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Abstrakt  

Stress är något som finns ibland oss oavsett om vi blir påverkade eller inte, det finns både i 

vårt vardagliga liv och på arbetsplatser. Vissa människor påverkas mer än andra och 

hanterar stressen som finns runt omkring på olika sätt. Syftet med denna undersökning var 

att ta reda på hur nautiska befäl ombord på svenskflaggade ro-pax fartyg hanterar stress 

och om den upplevda stressen påverkar arbetet. Undersökningen genomfördes ombord på 

fartyg där intervjupersonerna tjänstgjorde. Studien utfördes med hjälp av kvalitativmetod 

och semi-strukturerad intervjumetod. Studiens resultat är från sju intervjuer med sjöbefäl 

och visade att det finns en hög stressnivå ombord som påverkar personalen och deras 

arbeten negativt, speciellt vid lastning och lossning. Studien visade också att sjöbefälen är 

beroende av det sociala stödet och tar hjälp av koffein för att hantera den upplevda stressen 

ombord.  
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Abstract 

Stress is something that exists among us whether we are affected or not, it is both in our 

everyday life and in the workplace. Some people are affected more than others and handle 

the stress that are available around in different ways. The purpose of this study was to find 

out how the nautical officers on board the Swedish flagged ro-pax ships handle stress and 

if the perceived stress affect the work. The survey was carried out on board ships where the 

respondents are served. The study was carried out with the help of qualitative method and 

semi-structured interview methods. The results of the study from the seven interviews with 

the ship's officers and showed that there is a high level of stress on board that affect staff 

and their work negatively, especially when loading and unloading. The study also showed 

that marine officer is dependent on the social support and take the help of caffeine to deal 

with the perceived stress on board. 
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Förord 

Vi vill framföra ett tack till er som ställt upp som intervjupersoner. Ett hjärtligt tack till 

våra nära och kära för er support och stöttning, utan er hade inte denna studie varit möjlig. 

Ni är guld värda. 

Nybro, 2016-08-24. 
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1. Inledning 

Det finns olika sorters fartyg till sjöss och denna studie kommer att fokusera på ro-pax 

fartyg. Ro-pax fartyg är fartyg som både fraktar passagerare och rullande last, såsom trailer 

och personbilar som rullas ombord för egen maskin eller med hjälp av truckar. Fartygen är 

utrustade med faciliteter som bland annat restauranger och hytter för passagerarna. Detta 

medför att det blir flera arbetsmoment som ska utföras, ha ansvar och ha uppsikt över 

(Ihre, 2010, s.188).  

Ro-pax fartygen som intervjupersonerna arbetar på har arbetsuppgifterna: övervakning vid 

lastning och lossning vilket innebär att det lastas på rätt och säkert sätt, vara arbetsledare, 

ansvara över underhållsarbete, det administrativa arbetet och akutsjukvården ombord. Allt 

detta under tiden som fartyget ska navigeras. Många arbetsuppgifter har fartygsbefäl vilket 

kan bli komplicerat att utföra och hantera på en gång.  

Människor reagerar olika när det är flera saker som ska utföras under en tidsbegränsning, 

när det exempelvis är mycket runt omkring kan det kännas stressigt. Stress har blivit ett allt 

större samhällsproblem, både ekonomiskt och mänskligt. Människornas välmående 

försämras av att prestationerna och produktiviteten betyder mer än människans välmående. 

Motivationen, hälsan, stämningen samt arbetets resultat påverkas om arbetsplatser har en 

hög negativ stressnivå (Arnetz & Ekman, 2013, ss. 223,273). Arbetsmiljöverket har arbetat 

fram föreskrifter och regler om hur arbetsmiljön ska motverka att stress uppkommer på 

arbetsplatsen, eftersom det är ohälsosamt att bli stressad av en rad olika faktorer 

(Arbetsmiljöverket, 2015). Enligt arbetsmiljölagen (H8, 2015) Kapitel 2:2§ Ska arbete 

planläggas och anordnas sådant, att det kan utföras i en sund och säker miljö.  

Att hantera stress är att hitta en lösning på problemet och att göra stressen positiv istället 

för negativ. Ett sätt att hantera stress är att använda sig av endorfiner genom skratt, socialt 

nätverk och att vara aktiv vilket påverkar både psykiskt och fysiskt. I flertal av dagens 

yrkeskategorier och arbeten finns stress. Stressen kan påverkas på olika sett både negativt 

och positivt (Magnusson & Jansson, 2007, ss. 56, 57).  

Att arbeta till sjöss kan medföra att det uppstår ett flertal situationer som innehar stress, 

och i arbetet som styrman kommer det kanske uppstå situationer där stress är en faktor i 
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arbetsmiljön och för styrmannen. Under yrkesförklaring av fartygsbefäl står det att 

personer ska vara stresstålig för att arbeta som fartygsbefäl (Framtid, 2016).  

Stress är ett upplevat problem på vissa arbetsplatser och eftersom forskning visar att 

stressen går att hantera tillvisdel med olika hjälpmedel. Då sjömän har en begränsad yta, 

möjligheter och nätverk av personer runt omkring sig ombord på fartyg är frågan hur de 

gör för att lyckas hantera och minska om de upplever stress ombord.  

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur nautiska befäl ombord på svenskflaggade ro-

pax fartyg hanterar stress och om den upplevda stressen påverkar arbetet. Frågeställningar: 

På vilket sätt påverkas arbetet hos nautiskt befälet ombord på ett ro-pax fartyg om befälen 

upplever stress? Hur hanterar nautiskt befäl den upplevda stressen på ro-pax fartyg? 

