de flesta 

hamnar fortfarande i den övre delen av skalan. Av de som aldrig upplever ensamhet eller social iso-

lering är tendens till att de haft en bra relation till handledaren något större än hos de svarande som 

helhet.  

 

Mängden och kvaliteten på arrangerade sociala aktiviteter ombord har respondenterna allmänt an-

sett vara något låg. En knapp majoritet svarade med dåligt eller rätt dåligt på skalan. Vidare svarade 

29 % med bra eller rätt bra. De som svarat att de ofta och rätt ofta känt sig ensam tenderar även att 

svara på den lägre delen av skalan i en större utsträckning. Undersökningen visar även att de som 
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aldrig känt sig ensamma istället tenderar att hamna i den övre delen av skalan. Vidare verkar den 

generella uppfattningen vara att befälhavaren relativt sällan arbetar aktivt för att främja sociala akti-

viteter och gemenskap. En majoritet av svaren uppgav att befälhavarna aldrig eller sällan aktivt ar-

betade med detta och endast 20,5% av svarade ofta eller rätt ofta. Bland de som svarat att de aldrig 

känner sig ensamma finns dock en tendens att uppleva befälhavarens aktiva främjande av sociala 

aktiviteter som något högre än genomsnittet. Bland de som haft störst upplevelser av ensamhet och 

social isolering följer dock svaren genomsnittet väl. 

 

En majoritet av svaren från respondenterna visar att såväl stämningen som gemenskapen ombord på 

fartygen har upplevts som bra och rätt bra. Ytterst få upplevde stämningen och gemenskapen som 

dålig. Generellt har stämningen upplevts som något bättre än gemenskapen, det är dock marginellt.  

Hos de som svarat att de aldrig, sällan, ibland eller rätt ofta upplever ensamheten och social isole-

ring ser resultatet angående upplevd stämning och gemenskap rätt enhetligt ut, inga starka utstick-

ande mönster går att finna. Det finns en viss tendens att de som aldrig upplevt ensamhet och social 

isolering har uppfattat stämningen och gemenskapen något bättre i allmänhet. Bland de som uppgett 

att de ofta upplevt ensamhet och social isolering står svaren på frågorna om stämning och gemen-

skap ut något från medlet på så sätt att de i allmänhet upplevt gemenskapen och stämningen som 

något sämre än gruppen som helhet. Respondenterna gav flera kommentarer som berör denna 

punkt. En respondent skrev: “Generellt att olika nationaliteter bidrar till en mindre social gemen-

skap, landsmän håller sig till "varandra"”, samt en annan som skrev “Sammanhållning befäl och 

matroser/jungman” och en tredje skrev “Fungerar ofta dåligt på fartyg med korta törnar då det blir 

svårare att bygga någon gemenskap om besättningen bara är ombord en eller två veckor i taget.” 

 

Undersökningen visar ingen åldersgrupp eller sjötids-grupp som sticker ut i fråga om upplevd en-

samhet eller social isolering. Jämförs svaren från de olika gruppindelningarna med upplevd ensam-

het och social isolering följer resultatet helhetsresultatet av samtliga respondenter väl. Liknande re-

sultat visar sig när upplevelsen av ensamhet och social isolering undersöktes i förhållande till typ av 

fartyg som respondenterna seglat på. 

 

5.5. Symptom av ensamhet och social isolering 

Av de respondenter som svarat att de aldrig upplevt ensamhet svarade 75 % att de också aldrig upp-

levt att prestationsförmågan varit nedsatt till följd av ensamhet. De resterande 25 % är jämnt förde-

lade mellan sällan och ibland. Att respondenter som angett att de aldrig upplevt ensamhet svarat att 

de ändå upplevt nedsatt prestationsförmåga till följd av ensamhet är ologiskt och underligt, men det 

