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Abstrakt 

Övervikt i samhället har de senaste åren ökat, och därigenom en rad sjukdo-

mar. Fysisk aktivitet ombord är ett ämne som bör tas på stort allvar, då allt 

fler sjömän har ett högre BMI än 35 vilket klassas som fetma. Syftet med ar-

betet är att undersöka attityden samt möjligheten kring fysisk aktivitet hos 

den nya generationens sjömän. Tre frågeställningar önskas besvaras: 

Vilka träningsvanor har den nya generationens sjömän och vad motiverar 

dem till att utöva fysisk aktivitet? Finns det förutsättningar kring fysisk akti-

vitet på de fartyg som befälsstudenterna utfört sin praktik på? Vad kan för-

bättras kring förutsättningarna för fysisk aktivitet ombord? En kvantitativ 

metod har använts och skapats genom en enkätundersökning för att möjliggö-

ra för den nya generationens sjömän att besvara frågor som kan leda till svar 

för uppsatsens frågeställningar. Studiens resultat visar att den nya generatio-

nens sjömän har ett stort intresse kring fysisk aktivitet ombord. Det fram-

kommer att brister kring träningsutrustning ombord på fartyg finns och har 

stor potential till att förbättras, samt att motivationen är en av de avgörande 

faktorerna kring om fysisk aktivitet utövas eller ej. Vidare kan utläsas från 

enkätundersökningens resultat att trötthet samt väderförhållanden är en stor 

faktor till att sjömän väljer att inte utföra fysisk aktivitet ombord.  

Nyckelord: fysiskt hälsa, fysisk aktivitet, fartyg, gym, träningsvanor. 



Abstract 
Overweight in society has increased in recent years, and thereby a number of 

diseases. Physical activity on board is a matter that should be taken seriously, 

as more seamen have a higher BMI than 35, which is classed as obesity. The 

purpose of this work is to investigate the attitudes and possibilities of physi-

cal activity of the new generation seamen. Three questions needed to be an-

swered: What training habits do the new generation seamen have and what 

motivates them to exercise physical activity? Are there any conditions for 

physical activity on the ships in which the master's students performed their 

internship? What can be improved around the conditions for physical activity 

on board? A quantitative method has been used and created through a survey 

to enable the new generation seamen to answer questions that can lead to an-

swers to the essay's questions. The study results show that the new generation 

sailors have a great interest in performing physical activity while onboard the 

ship. It appears that the lack of training equipment on board ships exists and 

has great potential for improvement, and that motivation is one of the crucial 

factors surrounding physical activity. Furthermore, it can be read from the 

survey that results in fatigue and weather conditions are a major factor for 

seamen choosing not to perform physical activity onboard.  

Keywords: Physical Health, Physical Activity, Vessel, Gym, Exercise Habits. 
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1.Inledning 

Svenska undersökningar visar att fler personer är intresserade av att bli mer fysiskt aktiva en-

ligt Folkhälsomyndigheten (2011). Störst intresse var bland personer mellan åldrarna 30-44 

år. Genom tidigare erfarenheter till sjöss bevittnades en möjlighet att studera intresset kring 

fysisk aktivitet hos den nya generationens sjömän samt de möjligheter som finns att tillgå 

kring fysisk aktivitet ombord.  

Intresset av att undersöka den nya generationens sjömäns attityd kring fysisk aktivitet uppda-

gades genom en gemensam diskussion om ämnet. Då bland annat övervikt i samhället de se-

naste åren ökat, och därigenom en rad sjukdomar, finns ett ansvar att tas kring fysisk aktivitet 

inom sjöfarten (Folkhälsomyndigheten, 2017). Personliga erfarenheter har medfört att fysisk 

aktivitet och hälsorelaterade förutsättningar ombord har stor potential till förbättring. Under-

sökningen är till för att inspirera och uppmana branschen att ta dessa frågor på allvar, förbätt-

ra och utbilda sin personal kring ämnet. 