3. Tidigare forskning 

I en tidigare studie (Backe & Rask, 2014) som handlar om nyexaminerade styrmän och hur 

de upplevde stress. I resultatet framgick det att de nyexaminerade styrmännen upplevde 

både stress och oro den första tiden i yrket. I en enkätundersökning och material från 

sjöverket i studien (Eklöf & Sandell, 2008) framkom det att dem olyckor som togs upp i 

studien som skett har stress varit en bidragande faktor. I haverikommissionens rapport 

angående en olycka i samband med lastning/lossning på Stena Saga (Haverikommission, 

2015). Enligt haverikommissionen framgår det att lastning/lossning sker i en stressig, 

bullrig och farlig miljö, men det anses inte vara orsaken till den aktuella olyckan som 

medförde att en anställd omkom. Det var bland annat bristande rutiner som ansågs var 

orsaken till olyckan. Enligt arbetsmiljöverket måste stress förebyggas på arbetsplatsen 

(AFS, 2001:1). 

En rapport av Loddé (2008) som handlar om stress och trötthet där studien jämför 

stressnivån hos sjömän och de övriga anställda, civilanställda på franska oceanografiska 

fartyg. Civilanställda är i detta fall, tekniker och ingenjörer som jobbar ombord 

tillsammans på oceanografiska institutet. Teknikerna och ingenjörerna arbetar ibland 

ombord för att ha hand om specialutrustning och att utföra studier. I studien framgick det 

att sjömännen (17 %) känner mer negativ stress och var under kategorin risk för hög stress 

än vad de civilanställda (0 %) var, 10 % av sjömännen jämfört med 2 % av icke sjömännen 
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hade och upplevde hög stressnivå som innebar hälsofara. I rapporten framgick det att de 

bidragande faktorerna för de höga stressnivåerna fanns i långa arbetsperioder, monotont 

liv, arbete i farliga miljöer, inskränkta sociala möjligheter och separation från familjen  

I en rapport av Lützhöft, Thorslund, Kircher & Mats (2007) om utmattning till sjöss som 

innefattar en fältstudie med intervjuer på 13 olika handelsfartyg med rederi. Syftet med 

studien var att hitta och jämföra skillnader i trötthet av olika vaktsystem, tre och 

tvåvaktsystem. Befälen som hade tvåvaktsystem var mer tillfredsställda med 

arbetstimmarna och med arbetssituationen tillskillnad från befälen som hade 

tvåvaktsystem. Det framgick att befälen kände sig tröttare. Studien har ett klart samband 

mellan tvåvaktsystem och stress där befälens stressnivåer under tvåvaktsystem var högre, 

speciellt nattetid. Studien pekar på att arbeta till sjöss är generellt stressfyllt och att 

sömnbrist är något som är vanligt ombord. 

En rapport från karolinska institutet (stress i arbetet, 2010) som handlar om stress i relation 

till arbete, är förhållandet mellan upplevd kontroll och krav i en arbetssituation som är det 

avgörande för om arbetet leder till en negativ stressreaktion. Detta blir konsekvenserna om 

inte arbetsgivaren upprätthåller en god arbetsmiljö. Negativ stressreaktion är ett krav och 

kontrollmodellen som används för att studerar psykosociala arbetsförhållanden och hälsa. 

Det är kraven i en arbetssituation som är de psykologiska stressorer såsom arbetsmängden 

och tidspressen. Kraven mot den enskilde som förväntas att ta större ansvar över sin 

arbetssituation. I arbetssituation innebär krav att en person kan själv ha någon form av 

inflytande, här innefattar personligutveckling samt arbetsvariation. De administrativas 

bristande kunskap kan vara en faktor till stress. Parmsund, Svensson, Tegbrant, & Åborg, 

(2009) menar att stress i arbetet påverkas i hög grad av det sociala stödet, finns det ett 

socialt stöd kan det påverka hur stressad en person blir på en arbetsplats. De personer som 

har ett stark socialt stöd bakom sig har lägre stressymptom än andra. Arbetsplatser som har 

hög stress betecknas av en kombination av lågnivå av personlig kontroll och höga krav. De 

personer som arbetar på arbetsplatser där hög stress förkommer lider i högre grad av 

trötthet, muskelvärk och sömnproblem. Hög stress i kombination med dåligt socialt stöd 

gör att risken för psykiska påfrestningar såsom ångest och depression ökar påtagligt. I 

kategorin för att utveckla psykisk ohälsa innefattar även upprepande omorganisationer och 

osäkrare anställningsförhållande detta i relation till kraven på både flexibilitet och 

effektivitet. Höga krav i kombination med hög kontroll kan leda till en positiv utveckling 
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och inlärning under ett kortsiktigt perspektiv här innefattar det att de anställda kan och har 

möjlighet till att sätta egna gränser i arbetet och ha eget inflytande (Agervold, 2012, s. 43, 

47).  

4. Litteratur 

4.1. Vad innebär stress 

Stress uppkommer när människor får krav på sig, människan känner att skillnaden är för 

stor av vad som förväntas och vad människan rimligen klarar av. Detta skapar en 

stressreaktion, vilket uppkommer när kroppen förbereder människan på att ta itu med det 

som gör människan stressad. Det tar över människans resurser vilket kan ge en känsla av 

belastning, hot eller fara som i sin tur ger en stressreaktion som uppkommer när det blir 

svårt att hantera de psykiska och fysiska reaktioner som gör att situationen som människan 

befinner sig i förändras. (Arnetz & Ekman, 2013, s. 218; Hedin & Löndahl, 2013, s.139). 