är vad resultatet faktiskt visar.  Av de som svarat att de ofta upplevt ensamhet och social isolering är 
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det 0 % som svarat att de aldrig upplevt prestationsnedsättning som följd. Dock är det även 0 % 

som svarat ofta, istället har 40 % svarat rätt ofta och lika många har svarat ibland. I den största en-

skilda gruppen, de som svarat sällan då de tillfrågats om de upplevt känslor av ensamhet och social 

isolering ombord, är fördelningen av svaren sådan att en majoritet är samlad kring de lägre grade-

ringarna på skalan. Framförallt kring aldrig och sällan där 46,3% respektive 34,1% hamnat. Under-

söks den näst största gruppen, de respondenter som svarat ibland på frågan om upplevd ensamhet 

och social isolering ser man direkt en förskjutning mot den övre delen av skalan. I denna grupp 

hamnar de flesta respondenter kring mitten av svarsskalan, 35,1% av dem har uppgett ibland. I 

gruppen som svarat att de rätt ofta upplever ensamhet och social isolering träder ytterligare en för-

skjutning mot den övre delen av skalan fram. Där har 44,4% svarat ibland och 33,3% svarat med 

rätt ofta. Vidare har 0 % svarat aldrig och 5,5 % ofta. Den generella trenden verkar vara att de som 

upplevt mer känslor av ensamhet och social isolering också i större utsträckning upplevt att deras 

prestationsförmåga blivit nedsatt till följd av detta. 

 

Resultatet visar att majoriteten av respondenterna svarat att de aldrig upplevt sömnproblem till följd 

av ensamhet och social isolering, se Figur 9. Det intressanta är att även de som svarat högt på skalan 

på frågan om upplevd ensamhet och social isolering ofta har svarat lågt på skalan på frågan om 

sömnproblem. Av dem som svarade ofta eller rätt ofta på frågan om upplevd ensamhet och social 

isolering, har 26 % svarat aldrig och en majoritet svarat sällan, endast 13 % har svarat med rätt ofta 

och ingen har svarat ofta. Granskas svaren från de som svarat på nedre delen av skalan på frågan 

om upplevd ensamhet och social isolering så är trenden ännu mer markant. 

 

Figur 9. Sömnsvårigheter. 
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Vid en jämförelse mellan upplevd ensamhet och upplevd nedstämdhet visar resultatet att av de re-

spondenter som svarat att de aldrig upplevt ensamhet och social isolering ombord, svarade 44,4% 

att de aldrig upplevt nedstämdhet. Lika många har svarat med att de sällan upplevt nedstämdhet och 

11,1% svarade ibland. Av respondenterna som svarat att de ofta upplevt känslor av ensamhet och 

social isolering har 20 % svarat ibland, lika många har svarat rätt ofta och 60 % svarat att de ofta 

upplevt nedstämdhet ombord. De som svarat att de aldrig upplevt känslor av ensamhet och social 

isolering har istället hamnat i den nedre skalan, det vill säga att de upplevt mindre eller ingen ned-

stämdhet. De som svarat i mitten av skalan på frågan om upplevd ensamhet och social isolering har 

också svarat att det upplever en måttlig känsla av nedstämdhet. Vid en jämförelse av helhetsresulta-

tet på dessa två frågor följer de till stor del varandra, se figur 10 samt figur 6. 

 

 

Figur 10. Nedstämdhet. 

 

5.6. Skillnaden mellan könen i upplevelsen av ensamhet 

Totalt svarade en majoritet av både männen och kvinnorna att de upplevt ensamhet och social isole-

ring ibland eller högre på skalan. Sett till helheten är resultatet för män och kvinnor tämligen lika. 

Det är framför allt mot skalans extrempunkter som det kan skönjas en skillnad mellan könen. Både 

andelen kvinnor som svarade att de aldrig kände sig ensamma och de som sade att de ofta kände sig 

ensamma var högre än hos männen som istället tenderade att hamna mer mot mitten. 

 

 

 

18 

 

 



6. Diskussion  

Syftet med denna undersökning var att kartlägga Kalmar Sjöfartshögskolas tredje och fjärdeårsstu-

denters upplevelser av ensamhet och social isolering under sin tid till sjöss. Har studenterna upplevt 

känslor av ensamhet och social isolering, vilka faktorer kan relateras till detta och vilka symptom 

kan uppenbara sig till följd av dessa känslor. 

 

6.1. Upplevelsen av ensamhet och social isolering 

Hur stor del av studenterna har under hela eller en del av sin tid till sjöss upplevt känslor av ensam-

het och social isolering? Utifrån resultatet kan det antas att en liten majoritet av studenterna, åt-

minstone periodvis, någon gång upplevt känslor av ensamhet och social isolering på en sådan nivå 

att det kan ses som ett problem. En stor grupp har även svarat att de oftare upplever känslor av en-

samhet och social isolering. För dessa personer kan man anta att detta faktiskt är ett mer påtagligt 

problem. Slutsatsen är således att detta förekommer i en viss utsträckning, och att det är mer påtag-

ligt för vissa individer. 