Som vaktgående styrman är det vanligt med stillasittande arbetsställningar under längre peri-

oder vilket kan bidra till fysiska arbetsskador (Sundgren, 2012). I NCM, (2014) presenteras 

att stillasittande medför samma konsekvenser som vid brist på fysisk aktivitet. Ekblom-Bak 

et al. (2010) beskriver även stillasittande som en bidragande faktor till många av de hälso-

sjukdomar som finns i dagens samhälle, såsom exempelvis fetma samt hjärt-och kärlsjukdo-

mar. Vidare beskrivs fysisk aktivitet som avgörande för en alla personers hälsa. Även skelet-

tet samt muskel- och ledkapaciteten för människor förvärras markant vid fysisk inaktivitet 

(Engström, Lindgren 2004). Bristen på fysisk aktivitet leder till en fördubblad risk att dö i 

förtid genom de sjukdomar som är kopplade till denna livsstil (Lee, Skerrett, 2001). En inak-

tiv livsstil med mycket stillasittande ger alltså allvarliga konsekvenser för hälsan. 
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2. Syfte 
Syftet med arbetet är att undersöka den nya generationens fartygsbefäls syn på och intresse 

för fysisk aktivitet och vad det kan finnas för faktorer som kan påverka deras attityder och 

beteende kring ämnet ombord.  

- Vilka träningsvanor har den nya generationens sjömän och vad motiverar dem till att utöva 

fysisk aktivitet?  

- Finns det förutsättningar kring fysisk aktivitet på de fartyg som befälsstudenterna utfört sin 

praktik på?  

- Vad kan förbättras kring förutsättningarna för fysisk aktivitet ombord? 

3. Teoretisk referensram 
I följande kapitel presenteras den fakta och bakgrund som uppsatsen baserats på. 

 

3.1 Möjlighet till fysisk aktivitet ombord 

Folk som arbetar till sjöss sägs ha lika stort intresse för fysisk aktivitet ombord som de perso-

ner som arbetar i land (Sundgren, 2012). Enligt Transportstyrelsens föreskrifter (2013:11) 

beskrivs det att lämpliga fritidsmöjligheter och trivselförmåner som kan användas av alla 

sjömän ombord ska finnas till förfogande. Fritidsmöjligheterna och trivselförmånerna ska 

uppfylla de speciella behoven hos sjömän som måste bo och arbeta ombord. Vidare beskrivs 

att på fartyg med en bruttodräktighet över 3000 ska det vid behov finnas särskilda fritidsut-

rymmen som är lämpliga för hobbyaktiviteter, spel, idrott eller annan liknande verksamhet 

(TSFS, 2013:11). I en undersökning (Block, 2015) påvisas ett samband mellan förbättrad trä-

ningsutrustning och ökad träningsfrekvens bland besättningar. Vidare beskrivs att större far-

tyg med stor besättning uppfyller högre krav av träningslokaler samt utrustning ombord då de 

används oftare samt konstrueras med en större budget. År 2012 antog Sverige en internatio-

nell sjöarbetskonvention kallat Maritime Labour Convention 2006, MLC, vars syfte är att 

skapa en minimistandard ombord på fartyg gällande levnadsstandard, sjömäns rättigheter, 

sjukvård samt arbetstider. 
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3.2 Fysisk hälsa 

Jobbet som styrman för med sig en hel del stillasittande samt obekväma arbetstider vilket kan 

bidra till att fysiska skador uppstår (Sundgren, 2012). Svaga muskler, skört skelett, effekter 

på ämnesomsättningen, hjärt-och kärlsjukdomar, övervikt, diabetes och högt blodtryck är  

bara några av de skador som kan uppdagas vid fysisk inaktivitet (Arbetsmiljöverket, 2016). 

För att förebygga och rehabilitera de skador som medförs vid stillasittande har bland annat 

fysisk aktivitet visat sig ge en positiv effekt. Forskning påvisar även att fysisk aktivitet mins-

kar skaderisken vid fysisk belastning (Adolfsson, 2009). Eftersom man till sjöss ingår i en 

säkerhetsbesättning måste man, utöver sina arbetsuppgifter som styrman, även klara av vissa 

fysiska uppgifter så som rökdykning och livräddning (Adolfsson, 2009).  

Fetma bland besättningsmän är ett exempel på en stor säkerhetsrisk på fartygen enligt Kval-

vik, som tog upp detta i ett föredrag som hölls på Sjösäkerhetskonferensen i Huagesund 

(Adolfsson, 2009). Vidare beskriver Adolfsson (2009) att ett godkänt läkarintyg krävs för att 

arbeta ombord. För att få ut ett godkänt läkarintyg så skall en legitimerad läkare göra en be-

dömning kring bland annat personens fysiska hälsa.  