Stressreaktion ger människan en större överlevnadsförmåga då den varva upp 

koncentration och prestationsförmåga. Den så kallade kamp-flykt reaktionen uppstår 

(Hedin & Löndahl, 2013, s.119).  

Det finns tre olika sorters stress, positiv stress, tolerantstress och negativ stress. Positiv 

stress, - innebär att det har uppstått en situation som är hanteringsbar såsom en utmaning 

eller att en människa tar en risk som bidrar till ett bra resultat. Människan i den positiva 

stressituationen innehar en god självkänsla samt har kontroll över situationen. 

Tolerantstress, innebär att det har uppstått en negativ situation men där människan kan 

kontrollera situationen, dock oftast med stöd från omgivningen. Negativ stress, innebär att 

det har uppstått en negativ situation som inte är hanterbar. Graden och varaktigheten är 

längre under negativ stress. I negativ stress är oftast stödet runtomkring begränsat eller 

inget (Arnetz & Ekman, 2013, s.88). 

Oavsett vilken sorts stress en människa känner av startas General Adaptation 

Syndrome (GAS), vilket är en respons från kroppen som är i tre steg. Det första steget är 

alarm fasen, där det sympatiska nervsystemet sätts igång, stresshormon-adrenalin (kortisol) 

utsöndras och kamp eller flykt systemet sätts igång. Kroppen anpassar sig till stressen. Den 

andra fasen är uthållighet, här är personen under press men uthärdar. Här används energi 

från kroppen som skulle lagts på något annat men som krävs för att personen ska kunna 
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uthärda under stressen (känslig för sjukdomar) förmågan att motstå ytterligare stress. Det 

sista steget är utmattningsfasen vilket innebär när en person inte längre orkar med 

påfrestningen av stressen. Energin tar slut och sjukliga tillstånd kan uppstå, ibland 

uppkommer det sjukdomar som, värk, minnesförlust, högt blodtryck och magkatarr men 

även kroniska sjukdomar till exempel hjärt-och kärlsjukdomar (Theorell, 2012, s.120). 

Om stressen är långvarig krymper hippocampus som är en del i vår hjärna och stressen blir 

svårare att kontrollera vilket bidrar till att vi blir mer stresskänsliga (Hedin & Löndahl, 

2013, s.140).  

4.2 Hantera stress 

Människan tar itu med stressen på olika sätt, en stressad människa får ofta dåliga matvanor. 

De brukar till exempel hoppa över lunchen för att hinna med arbete som måste göras eller 

köper skräpmat för att orken inte finns där. Vissa människor tar till alkohol för att lugna 

ner sig vid stressade situationer (Parmsund, Svensson, Tegbrant, & Åborg, 2009). Hans 

Selye (Perski 2012) menar att hur människor uppfattar den stressande händelsen, är det 

som avgör hur reaktionen kommer att bli. För att minska stressen gäller det att själv kunna 

kontrollera situationen, att vi får stöd av andra och att vi känner oss optimistiska. Det 

sociala stödet är en viktig del i det hela. Därför att det är vårt sociala nätverk som gör att 

vår tillvaro blir mer begriplig (Theorell, 2012, s.120). Det finns olika sätt att hantera stress 

på, alla människor hanterar stress på olika sätt. Enligt Holt, o.a., (2012) finns det sex sätt 

att hantera stressen på: 

Steg 1: Hardiness, i detta sätt handlar det om att ha kontroll, vilket innebär att personen ska 

kunna påverka situationen. Det ska även finnas ett engagemang ifrån personen genom att 

denne ska vara motiverad till att hitta en lösning. Detta sker genom utmaningen som är att 

få positiv stress istället för negativ stress.  

Steg 2: Förväntningar, våra förväntningar avgör hur vi beter oss, positivt eller negativt. 

Detta steg handlar om att kunna bli stärkt genom olika punkter. Prestation, om en person 

har varit i liknande situationer kan detta stärka personen. Om en person ser att andra klarar 

av att bli bättre kan detta påverka personen positivt för då kan denne också göra det. Om en 

person blir positiv pushad blir det lättare att bli hjälpt. Om en person är nervös inför att få 

hjälp eller känner oro kan detta bli hämmande för att bli hjälpt. 
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Steg 3: Socialt stöd, gör att stressen kan klaras av bättre, vetskapen av att det går att få stöd 

och hjälp. Det sociala stödet och vårt sociala nätverk kan delas in i känslomässigt stöd, 

informativt stöd och konkret stöd. Känslomässigt stödet är det stödet som vi människor får 

av vår familj och närmaste vänner. Informativt stöd är det stödet vi människor får genom 

råd, problemlösningar och kunskap detta kommer från kollegor och bekanta. Konkret stöd 

är stödet som vi människor får av de i vår omgivning om de kan hjälpa till, om de har 

resurser som kan bidra till det vi behöver för att bli hjälpt. 

Steg 4: Humor, skratt stimulerar endorfiner vilket ger en positiv känsla. 

Steg 5: Fysisk aktivitet, träning minskar depression, detta påverkar både psykiskt och 

fysiskt.  

Steg 6: Copingstrategier, detta följs i tre steg: Problem fokuserad, aktiv handling för att 

motverka stressen genom att hitta en lösning. Emotionsfokuserad, hantera ångest, 

minimera känslorna. Sökandet efter socialt stöd, går ihop med en som är i samma sits som 

en själv.  