 

6.2. Relaterade faktorer 

Att så stor del av de tillfrågade faktiskt tränade regelbundet, jämfört med den betydligt mindre 

gruppen som inte gjorde det, gör att det blir svårt att utröna träningens relation till dessa upplevel-

ser. Hade det rört sig om två lika stora grupper med respondenter som tränade och inte tränade, 

skulle de slutsatser som kunnat dras av resultatet blivit mer säkra. Det resultat som faktiskt visat sig 

talar dock emot att träning och fysisk aktivitet skulle vara en faktor som i någon större utsträckning 

får att associera till dessa känslor. Detta strider då mot vad som tidigare forskning visat angående 

tränings positiva, mildrande effekt på upplevda känslor av ensamhet (Strange, 2014 och Palinkas & 

Suedfeld, 2007).  

 

Resultatet visar att det finns en korrespondens mellan upplevda känslor av ensamhet och social iso-

lering, och respondenternas civilstånd.  De som har en partner, speciellt de som lever i en sambore-

lation, upplever känslor av ensamhet och social isolering i större utsträckning än de som är singlar. 

Både i polarforskningen och till viss del i det som skrivits om mänskliga faktorer inom sjöfart har 

avstånd och avskildhet till familj tagits upp som en påverkande faktor som kan leda till personliga 

distraktioner och känslomässiga problem (Grech, Horberry m.fl, 2008 och Palinkas & Suedfeld, 

2007). Det kan helt enkelt vara så att de personer som lever i denna typ av relation upplever en situ-

ation där individen är ensammare än vad den vanligen är, medans det för singlarna inte är lika stor 

skillnad från livet i land. 
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Huruvida tillgången till modern kommunikation går att koppla till upplevelsen av ensamhet och 

social isolering förblir ännu oklart. Resultatet är tvetydigt och det är något svårt att se ett tydligt 

mönster. Det som möjligtvis skulle kunna antas är att riktigt bra tillgång till moderna kommunikat-

ionsmöjligheter har en liten positiv inverkan på upplevde känslor av ensamhet och social isolering. 

Samtidigt avviker dock inte de som haft sämst tillgång till modern kommunikation avsevärt från de 

svarande i helhet. Att tillgången till modern kommunikation inte skulle vara en faktor som går att 

koppla till upplevelsen av ensamhet går emot tidigare forskning som beskrivit begränsad kommuni-

kation med vänner och familj som en stressfaktor (Bhargava, Mukerji & Sachdeva, 2000) och påpe-

kat att sådan kontakt är mer eller mindre nödvändig (Palinka & Suedfeld, 2007). Sett i förhållande 

till civilståndets inverkan på upplevelsen av ensamhet är detta underligt då resultatet från dessa två 

frågor kan tyckas vara motstridiga då dålig tillgång till modern kommunikation också skulle inne-

bära att avskildheten från eventuell partner antagligen skulle bli mer påtaglig, och därför borde på-

verka upplevde känslor av ensamhet och social isolering. Vad detta förhållande beror på är svårt att 

säga. 

 

Resultatet visar att det finns ett svagt mönster vid en jämförelse mellan respondenternas upplevelser 

av stämning, gemenskap och ensamhet och social isolering. Variationerna mellan de olika grupper-

na är inte enorma men det finns en klar avvikelse kring extrempunkterna. Det är inte helt omotiverat 

att då göra antagandet att gemenskap och stämning har en viss inverkan på dessa upplevelser, även 

om de uppenbarligen ej är helt avgörande. Det skulle kunna vara så att det är i de fall då gemenskap 

och stämning antingen är ovanligt bra eller ovanligt dålig, som dess inverkan på upplevd ensamhet 

och social isolering blir markant och tydligt och när dessa faktorer håller sig inom måttliga proport-

ioner är det istället andra faktorer som har större inverkan.  