Forskning visar att övervikt och fetma är ett folkhälsoproblem som ökat markant i Sverige 

under det senaste decenniet (Folkhälsomyndigheten, 2017). År 2016 var mer än hälften av 

Sveriges befolkning överviktiga. För att en person ska kunna bibehålla sin vikt krävs det att 

man gör av med den energi som intas genom maten (Livsmedelsverket, 2017). Genom att 

utöva fysisk aktivitet kan det bidra till en förbättrad energiomsättning och därmed förhindra 

fetma. Statens folkhälsoinstitut rekommenderar att vuxna behöver utöva fysisk aktivitet för 

att förbränna minst 1000 kcal i veckan vilket motsvarar ett pulshöjande motionspass på cirka 

30 minuter (Schäfer Elinder, Faskunger, 2006). I Norge har detta problem uppmärksammats. 

Allt fler sjömän har ett högre BMI än 35, och då ett BMI över 30 klassas som fetma så har 

Norge tagit detta på allvar (Adolfsson, 2009). Ett exempel är det hälsoprojekt som rederiet 

Knutsen OAS skapat, där anställda erbjuds rådgivning kring kost och träning. Viljan om att 
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utföra fysisk aktivitet ombord bland sjömän har dock ökat under de senaste åren, enligt un-

dersökningen av Block (2015).  

3.3 Psykisk hälsa 

Fysisk aktivitet sägs även ha positiva effekter för en persons psykiska hälsa. I socialstyrelsens 

nya riktlinjer kring behandling av psykiska sjukdomar används numera fysisk aktivitet på re-

cept (Socialstyrelsen, 2010). Regelbunden fysisk aktivitet gör att människor får ett lägre 

blodtryck och vilopuls vilket påverkar förmågan att hantera psykosocial stress. Det leder även 

till mindre påfrestning vid fysiskt arbete där arbetspuls, blodtryck och utsöndring av stress-

hormoner stabiliseras (Svantesson et al. 2007). Fysisk aktivitet kan även öka prestationsför-

mågan, bidra till en bättre livskvalité samt ett stabilare humör (Biddle, 2000). Forskning visar 

även ett samband mellan fysisk inaktivitet och dåliga psykosociala förhållanden i såväl pri-

vatlivet som på arbetsplatsen, vilket kan leda till en försämrad arbetsmoral (Schäfer Elinder, 

Faskunger, 2006). Trötthet är en faktor inom sjöfarten då man ofta arbetar i skift och därmed 

behöver vara vaken på natten (Sundgren, 2012). Enligt en finsk studie visade det sig att 2-6 

träningspass i veckan under fyra månader resulterar i en allmänt förbättrad hälsa, där bland 

annat vassare prestation under nattskift samt högre vakenhet beskrevs (Kecklund et al, 2010). 

4.Metod  
I denna del beskrivs de metodval som använts vid studien. Vidare presenteras hur den empi-

riska data samlats in samt de avgränsningar som gjorts. 

4.1.Metodval 

Arbetet har genomförts med hjälp av en enkätundersökning för att undersöka den nya genera-

tionens sjömäns attityd kring fysisk aktivitet, deras träningsvanor samt motivation. För att 

tolka resultaten har tidigare forskning samt den teoretiska referensramen använts. Enkätun-

dersökningen bidrar till att få svar kring vilka förutsättningar och begränsningar som finns för 

att utföra fysisk aktivitet ombord på de fartyg som sjökaptensstudenterna praktiserat på. Vida-

re har även frågor angående potentiella förbättringar besvarats för att få en bild över vad far  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tygen kan förbättra inom fysisk aktivitet ombord. Den teoretiska referensramen har  

använts för att undersöka, stödja arbetet samt bidragit till diskussionsdelen i arbetet.  

Enkätundersökningen, tillsammans med den teoretiska referensramen stödjer möjligheten 

kring att besvara de tre frågeställningarna som angavs i syftet: 

- Vilka träningsvanor har den nya generationens sjömän och vad motiverar dem till att utöva 

fysisk aktivitet?  

- Finns det förutsättningar kring fysisk aktivitet på de fartyg som befälsstudenterna utfört 

sin praktik på?  

- Vad kan förbättras kring förutsättningarna för fysisk aktivitet ombord? 