4.3 Stress i relation till arbete  

En bidragande faktor till att stress uppkommer är bristfällig belöning, att den anställde inte 

får den belöning som den förväntas eller har uppnått efter en arbetsinsats. Detta innebär att 

tillräcklig uppskattning i relation till engagemang och egna insatser inte stämmer överens i 

form av trygghet, lön och utvecklingsmöjligheter. Chefer ska bidra till att minska stress 

och att skapa en bra arbetsmiljö, men har chefen hög arbetsbelastning ökar risken därmed 

att medarbetarna kommer att uppleva ohälsa och nedsatt arbetsförmåga. En hälsosam 

arbetsmiljö innefattar ett medvetet arbete som har värderingsfrågor som kan påverka 

arbetsmiljön. Stämmer organisationens värderingar ihop med ens egna kan detta minska 

risken för ohälsa (Parmsund, Svensson, Tegbrant, & Åborg, 2009). 

5. Metod 

5.1 Urval och avgränsningar 

Studien består av sammanlagt sju intervjuer med befäl ifrån tre olika fartyg. Studien 

behandlar hur nautiska befäl ombord på svenskflaggade ro-pax fartyg hanterar stress och 

om den upplevda stressen påverkar arbetet. Det gör att urvalet begränsades till 
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intervjupersoner på svenskflaggade ro-pax fartyg som arbetar som nautiska befäl. Ro-pax 

fartyg är ett fartyg som både tar passagerare och last. Detta valdes då intresset för dessa 

fartyg var stort. 

Urvalet skedde med hjälp av snöbollseffekten, vilket gick ut på att man som forskare blir 

hjälpt av fältet att hitta intervjupersoner. Snöbollseffekten medförde att intervjupersonerna 

blev begränsat till endast män.  Den första intervjupersonen hittades med hjälp av en 

kontakt därefter följdes det att intervjupersonerna rekommenderade andra lämpliga 

intervjupersoner som kunde hjälpa till (Thomsson, 2010, ss. 62, 63). Intervjupersonerna 

ålder och erfarenhet som befäl varierade. Åldern, den äldsta 50år och den yngsta 28år, 

erfarenheten var från 2år till 20år som befäl.  

Stress är stort därför begränsades stress i denna studie till att skriva om hur den upplevs, 

hur den påverkar intervjupersonerna i arbetet samt hur den hanteras vilket framgår i 

intervjuguiden (bilaga 1).  

5.2 Tillvägagångsätt 

När vi avgjorde vilken metod som passade bäst till studien, det blev kvalitativmetod. 

Kvalitativ metod användes för att få en fylligare och bättre fördjupning av den information 

som skulle uppnås. Intervjuerna utgick ifrån likadana frågor ställdes till alla 

intervjupersoner detta för att frågorna skulle kunna ge ett öppet svar (Patel & Davidson, 

2014, s. 81).  

Studien medförde att välja ett specifikt område inom stress, eftersom det är ett väldigt brett 

ämne med olika infallsvinklar och perspektiv. Fokuseringen blev om stress upplevs och 

hur den då påverkar intervjupersonerna i arbetet samt hur den hanteras då detta tyckte vi 

var intressant.  

Val av intervjuform blev semistrukuerad intervjuform vilket innebär en halvöppen intervju, 

att informanterna kunde ha olika svar om en likadan fråga. Den ansåg vi var mest lämplig i 

vår studie. För att förstå studien tog vi hjälp av litteratur och tidigare forskning kring ämnet 

som var till studiens fördel (Patel & Davidson, 2014, ss. 82, 84).  

Intervjupersonerna valdes på två sätt, de var befäl och med hjälp av snöbollseffekten. 

Intervjuerna genomfördes ombord på de fartyg som intervjupersonerna tjänstgjorde på. 

Intervjuerna genomfördes enskilt med befälen och medhjälp av inspelning som sedan 
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transkriberades. Befälen utlovades att få ta del av studien när den är fullständig om det 

önskades. Hanteringen av datainsamlingen gjordes utifrån vad som var till hjälp för 

studien, det vill säga stress, det som är relevant och tidigare forskning som har anknytning 

till studien (Patel & Davidson, 2014, s. 42).  

5.3 Analys av intervjuerna 

Analysen påbörjades direkt i samband att intervjuerna gjordes, det skrevs ner detaljer 

angående intervjun samt olika reflektioner för att hålla intervjun vid liv. Intervjuer 

bandades för att effektivisera intervjuerna, intervjuerna skrevs av från banden kort efter 

intervjun. Transkriptionen av intervjupersonernas svar genomfördes med korrigering för 

utfyllnadsord samt talspråket som inte har betydelse för studien. Svaren som framgick 

kategoriserades med hjälp av rubrikerna i form av frågeställningarna med utgångspunkt 

från syftet i studien.  

5.4 Etikregler 

Vid genomförandet av denna studie fick hänsyn tas till de etiska principerna, information 

samtycke-, konfidentialitet-, konsekvenser och forskarens roll. Vi informerade 

intervjupersonerna om studiens syfte, innehåll och intervjupersonerna fick information om 

att deras medverkan var på frivillig bas och att de är anonyma i studien. (Patel & Davidson, 

2014, s. 62). Intervjupersonerna fick information att det som sägs under intervjuerna endast 

kommer att användas till studien och att deras svar inte kommer att kunna härledas till 

dem. (Patel & Davidson, 2014, ss. 63, 74). Forskarens roll handlar om att visa och inneha 

integritet, som är avgörande för kvaliteten i studien. Studien ska i allra högsta grad få en 

vetenskaplig kvalité på resultatet som är korrekt (Patel & Davidson, 2014, s. 73). 

5.5 Reliabilitet och validitet 

Reliabiliteten kunde uppnås då studien behandlade intervjupersoner som var lämpliga för 

studiens innehåll. De hade alla anställning som nautiska befäl. Detta medförde att 

stringensen blev avsevärt betydande på grund av studiens ingående material och djuphet. 