 

Handledaren är ofta den person som studenterna har närmast kontakt med under tiden till sjöss och 

som påverkar arbetsuppgifter och förhållanden i större utsträckningen än någon annan ombord. Där-

för är det inte underligt eller förvånansvärt att resultatet också visar ett samband mellan upplevd 

ensamhet och relationen till denne. Det verkar finnas en koppling mellan relationen till handledaren 

och upplevda känslor av ensamhet och social isolering eftersom trenden är att de som oftare känt av 

dessa känslor också legat under genomsnittet gällande relationen till handledaren. Likaså har de re-

spondenter som i minst utsträckning känt av dessa känslor en något bättre relation till handledaren 

än genomsnittet. Det kan ses som anmärkningsvärt är det inte verkar ha en större koppling än vad 

resultatet faktiskt visar. Det skulle kunna vara så att den nära relationen till handledaren till viss del 

fyller det tomrum som saknaden till familj och vänner skapar. En nära relation till handledaren 

skulle då kunna motverka den psykologiska stressen som individen upplever till följd av denna se-
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paration. Detta blir intressant sett i samband med civilståndets inverkan på upplevda känslor av en-

samhet och social isolering. 

 

Totalt visar resultatet att respondenterna upplevt mängden och kvaliteten på arrangerande sociala 

aktiviteter som låg. Den slutsats som kan dras är att det finns en koppling till upplevd ensamhet och 

social isolering, men att denna inte har en markant betydelse. Ett liknande förhållande visar sig med 

befälhavarens aktiva arbete för att främja sociala aktiviteter och gemenskap. Vid en jämförelse med 

siffrorna mellan frågan om befälhavarens arbete, mängden och kvalitén av sociala aktiviteter följer 

resultaten varandra till stor del. Det är inte helt otroligt att dessa två är beroende av varandra, men 

frågan är alltså om, och i så fall, i hur stor utsträckning de i sin tur går att koppla upplevda känslor 

av ensamhet och social isolering. 

 

Det kanske tydligaste resultat som undersökningen givit är att respondenterna upplevt eventuella 

känslor av ensamhet och social isolering i början och mot mitten av perioden till sjöss.  Kopplas det 

ihop med att gemenskapen har en viss relation, om än inte enorm, är det rimligt att anta att respon-

denterna helt enkelt inte hunnit komma in i gemenskapen ännu och därför upplever känslor av en-

samhet och social isolering i början. En av respondenterna gav dessutom kommentaren att det var 

svårt att bygga en social gemenskap eftersom det var kortare törnar och man helt enkelt inte hade 

tid att bygga upp något. Detta  kan ge en fingervisning om en tänkbar anledning till varför respon-

denterna upplever dessa känslor i början av perioden i större utsträckning än mot slutet av perioder-

na. Många av respondenterna svarade att de upplevde mitten av perioden till som den tid då känslor 

av ensamhet och social isolering var mer påtaglig, men någon direkt anledning är svårt att utröna. 

Det intressanta är att detta resultat går emot tidigare forskning som visat att känslor av ensamhet, 

psykisk stress och symptom på grund av detta blir fler och starkare mot slutet av isoleringsperioder-

na och att även känslor av hemlängtan ökat mot slutet (Bhargava, Mukerji & Sachdeva, 2000). 

 

Några faktorer som berördes av undersökningen var ålder, sjötid och typ av fartyg som responden-

terna seglat på. Vid en närmare analys av dessa faktorer i förhållande till upplevda känslor av en-

samhet och social isolering syntes inga klara mönster, utstickande grupper eller resultat. Slutsatsen 

är att dessa faktorer har en mycket liten om ens någon koppling till upplevelserna av ensamhet och 

social isolering. 

 

6.3. Symptom av ensamhet och social isolering 

Undersökningen visar att det finns ett samband mellan upplevd ensamhet och upplevelsen av ned-

satt prestationsförmåga till följd av ensamhet. Respondenternas svar på dessa två frågor följer 
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varandra väldigt väl. Det skall dock påpekas att frågan i sig är något ledande, dock hade det annars 

varit svårt att särskilja på ensamhets inverkan och andra faktorer som skulle kunna kopplas till pre-

stationsförmågan.  Att den psykiska påfrestning som ensamhet och social isolering innebär skulle 

kunna spegla sig i form av trytande ork och i förlängningen nedsatt prestationsförmåga är ingen 

långsökt teori och även något som polarstudiernas resultat pekat mot (Palinkas & Suedfeld, 2007). 