4.2 Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen genomfördes genom att i huvudsak söka i Google Scholar och 

Onesearch efter Vetenskapliga artiklar, arbeten, litteratur och även regelverk som är kopplat 

till allmän hälsa och fysisk aktivitet ombord på fartyg. Exempel på de sökord som använts är 

Arbetsmiljö, belastningsskador, besättning, psykisk hälsa, fysiskt hälsa, fartyg, fysisk aktivi-

tet, gym, hälsofrämjande, sjukdomar, stress, träning. träningsvanor, fetma, BMI. 

4.3 Enkätundersökning 

Undersökningen genomfördes som en kvantitativ studie med hjälp av enkäter som delades ut 

till sjöfartsstuderande från sjökaptensprogrammet på Linnéuniversitetet i Kalmar. Enkätfrå-

gorna är utformade baserat på de frågeställningar som uppsatsen förväntas besvara. Enkäter-

na bestod av 15 stycken strukturerade samt semistrukturerade frågor. Totalt besvarade 49 stu-

denter enkätfrågorna. Personerna inom denna grupp har en bred erfarenhet av olika typer av 

fartyg genom de 283 praktikperioder de utfört totalt. Resultatet av enkätsvaren presenterades 

i stolpdiagram som utformades genom en kvantitativ bearbetning av 

undersökningen. Fråga 1–9,14 utformades från en nominalskala då svarsalternativen delats in 

i olika kategorier. Fråga 10-13 utifrån en intervallskala från 1-4 då ett är lägst och 4 är 

högst. I fråga 15 är svarsalternativen uppdelade i en kvotskala 1-10. 
5 



4.4 Avgränsningar 

Arbetet har avgränsats till personer inom sjökaptensprogrammet på Linnéuniversitetet i Kal-

mar. Dessa personer är en del av den kommande generationen inom sjöfart. 

5. Resultat 

Nedan följer en presentation av en del utvald data som samlats in genom enkätundersökning-

en. De respondenter som använts för insamlandet av data är studenter vid sjökaptensutbild-

ningen på Linnéuniversitetet i Kalmar. Totalt har 49 studenter besvarat frågorna. Datan är 

sammanställd via tabeller och diagram där x-axeln representerar svarsalternativ och y-axeln 

visar antal personer.  

5.1. Diagram - Enkätfrågor 

 

!  

Figur 1. Antal träningspass som utövas ombord per vecka  

Diagrammet i figur 4 visar att respondenterna säger sig utöva fysisk aktivitet mellan 3-6 

gånger i veckan ombord. Enligt Sundgren (2012) har de personer som arbetar till sjöss lika 

stort intresse för fysisk aktivitet ombord som de personer som arbetar i land, vilket detta re-

sultat bekräftar.  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Figur 2. Vad för typ av utrustning som respondenterna saknar ombord gällande träningsutrymmena.  

Diagrammet i figur 5 visar att redskap och ventilation är det som flertalet saknar i träningslo-

kalerna ombord. Enligt Blocks (2015) undersökning påvisades sambandet mellan förbättrad 

träningsutrustning och ökad träningsfrekvens bland besättningar. Därav, vid förbättring kring 

redskap samt ventilation i träningsutrymmen ombord ser vi en möjlighet till ökat intresse att 

utföra fysisk aktivitet.  

 

!  

Figur 3. Vad som motiverar respondenterna till att träna ombord.  

Diagrammet i figur 6 visar att psykiskt välbefinnande är den största bidragande faktorn till att 

respondenterna tränar ombord. Socialstyrelsen (2010) bekräftar de positiva effekter som fy-

sisk aktivitet bidrar till för personers psykiska hälsa. Vidare beskrivs att fysisk aktivitet an-

vänds på recept för att motverka psykiska sjukdomar. Enkätens resultat stärker denna forsk-

ning då motivationen hos respondenterna till störst del beror på psykiskt välbefinnande.  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Figur 4. Orsaker till uteslutande av fysisk aktivitet ombord.  

Diagrammet i figur 8 visar att det främst är pågrund av dåliga väderförhållanden, sömnbrist 

och brist på träningsutrustning som respondenterna väljer att inte utföra fysisk aktivitet. 

Sundgren (2012) bekräftar trötthet och sömnbrist som en faktor inom sjöfarten pågrund av de 

skiftupplägg som används. Enligt Kecklund et al. (2010) påvisades en studie angående sam-

bandet mellan fysisk aktivitet och en allmänt förbättrad hälsa där prestation under nattskift 

samt högre vakenhet benämns som fördelar.  