Bandningen av intervjuerna försäkrade om att inga missförstånd fanns då det gick att 

lyssna på intervjuerna flera gånger (Patel & Davidson, 2014, ss. 102, 103). Reliabiliteten 

kan dock fallera också på grund av att studien ska kunna göras om och ge samma resultat 

igen under liknande former. Studien behandlar människors upplevelser. En mänsklig 
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upplevelse kan förändras från dag till annan. Studien är fullt möjlig att återupprepa igen 

med samma metodval men det kan ge ett annorlunda resultat. Validiteten blev uppnådd 

eftersom studiens avsiktlighet om vad som skulle undersökas har undersökts. Det vill säga 

att avsikten med studien var att intervjua styrmän om stress vilket gjordes. (Patel & 

Davidson, 2014, ss. 105, 106). 

6. Resultat 

Nedan presenteras resultatet som är framtaget ur intervjuer med intervjupersonerna. 

Resultatet är utifrån frågeställningarna; På vilket vis påverkas arbetet hos nautiskt befälet 

ombord på ett ro-pax fartyg om befälen upplever stress? Hur hanterar nautiskt befäl den 

upplevda stressen på ro-pax fartyg?  

Det framkom tydligt att alla de tillfrågade kände av stress men de påpekade att stress är 

olika för varje individ, att något som en kollega kanske tycker är stressande är det inte för 

den andra. Intervjupersonerna ansåg alla att de upplevde en negativ stress utifrån 

tidspressen som finns ombord. intervjupersonerna kunde känna av minnesförlust, 

sömnproblem, humörsvängningar, tunnelseende och bristande fokusering som påföljd av 

stressen. Dessa bieffekter kan då gå ut över kollegorna, en av de intervjuade berättade att 

han höjer rösten när han är stressad. En del av intervjupersonerna tyckte att det var svårt att 

slappna av efter passets slut, de har ibland problem med att inte kunna släppa arbetet under 

sin lediga tid utan tänker på vad som måste göras inför nästa pass.    

Jag glömmer bort saker vid extremt mycket stress. 

Jag tänker mycket på vad som ska göras även när jag är ledig, man blir utmattad efter 

det har varit stressigt under en lång tid. 

6.1 På vilket vis påverkas arbetet hos nautiskt befälet ombord på ett ro-pax fartyg om 

de upplever stress? 

Tidspressen bidrar till att de får tvivelaktiga tankar i huvudet, detta genom att de känner sig 

ansvariga vid en eventuell sen avgång eller om någon arbetsuppgift har blivit lidande vilket 

kan dra ner på självförtroendet och få dem att känna sig dåliga och ifrågasätter sin 

kunskap. Majoriteten av intervjupersonerna känner sig utmattade som följd av stressen och 

en tog upp sin är rädsla för att få magsår om stressen inte dämpas. En annan talade om att 

stressen kan bidrar till att de får ångest om det är stressigt under en lång tid.  
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Jag kommer troligtvis få magsår om det fortsätter såhär. 

Jag går på högvarv ibland när vi har det stressigt vilket gör att jag kan bli utmattad. 

Majoriteten av de tillfrågade ansåg att pappersarbete gjorde dem mer stressade och det är 

för många olika arbetsuppgifter som ska utföras. De talar om att försöka behärska stressen 

att försöka koppla bort vissa saker och ta den saken senare för att inte känna av stressen allt 

för mycket om det finns möjlighet till det. Att vara utmattad, trött och ofokuserad gör att 

de blir mer trötta och att de prioriterar annorlunda. Tillexempel istället för att träna efter 

arbetspasset så går de och lägger sig och sover. 

Som föregående stycke påpekade intervjupersonerna att det var tidsbristen som var en av 

de större bidragande faktorerna till att de kände av stress ombord. Majoriteten sa att 

stressen är som högst under lastning och lossning. De berättade att de känner sig ansvariga 

vid lastningen, att de är rädda för att stressen kommer göra att de glömmer något viktigt, 

felaktigt beslutsfattande, exempelvis att lastningen går fel och de glömmer last eller lastar 

fel vilket kan medföra att man missar last. De känner att det är deras ansvar om de blir sena 

och känner att de måste stressa på kollegor som de egentligen inte vill göra. De klargjorde 

ett önskemål att få mer tid i hamn vilket kunde resulterar i mindre stress.  

Jag känner av stressen mest vid lastning och lossning, vi måste gå vid en viss tid. Det 

kostar företaget om vi inte går i tid. Det är mitt ansvar att se till att vi gör det. 

Stressen är som högst vid ankomst och avgång, vi har för lite tid i hamn. Man får 

stressa kollegor och stressa chaufförerna/bilister som jag egentligen inte vill men vi 

måste gå enligt tidtabellen och det är mitt ansvar och uppgift att den följs. 

Majoriteten av intervjupersonerna är överens om att stressen medför olika sorters av risker 

ombord och att de är rädda för att stressen kan medföra olyckor eller till och med dödsfall. 

Om de inte tänker på säkerheten först utan bara fokuserar på klockan och tiden kan något 

gå fel speciellt under en lastning vilket kan medföra att någon blir skadad, antingen 

kollegor, lasten eller passagerare. De berättade att det är svårt att ha den balansgången när 

de ser att klockan tickar iväg och att de måste skynda på men varsamt. 

Arbetsuppgifterna kan bli skadade för vi stressar, stressar jag vid lastning och bara 

skynda på kan någon bli skadad, till och med dödad. Vi måste tänka på säkerheten. 
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Stressen ökar risken för olyckor, person och lastskador ökar oerhört i och med att man 

stressar och skyndar på allt för att allt ska gå så fort som möjligt. 