Även i annan forskning är dessa mönster synliga (Rosengren, 2014). Ser man det i samband med 

den mänskliga faktorns betydelse i många av olyckorna som sker till sjöss (Grech, Horberry m.fl, 

2008)  är detta resultat allvarligt och kan påvisa ett reellt problem. 

 

Resultatet visar inte att det skulle finnas något klart samband mellan upplevd ensamhet och sömn-

svårigheter. Visserligen hade de som upplevde ensamhet och social isolering i större utsträckning 

också  mer sömnsvårigheter än respondenterna som helhet, dock svarade även majoriteten av denna 

grupp att de sällan eller rätt sällan upplevt några sömnstörningar. I tidigare undersökningar på po-

larstationer har resultat som skulle kunna peka på att sömnsvårigheter är ett symptom på upplevd 

ensamhet visats. De resultaten har dock diskuterats och ansetts något osäkra eftersom det inte kun-

nat uteslutas att dessa sömnsvårigheter snarare är ett resultat av rubbningar i kroppens dygnsrytm 

som i sin tur är ett resultat av att befinna sig i polarregionerna under längre perioder (Palinkas & 

Suedfeld, 2007 och Bhargava, Mukerji & Sachdeva, 2000). Slutsatsen är att sömnproblem inte med 

säkerhet kan kopplas som ett symptom av upplevda känslor av ensamhet. 

 

Bland respondenterna visar sig en klar tendens till att de som upplevt ensamhet och social isolering 

också i större utsträckning upplevt nedstämdhet under perioder ombord, det motsatta förhållandet 

verkar också infinna sig och ett samband kan därför antas finnas. Huruvida det är nedstämdhet som 

är ett symptom av ensamhet eller tvärtom är inte helt klart, men att nedstämdhet och depression är 

ett symptom av ensamhet har lagts fram av tidigare studier (Bhargava, Mukerji & Sachdeva, 2000; 

Palinkas & Suedfeld, 2007 och Rosengren, 2014), det är därför rimligt att dra slutsatsen att så också 

är fallet när det gäller respondenterna i denna undersökning. 

 

6.4. Skillnaden mellan könen i upplevelsen av ensamhet 

Inget klart samband eller mönster mellan könstillhörighet och upplevda känslor av ensamhet och 

social isolering kan ses i resultatet. Det finns en mycket liten tendens till att kvinnornas svar hamnar 

kring båda extremerna av skalan. En anledning till detta är att det var en mycket större andel män än 

kvinnor. Ett enstaka avvikande svar kan således ha stor påverkan på statistiken, men den slutsats 

som möjligtvis skulle kunna dras utav detta är att kvinnor inte är mer benägna att uppleva ensamhet 

än män, men om de upplever sådana känslor är det i större utsträckning. Detta skulle då stödja teo-
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rin att kvinnor skulle känna av ensamhet och social isolering mer än män då de i större utsträckning 

förlitar sig på sociala relationer för att få stöd (Strange, 2014). Dock går det inte att dra den slutsat-

sen utifrån undersökningens resultat eftersom resultatet är något svagt. 

 

7. Metoddiskussion 

Efter att undersökningen avslutats framträdde ett antal punkter där undersökningen var något brist-

fällig, framför allt gällande enkätens utformning. Det fanns en tendens hos respondenterna att de 

lade sig i mitten på svarsskalan i väldigt många frågor. Hade det inte funnits ett tydligt mitten-

alternativ finns det en chans att respondenterna kanske hade tagit ställning på ett annat sätt. Dock är 

detta inte heller helt optimalt eftersom det på detta vis “tvingar” de som svarar att ta ställning i en 

fråga. Vidare fanns det frågor som hade gynnats av ett till, helt neutralt svar. Ett exempel på detta 

var frågan om respondenterna upplevt mer påtagliga känslor av ensamhet och social isolering under 

en viss period. Om de inte upplevt känslor av ensamhet och social isolering blir det omöjligt för re-

spondenterna att peka ut en specifik period i undersökningen. 

 

Ett problem i undersökningen är att det inte är 100 % säkert att variablerna, faktorerna och symp-

tomen som undersöks i samband med upplevelsen av ensamhet och social isolering påverkar 

varandra utan inverkan av en tredje, okänd faktor. Om en sådan tredje faktor skulle förekomma 

skulle det exempelvis kunna innebära att resultatet visar skenbart mönster som inte nödvändigtvis 

behöver stämma (Bryman, 1997). 