 

!  

Figur 5. Om respondenterna utför fysisk aktivitet i grupp eller ensamma  

Diagrammet i figur 9 visar att de flesta väljer att träna ensamma på fartygen. Enligt Block 

(2015) uppfyller större fartyg med större besättning högre krav kring träningslokaler samt 

utrustning då de oftare används. Resultatet visar att de flesta utför fysisk aktivitet ensamma, 

vilket kan bero på att respondenterna befunnit sig på mindre fartyg med begränsade utrym-

men.  
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Figur 6. Upplevelse av träningsutrymmena ombord  

Diagrammet i figur 10 visar att de flesta tycker att lokalerna är helt okej/bra. Figur 4 intygar 

att fysisk aktivitet tillämpas mellan 3-6 gånger i veckan ombord, vilket understryker att trä-

ningslokalerna uppfattas som bra för respondenterna. Dock beskriver resultatet i figur 5 att 

ventilation är den utrustning gällande träningslokalens attribut som brister ombord vilket på-

visar förbättringsmöjligheten kring träningsutrymmena för att resultaten i figur 10 ska för-

bättras. Transportstyrelsens föreskrifter (2013:11) beskriver att fritidsmöjligheter samt trivsel-

förmåner ska uppfylla de speciella behoven hos sjömän, vilket kan kopplas till behovet av 

bättre ventilation i träningsutrymmena.  

 

!  

Figur 7. Upplevelse av träningsutrustning ombord  

Diagrammet i figur 11 visar att de flesta tycker att utrustningen är helt okej/bra. Blocks 

(2015) undersökning konstaterar ett samband mellan förbättrad träningsutrustning och ökad  
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träningsfrekvens bland besättningar. Dock beskriver resultatet i figur 5 att redskap är den ut-

rustning som saknas ombord vilket påvisar förbättringsmöjligheten kring träningsutrymmena 

för att resultaten i figur 11 ska förbättras.  

 

!  

Figur 8. Vikten av fysisk aktivitet ombord  

Diagrammet i figur 13 visar att 81 % anser att träning ombord är viktigt. Enligt Sundgren 

(2012) för jobbet som styrman med sig en hel del stillasittande samt obekväma arbetstider 

vilket kan bidra till fysiska skador. Detta understryker vikten kring fysisk hälsa för personer 

som arbetar ombord. Forskning visar även samband mellan fysisk inaktivitet och dåliga psy-

kosociala förhållanden som kan leda till försämrad arbetsmoral (Schäfer Elinder, Faskunger 

2006) vilket understödjer vikten av fysisk aktivitet ombord.  

5.2 Sammanfattning av resultat 

Enkätundersökningen visar att intresset för träning ombord är stort. Större delen av respon-

denterna säger sig träna mer när de är ombord än vad de gör i land. Det som sägs motivera 

respondenterna till att träna är främst deras psykiska välbefinnande samt fysisk styrka. Styr-

keträning och konditionsträning är båda de träningsformer som föredras. Vidare besvarar re-

spondenterna att redskap och ventilation är någonting som de saknar i träningslokalerna om-

bord. Anledningen till att respondenterna ej utför fysisk aktivitet under dåliga väderförhållan-

den är främst pågrund av den skaderisk som kan medföras. Dock valde en stor andel att ändå 

träna genom att använda sig av fasta maskiner, som minskar risken kring felbelastning.  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Dåliga väderförhållanden, men även sömnbrist och brist på träningsutrustning var de delar 

som  ansågs hindra fysisk aktivitet ombord. Dock besvarade 81% av respondenterna att trä-

ning ombord är viktigt för dem. De upplever även att de ha någorlunda bra kunskap om trä-

ning. Vidare kan utläsas att flertalet respondenter ser att det största hindret till att börja eller 

fortsätta träna är att hitta motivationen. 

6. Diskussion och slutsats 

I denna del kommer diskussion, reflektion och tolkning av studien att göras. Diskussionen 

grundar sig i den teoretiska referensram som genomförts, enkätundersökningens resultat samt 

kopplingar dem emellan utifrån egen tolkning. Därefter presenteras den slutsats som dragits 

utifrån analysen samt svar på de frågeställningar som studien utgått från.  