Den bidragande faktorn till att stress finns ombord svarar alla tidspressen, besparingar, för 

få medarbetare och för många arbetsuppgifter på kort tid. Majoriteten av 

intervjupersonerna menar att stressen kommer från rederiets sida, att de ska spara in på 

saker, byta saker och den ständiga oron för nedskärningar eller förflyttningar. De anser att 

det är för många arbetssysslor som ligger på en person det vore bättre om det var mer 

jämnt fördelat under längre tid. 

Förutom negativ och hög stressfaktor tog en intervjuperson upp onödig stress, vilket menas 

att det kan vara bristande och ej fungerande verktyg exempelvis en dator som inte fungerar 

vilket kan leda till ett raseri utbrott som egentligen inte hade behövts. Hade detta blivit 

bättre hade inte stressen varit negativ på samma sätt. 

Snålhet från rederiets sida, de ska alltid få allting att gå snabbare och att bli billiga 

utan att tänka på konsekvenserna av det vilket leder till både tidsbrist och missnöje, 

för mycket pappersarbete. 

Stressen hade inte varit lite hög eller minskats en del om detta hade följts. Om det hade 

varit fler personer som hade arbetat, hade även risken för olyckor minskat för om det är 

mer folk kan arbetsuppgifterna fullföljas på korrekt sätt och inte halvdant för att stressa 

igenom listan på arbeten som måste göras. Majoriteten menar att det är tiden i hamn som är 

den största stressfaktorn och om de hade fått mer tid i hamn hade det inte varit stressigt. 

Att arbetsuppgifterna delas upp på flera personer och under längre tid. Längre tid i 

hamn hade underlättat. 

Man kanske inte gör sina uppgifter helhjärtat när jag vet att det är tusen andra saker 

som jag måste fixa innan passet då kan något bli lidande.  

6.2 Hur hanterar nautiskt befäl den upplevda stressen på ro-pax fartyg? 

Alla intervjupersoner hade ett gemensamt sätt att varva ner från stressen, de blir lugna av 

att dricka kaffe. En respondent hade svårt att varva ner innan alla arbetsuppgifter var 

slutförda. Men att minska stressen under arbetspasset hade de olika sätt på, två minskade 

stressen genom att vara medveten, medveten om att eventuella problem kan uppstå och att 

det kan bli stressigt. Två respondenter drog sig undan vid allt för stressiga förhållanden, 
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och planerar upp arbetet för oftast är de medvetna om när det blir stressigt om inget 

oförberett sker, vilket gör att själva arbetsbördan inte blir lika tung. 

Försöker förutse och vara beredd på alla eventuella problem som kan komma under 

lastningen, samt att försöka intala sig själv att stress inte leder någonvart. 

En del av intervjupersonerna kunde se ett mönster att de var mer mottagliga mot stress när 

de saknade sin familj extra någon dag, detta genom att deras tankar var någon annanstans. 

För en del betydde det ingen skillnad. De talade om att under negativ stress och saknaden 

av familjen kunde få dem ofokuserade men att det även var där de hämtade energi. 

Jag saknar min familj hemma, speciellt om jag vet om att de har det jobbigt eller ska 

göra något speciellt då kan jag bli lite borta i min tankar.  

En intervjuperson ansåg att som befäl måste de inneha ett lugn, om de är stressade kan det 

smitta sig till de andra ombord. De tänker att de måste lugna ner sig för sina kollegors 

skull. En svarade att den fokuserar på att arbetspasset är slut snart och kan fokusera på den 

tiden som är kvar. Att hämta energi är en viktig faktor till att de klarar av stressen och har 

ork att dämpa den, en del hämtar energi i gemenskapen ombord, en annan hämtar den när 

de får prata med sina nära och kära hemma.  

Jag stressar ner genom att få energi genom att ringa hem samt att dricka kaffe. 

Man får sämre sömn, sämre ro och då prioriterar man kanske att sova hela vilopasset 

istället för att kanske lägga in ett träningspass. 

Intervjupersonerna ansåg att det fanns viss hjälp att få på arbetsplatsen vid stressiga 

situationer om det behövdes, det beror vilka man jobbar med. De talade om att oftast ligger 

det en stresskänsla i luften och kollegorna känner av det. Det finns två olika sidor på 

arbetsledarna och kollegorna en del är sådana personer som stöttar mer än andra och vissa 

stressar och skyndar på i redan stressiga situationer. Generellt får intervjupersonerna 

försöka styra och kontrollera stressen själva. 

Vi peppar varandra, men vissa chefer är mer stressande än andra och det kan smitta av 

sig ibland. 
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Intervjupersonerna var eniga att stressen var som minst när de inte arbetade, och om de 

arbetade var stressen inte lika hög när de enbart hade vakt vid båtkörningen. De fann att de 

var den mest rogivande och lugna delen utav arbetet som styrman. 

Stressen är som minst när jag sitter och kör båt och under min lediga tid. 

7. Diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka hur nautiska befäl ombord på svenskflaggade ro-

pax fartyg hanterar stress och om den upplevda stressen påverkar arbetet.  

Syftet bröts ur i följande frågeställningar, På vilket vis påverkas arbetet hos nautiskt befälet 

ombord på ett ro-pax fartyg om befälen upplever stress? Hur hanterar nautiskt befäl den 

upplevda stressen på ro-pax fartyg? 