 

 Undersökningen hade även kunnat genomföras med hjälp av en kvalitativ intervjumetod. Förfaran-

det hade då istället varit att intervjua ett 20-tal personer inom en urvalsgrupp där längre, mer ingå-

ende frågor där mer utrymme för flexibilitet och respondenternas egna reflektioner kring temat hade 

funnits. Problemet med denna typ av undersökning hade emellertid varit de mindre möjligheterna 

till att generalisera resultaten. Resultatet skulle således snarare blivit en fallstudie på dessa 20 per-

soners individuella upplevelser. Fördelen med en kvantitativ undersökning gentemot en kvalitativ är 

också att den frikopplar undersökarnas egna värderingar gentemot de insamlade svaren. Dessutom 

finns även en skarp åtskillnad mellan teori och observation. Undersökarens egna, personliga tenden-

ser skall helst inte påverka datainsamlingen genom att ledande frågor medvetet ställs. Frågorna i 

enkäten är trots detta ledande, i den bemärkelsen att de begränsar och leder svarsmöjligheterna 

(Bryman, 1997). 
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8. Slutsats 

Undersökningen visar att upplevelser av ensamhet och social isolering är något som förekommer 

bland sjöfartsstudenterna, en majoritet har upplevt detta. För vissa respondenter verkar detta vara ett 

större problem eftersom de både upplevt detta i en stor utsträckning samt verkar erfarit konkreta 

symptom och negativa effekter så som nedstämdhet och nedsatt prestationsförmåga till följd av 

detta. Faktorer som kan kopplas dessa känslor är flera. Civilstånd, upplevd arbetsbörda, stämningen 

och gemenskapen ombord, samt relationen till handledaren verkar ha en klar relation till dessa upp-

levelser. Även tillgången till modern kommunikation och träning kan kopplas, men i mindre ut-

sträckning. Det verkar som om de flesta faktorerna har ett visst samband, ingen verkar vara helt av-

görande för vare sig framkallandet eller förhindrandet av dessa känslor. Troligtvis är det när flera av 

dessa faktorer, och möjligtvis faktorer som ej lyckats uppmärksammas i denna studie uppträder i 

kombination som benägenheten att uppleva ensamhet verkligen påverkas. Andra faktorer kan vara 

sådant som till exempel personlighet (Palinka & Suedfeld, 2007).  De symptom som uppträtt i sam-

band med upplevd ensamhet och social isolering är allmän nedstämdhet samt en något nedsatt pre-

stationsförmåga. Studien har även visat att det ej verkar finnas någon korrespondens mellan sömn-

svårigheter och känslor av ensamhet och social isolering. Ur ett genusperspektiv kan vi inte se några 

stora, klara skillnader mellan könen. Den lilla skillnad som faktiskt observerats beror antagligen på 

en snedfördelning mellan könen hos respondenterna, ett enstaka svar hos kvinnorna påverkar det 

totala resultatet i den gruppen väldigt mycket mer än vad enstaka svar gör hos männen. Den gene-

rella slutsatsen är att det finns ett problem med att studenterna upplever känslor av ensamhet och 

social isolering och vissa konsekvenser därav som skulle kunna ha en allvarlig inverkan på såväl 

individernas mentala hälsa som säkerheten ombord. Problemet är i dagsläget inte enormt men situ-

ationen skulle antagligen kunna bli både bättre och sämre beroende på hur rederier och myndigheter 

i framtiden väljer att hantera detta och beaktar de faktorer som kan kopplas dessa upplevelser. 

 

9. Förslag till vidare forskning 

En intressant undersökning hade varit en liknande studie gjord på en annan urvalsgrupp, exempelvis 

aktiva befäl eller elever på ett annat lärosäte eller militärens kadetter. Det finns dessutom möjlighet-

er att genomföra en liknande undersökningar där andra variabler, faktorer och symptom undersöks. 

Att utföra en kvalitativ undersökning och på så vis se om det framträder några skillnader beroende 

på undersökningsmetod är också en möjlighet. Ifall denna undersökning upprepas vid senare till-

fälle skulle kanske olika kausala sammanband kunna säkerställas. 
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