6.1 Diskussion 

I enkätundersökningen besvarades att både kondition- samt styrketräning föredrogs vid frå-

gan om träningsutrustning ombord. Majoriteten föredrog lösa vikter samt fasta maskiner vid 

styrketräning. Diagram 7-8 visar dock på att flertalet respondenter undviker att träna då det 

råder dåligt väder på grund av den skaderisk som kan medföras genom bland annat lösa vik-

ter. Då allt fler sjömän har ett högre BMI än 35 (Adolfsson, 2012) bör detta tas på allvar och 

skapa förhållanden som kan förbättra sjömäns fysiska och psykiska hälsa ombord. Dock var 

det en stor del som även tränar vid dåligt väder. Dessa respondenter svarade att de till största 

delen använder sig av fasta maskiner för att minska skaderisken vid dessa situationer. An-

vändningen av fasta maskiner prioriteras alltså högt vid dåliga väderförhållanden men an-

vänds även vid bra väderförhållande enligt svar från diagram 7. Genom detta konstateras att 

lösa vikter har betydligt mer begränsningar kring fysisk aktivitet ombord pågrund av väder-

förhållandena. 

Eftersom intresset för användandet av fasta maskiner är stort finns förslag på att utveckla trä-

ningsutrustningen ombord, genom att köpa in kvalitativ utrustning av fasta maskiner istället 

för lösa vikter. Transportstyrelsens föreskrifter (2013:11) beskriver att lämpliga fritidsmöjlig  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heter och trivselförmåner som kan användas av alla sjömän ombord ska finnas till förfogan-

de, vilket stödjer förslaget på att utveckla träningsmöjligheterna ombord.  

 

De fasta maskinerna kommer, utefter de resultat som framkommit i studien, att användas re-

gelbundet. Fria vikter har en begränsad användning, vilket respondenterna bekräftar i dia-

gram 7 där de svarar att skaderisken kring träning vid dåliga väderförhållanden är en anled-

ning till att fysiska aktivitet inte utförs. Blocks (2015) undersökning visar samband mellan 

förbättrad träningsutrustning och en ökad träningsfrekvens bland besättning.  

Ovanstående stärker teorin om att uppbyggnad av träningslokalerna samt dess utrustning kan 

leda till ökad motivation för sjömän till att utöva fysisk aktivitet i större utsträckning än vad 

dagens resultat visar. Precis som Sundgren (2012) benämner, för jobbet som styrman med sig 

en hel del stillasittande vilket kan bidra till att fysiska skador uppstår. Vid uppbyggnad av trä-

ningslokaler samt en ökad motivation kring fysisk aktivitet skulle det i sin tur kunna leda till 

färre arbetsskador, färre sjukskrivningar och en bättre psykisk och fysisk hälsa hos besätt-

ningen. Detta bekräftas av Adolfsson (2009) som bekräftar att fysisk aktivitet förebygger de 

skador som medförs vid stillasittande samt även minskar skaderisken som kan ske vid fysisk 

belastning, som också ingår i arbetsrollen som styrman där livräddning exemplifieras som en 

fysisk uppgift. Socialstyrelsen (2010) påvisar att fysisk aktivitet även har positiva effekter för 

en persons psykiska hälsa vilket stödjer uttalandet av att förbättrade träningslokaler också kan 

förebygga den psykisk hälsan.  

Vid frågan kring om respondenterna tränar tillsammans eller enskilt var det nästan uteslutan-

de så att respondenterna tränar ensamma. En tolkning som görs utifrån detta resultat är att 

anledningen till att många tränar ensamma är pågrund av att det praktiskt är svårt att utnyttja 

gymmen ombord då de ofta är små utrymmen och brist på träningsutrustning. Om utrymmena 

ombord var större till yta finns möjlighet till att fler skulle kunna träna i grupp. Forskning vi-

sar ett samband mellan fysisk inaktivitet samt dåliga psykosociala förhållanden på arbetsplat-

sen, som även kan leda till en försämrad arbetsmoral (Schäfer Elinder, Faskunger, 2006). Om  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möjligheten till fysisk träning tillsammans med kollegor var ett faktum, kunde detta samband 

förbättras och arbetsmoralen höjas. Precis som syftet bakom MLC, där en minimistandard 

ombord gällande bland annat levnadsstandard och sjömäns rättigheter skapades, kan en för-

längning på detta ske kring förutsättningar för fysisk aktivitet med hjälp av en allmän guide. 