7.1 Resultatdiskussion 

Resultatet visade att de kände av negativstress. Arnetz och Ekman (2013) beskrev 

negativstress av en situation som inte är hanterbar, graden och varaktigheten är lång och 

oftast är stödet begränsat eller inget. Det finns ytterligare en stress som togs upp i början av 

studien, tolerantstress vilket är en negativsituation men som går att kontrollera (Arnetz & 

Ekman, 2013, s.88). Utifrån resultatet framgick det att de kan kontrollera en viss situation, 

exempelvis hur snabbt de ska utföra en arbetsuppgift, exempelvis vilka de ska prioritera 

först. 

I en rapport från (Loddé, 2008) framgick det att de bidragande faktorerna för de höga 

stressnivåerna fanns i långa arbetsperioder, monotont liv, arbete i farliga miljöer, 

inskränkta sociala möjligheter och separation från familjen. Detta bekräftas delvis av 

intervjupersonerna, resultatet behandlade separationen från familjen är en bidragande 

faktor till att de ibland känner av stressen lite extra och att de var mer mottagliga när de 

saknar sin familj men använder även familjen som en sorts av hantering av stressen. De 

sociala möjligheterna, de har sina kollegor ombord som stöttning men att det är begränsat 

beroende på vilka som arbetar och hur de känner. Det sociala stödet är en viktig del i det 

hela, för det är vårt sociala nätverk som gör att vår tillvaro blir mer begriplig (Theorell, 

2012, s. 120). Ur resultatet framgick det att orken fanns där tack vare kollegorna som finns 

runt omkring men som ovannämnt är det begränsat. Detta bekräftas av rapporten (stress i 
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arbetet, 2010) av karolinska institutet att det sociala stödet är en viktig faktor hur stressen 

urartar sig och att de med starkt socialt stöd har lägre stress symtom.  

Karolinska institutet (Stress i arbete, 2010) menar att människor som arbetar på 

arbetsplatser där hög stress förkommer lider i högre grad av trötthet, muskelvärk och 

sömnproblem. Hög stress i kombination med dåligt socialt stöd gör att risken för psykiska 

påfrestningar såsom ångest och depression ökar påtagligt. Vilket visar i resultatet också, de 

kände sig utmattade och vissa fick problem med sömnen och vissa kände inte ork till att 

exempelvis träna. (Parmsund, Svensson, Tegbrant, & Åborg, 2009) tog upp att en stressad 

människa får dåliga matvanor och tar till dåliga knep för att orka med situationen såsom, 

hoppa över lunchen, köpa skräpmat och använda alkohol. Istället för alkohol användes 

koffein för att dämpa stressen och för att kunna hantera situationen. Vissa orkade inte äta 

mat utan gick och la sig efter passets slut 

Karolinska institutet kontra Holt, o.a., (2012) som menar att genom endorfiner genom 

skratt och träning vilket påverkar både det psykiska och fysiska och detta kan göra att en 

människa hantera stressen bättre. Då stressen gör att en del inte ens orkar att träna efter sitt 

arbetspass för att de är utmattade gör att denna metod inte används. Det hela blir en ond 

cirkel och blir till en farlig arbetsmiljö, eftersom de ska ta viktiga beslut och om de inte kan 

tänka klart på grund av trötthet blir det en säkerhetsrisk vilket kan medföra att en olycka 

sker.  

Stressen påverkar arbetet negativt om de känner sig stressade. Enligt Parmsund, Svensson, 

Tegbrant, Åborg (2009) ska en bra chef bidra med att stressen ska minskas. Har chefen hög 

arbetsbelastning kommer det att smitta av sig på medarbetarna vilket kan får dem att 

stressa också, som i sin tur kan leda till nedsatt arbetsförmåga. En styrman är en chef men 

som har högre chefer över sig, och vad som framkom är det vissa som stressar mer än 

andra och om denne är stressad smittar det av sig i ledet och bidrar till ytterligare en ond 

cirkel.  

Enligt rapporten från karolinska institutet (stress i arbetet, 2010) menar att de administrativ 

kan vara en faktor till stress. Detta framkom i resultatet att de känner en onödig frustration 

över pappers arbete och att de administrera inte alltid fungerar vilket skapar ytterligare 

stress. Karolinska institutet tog även upp att människor kan känna sig stressade över 

omorganisationer och osäkrare anställningsförhållande vilket kan leda till psykisk ohälsa. 
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Intervjupersonerna tog upp stressen från rederiet att de känner oro över nedskärningarna 

och eventuella förflyttningar vilket skapar stress i stressen. 

I en rapport av Lützhöft, Thorslund, Kircher & Mats (2007) visar studien att arbeta till 

sjöss är generellt stressfyllt och att sömnbrist är något som är vanligt ombord. Denna studie 

visar att arbetet till sjöss är stressfyllt och att hanteringen som används är inte det bästa. 

Enligt arbetsmiljölagen 8H, Kapitel 1:1§ Lagens ändamål är att förebygga ohälsa och 

olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö (Paragrafen ändrad 

genom 1994:579) samt 2 § Arbete ska planläggas och anordnas på ett sådant sätt, att det 

kan utföras i en sund och säker miljö (Arbetsmiljölagen, 8H). Enligt resultatet följer inte 

arbetsgivarna arbetsmiljölagarna föreskrifter ombord. Resultaten framgår det att stressen 

påverkar arbetet och den enskilda personen negativt när den är ombord. Det framgår tydligt 

i resultatet att det finns stress ombord, och den är överrepresenterad under 

lastning/lossning, eftersom det ska lasta och lossa fort. Detta innebär att arbetsplatserna är 

stundvis farliga och innehåller hög stressfaktor vilket det inte ska vara enligt 

arbetsmiljölagen.  