Detta hade medfört att alla fartyg erbjöd samma förutsättningar för personalen ombord. Detta 

hade kunnat leda till en högre motivation då individer ofta tenderar att påverkas av varandra. 

Genom att se över och utnyttja ytor finns potential till högre fysisk aktivitet inom sjöfarten. 

En anledning till att personer tränar ensamma kan bero på att man till sjöss arbetar i skift och 

därav går om varandra.  

Utifrån resultaten konstateras att anledningen till att personer ej tränar till sjöss bland annat 

beror på sömnbrist och trötthet, vilket Sundgren (2012) benämner är en stor faktor inom sjö-

farten på grund av skiftupplägg för arbetstiderna. Detta kopplas till ytterligare en anledning 

till att många tränar själva ombord, då många prioriterar vila framför träning ombord. Dock 

beskriver Kecklund et al. (2010) att en studie bevisade att 2-6 träningspass i veckan under 

fyra månader resulterade i en allmänt förbättrad hälsa där vassare prestation under nattskift 

samt högre vakenhet var ett faktum. Detta stödjer vikten av att styrmäns förhållande till fy-

sisk aktivitet ombord bör förbättras. Potentialen till högre motivation kring att utföra fysisk 

aktivitet ombord kan även påverkas om lokalerna samt utrustningen hade förbättrats. Männi-

skor tenderar att prioritera miljöer som de finner inspirerande och trevliga, och genom egna 

erfarenheter samt respondenternas svar från enkätundersökningen påvisas att lokalerna för 

fysisk aktivitet ombord oftast inte lever upp till dessa önskningar.  

 

Resultatet visar hur eleverna tränade under sin vistelse ombord jämfört med i land. Det fram-

gick att intresset för träning ombord var stort och majoriteten av eleverna tränade tre till sex 

gånger i veckan under sin vistelse ombord jämfört med i land där större delen svarade ena till 

fyra gånger i veckan. Viljan om att utföra fysisk aktivitet ombord bland sjömän har ökat un-

der de senaste åren, enligt undersökningen av Block (2015). Anledningen till fler antal vec-

kodagar för fysisk aktivitet ombord kan ha att göra med att det inte finns lika mycket att göra, 

och att fysisk  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aktivitet därav både hinns med och prioriteras för att hålla sig sysselsatt. Enligt Sundgren 

(2012) sägs folk som arbetar till sjöss ha lika stort intresse för fysisk aktivitet ombord som de 

personer som arbetar i land, men utifrån resultaten ser vi att intresset för fysisk aktivitet hos 

sjömän verkar vara större när de är ombord än i land. Detta påvisar att det finns skillnader för 

sjömän beroende på var de befinner sig, och för att kunna bevisa teorin som Sundgren (2012) 

påvisar hade en fråga till personer som arbetar i land behövt utföras för att jämföra deras in-

tresse kring fysisk aktivitet med sjömännens. Statens folkhälsoinstitut rekommenderar vuxna 

att utöva fysisk aktivitet på cirka 30 minuter per dag (Schäfer Elinder, Faskunger, 2006), vil-

ket påvisar att sjömännens fysiska aktivitet bör förbättras ytterligare, både ombord och i land.  

Kvalvik (2009) nämner fetma bland besättningsmän som en stor säkerhetsrisk (Adolfsson, 

2012). Många gånger kan bristen på kunskap vara det som leder till att personer ej utför fy-

sisk aktivitet och även det bli anledningen till att övervikt i samhället ökar, precis som Folk-

hälsomyndigheten (2017) benämner. Förslag till sjöfarten för att upplysa och skapa intresse 

kring ämnet genom att bland annat skapa event kring fysisk aktivitet. Genom att öka kunska-

pen hos besättningen via inspirationsföreläsningar, personliga kost- och träningsrådgivningar, 

likt det hälsoprojekt som Knutsen OAS utfört, samt best practise-dokument om hur övningar 

bör utföras kan ge potential till en ökad motivation och kunskap hos besättningen vilket i sin 

tur leder till en allmänt bättre hälsa för individerna, samt en positiv påverkan på organisatio-

nerna i stort. Genom att använda sig av fasta maskiner istället för fria vikter finns ytterligare 

en möjlighet till att besättningen faktiskt vågar utföra övningar även fast de ej har fullständig 

kunskap. Detta pågrund av att denna typ av träningsutrustning är enklare att genomföra och 

endast tillåter ett specifikt rörelsemönster, vilket minskar risken för skador.  