I haverikommissionens rapport om en olycka 2014 (Haverikommission, 2015), framgick 

det att den olyckan skedde under lastning/lossning där miljön var stressig, bullrig och 

farlig, men det anses inte vara den direkta orsaken till olyckan, utan det är bl.a. bristande 

rutiner som är orsaken (Haverikommission, 2015). Detta är motsägelsefullt mot resultatet i 

denna studie, för att enligt de tillfrågade intervjupersonerna är stress en faktor och det är 

stressen som bidrar till eventuella olyckor och till om det blir fel.  

I resultatet framgick det egna förslag vad som kan minska stressen vid lastning och 

lossning och på så sätt kommer arbetsmiljölagarna att följas på de fartygen av vad som 

framkommer i resultatet. Det borde vara längre hamnuppehåll men det medför att fartygen 

har mindre tid till sjöss vilket i sin tur ökar bunkerförbrukning och kostnader för rederierna 

dock är det en faktor för att minska den specifika stressen som upplevs. Enligt Parmsund, 

Svensson, Tegbrant, Åborg (2009) är en hälsosam arbetsmiljö en arbetsplats som innefattar 

ett medvetet arbete som har värderingsfrågor som kan påverka arbetsmiljön. Det vill säga 

bekräftas inte styrmännens förslag på en bättre arbetsmiljö kan det bidra till sämre arbete. 

Hedin och Löndahl (2013) tog upp att vid långvarig stress krymper hippocampus och 

stressen blir svårare att kontrollera. Detta kan göra att vi kan få kroniska sjukdomar såsom 
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värk men även minnet kan påverkas (Hedin & Löndahl, 2013, s.140). Detta var något som 

framkom i resultatet, de medgav att saker kan glömmas bort om de är stressade, men att de 

även är rädda för att bli sjuka av stressen i likhet med magsår som Hedin och Löndahl 

(2013) tog upp. 

Stressen ombord kan jämföras med vad tolerantstress är då situationen är negativ, hög 

stress faktor men den går att hantera ibland med konsekvenser såsom sömnproblem, 

minnesförlust, aggressioner och förseningar. Även om stressen är negativ finns det sociala 

stödet till viss del, alltså begränsat. Är stressen negativ eller tolerantstress, då det stämmer 

in på båda. 

7.2 Metoddiskussion 

Syftet delades upp i frågeställningar som blev indelade senare i två teman. Genom denna 

process skulle vi bli hjälpta att nå fram till ett svar i vårt valda syfte. Den kvalitativa 

metoden som användes genom öppna frågor passade bra in på studien då 

intervjupersonerna verkligen fick tänka till och fundera ut svar. Med en strikt intervjuguide 

hade svaren inte blivit lika omfattande och djupa. 

En kvantitativundersökning hade fått ett mer statistiskt säkert underlag men inte med lika 

djupa och utförliga svar, men nått ut till fler personer. Vi hade haft nytta av en sådan 

omfattande statistik i början av undersökningen för att få en mer generell bild.  

8. Slutsats 

Det framkom tydligt i intervjuerna med intervjupersonerna att de upplever stress och att 

det är ett negativt problem som går utöver deras mående och arbete. Enligt 

intervjupersonerna hanterar dem stressen med hjälp av socialt stöd, isolering i hytten och 

koffein. Det gemensamma problemet som intervjupersonerna tog upp var att stressen var 

som värst under lastning och lossning och att pappersarbetet var en bidragande faktor till 

stress. Samtliga intervjupersoner är rädda för att bli sjuka eller att en olycka kommer ske 

på grund av stress. Intervjupersonerna tog under intervjuerna upp egna förslag till hur 

stressen som upplevs ombord kunde minskas, exempelvis att rederierna anställer fler och 

att det borde vara längre hamnuppehåll. 
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9. Förslag på vidare forskning 

Förslag på vidare forskning av denna studie är att genomföra studien i samma anda men 

med kvantitativ metod för att nå ut till flera respondenter för att få ett bredare resultat. 

Ett annat förslag är att fokusera på ett specifikt moment där stress är en hög faktor ombord. 

Exempelvis vad som framkom i denna studie, att stressen var hög vid lastning och 

lossning, och då fokusera på rederiets syn på detta och inte besättningens i förhållande till 

arbetsmiljölagen.  
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i 
 

Bilaga 

Intervjumall 

      1.         Hur gammal är du?   

2.         Hur länge har du arbetat till sjöss?  

3.         Hur länge har du arbetat som styrman?  

4.         Känner du av stress på arbetet?  

5.         På vilket sätt känner du av stressen?  

6.         Hur påverkar stressen ditt arbete?  

7.         I vilken situation känner du av stress på arbetet?  

8.         I vilken situation känner du av stress minst på arbetet?    

9.         Upplever du att stressen kan bidrar till någon form av risk på arbetet?    

10.   Upplever du att stressen är negativ eller positiv, på vilket sätt?  

11.   Vad gör du själv för att minska stressen under arbetspasset?  

12.   Vad gör du för att stressa ner?  

13. Hur påverkar stressen dig fysiskt? 

14. Hur påverkar stressen dig psykiskt? 

15.   På vilket sätt får du hjälp på arbetsplatsen när du känner dig stressad?  

16.   På vilket sätt upplever du det begränsade sociala utrymmet i relation till stress?    

 (att vara borta ifrån familj och närstående etc.)      

17.   Vad tror du är den bidragande faktorn att stress uppstår på arbetsplatsen?  

18.   Vad anser du måste göras för att förbättra arbetsförhållandet angående stress?   

19.   Är det något som du vill tillägga angående stress ombord?  

20.   Något annat som du vill ta upp som är relevant för studien?  