6.2 Svar på studiens frågeställningar 

Syftet med denna undersökning var att undersöka den nya generationens fartygsbefäls syn på 

och intresse för fysisk aktivitet och vad det kan finnas för faktorer som kan påverka deras at-

tityder och beteende kring ämnet ombord.  
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- Vilka träningsvanor har den nya generationens sjömän och vad motiverar dem till att utöva 

fysisk aktivitet?  

- Finns det förutsättningar kring fysisk aktivitet på de fartyg som befälsstudenterna utfört 

sin praktik på?  

- Vad kan förbättras kring förutsättningarna för fysisk aktivitet ombord? 

Slutligen, genom enkätundersökningens resultat samt tillsammans med den bakgrunds-under-

sökning som gjorts, kan frågeställningarna som rapporten baserats på besvaras.  

- Vilka träningsvanor har den nya generationens sjömän och vad motiverar dem till att utöva 

fysisk aktivitet?  

                                      

Enligt enkätundersökningen påstår en del av den nya generationens sjömän, det vill säga be-

fälsstudenterna på Linnéuniversitetet i Kalmar, att träning ombord är väldigt viktigt, att de 

vanligtvis tränar cirka tre pass i veckan, ombord och på land, samt att motivationen till att 

utföra fysisk aktivitet sägs vara pågrund av det psykiska välbefinnande som det resulterar i. 

Dock beskrivs brist på motivation som en av faktorerna till varför träning ombord utesluts i 

vissa situationer. Detta ligger till grund kring de förslag som beskrivits kan vara en del för 

sjöfarten att använda sig utav, för att motivera personal ombord såsom utbildning och infor-

mation kring ämnet, motivationsföreläsningar, inspirerande event etcetera.   

 

- Finns det förutsättningar kring fysisk aktivitet på de fartyg som befälsstudenterna utfört sin 

praktik på?  Och - Vad kan förbättras kring förutsättningarna för fysisk aktivitet ombord?  

Enligt befälsstudenterna finns möjlighet till fysisk aktivitet ombord på de fartyg som de prak-

tiserat på. De förutsättningar som finns ombord på de fartyg som befälsstudenterna har prak-

tiserat på sägs ha brister som kan förbättras. Då redskap och ventilation var någonting som 

respondenterna ansågs saknades i mångt och mycket i träningslokalerna ombord, samt att an-

ledningen till att respondenterna i vissa situationer undviker att träna till sjöss till stor del är  
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pågrund av dåliga väderförhållanden men även pågrund av brist på träningsutrustning bekräf- 

tar att det finns potential till förbättring. Vid frågor kring lokalerna samt utrustning för fysisk 

aktivitet besvarar respondenterna förutsättningarna som helt okej, alltså värdena (2 och 3). 

Detta resultat bekräftar också potentialen som finns inom sjöfarten, för att förbättra möjlighe-

terna till fysisk aktivitet ombord. De förbättringar som kan vara viktigast att prioritera kring 

fysisk aktivitet ombord, främst är att utveckla och erbjuda bättre träningsutrustning och för-

delaktiga lokaler med bland annat bättre ventilation därtill samt att försöka påverka besätt-

ningens motivation till att utöva fysisk aktivitet.  

Avslutningsvis anses undersökningen vara till stor hjälp vid förbättringsarbete kring fysisk 

aktivitet ombord. Vad som bör förbättras kring utrustning och lokaler samt vad som kan utfö-  

ras för att öka motivationen för fysisk träning ombord. Rederierna ställer idag högre krav på 

besättningens välmående och fysiska hälsa och för att uppnå dessa krav måste sjöfarten möj-

liggöra för att detta ska fungera. Genom att förbättra träningsutrymmen och nyttja dem på ett 

optimalt sätt kan sjöfarten främja ett hälsosamt leverne ombord, med en personal som genom 

sitt psykiska och fysiska välmående utför ett så bra arbete som möjligt ombord.  

6.3 Slutsats  

Den nya generationens sjömän är intresserade av fysisk aktivitet ombord, men delar såsom 

träningsutrustning och bristande motivation påverkar deras beteenden till sjöss. Motivationen 

kan förbättras genom att utveckla träningsutrustning och lokaler ombord, samt utbilda perso-

nalen kring ämnet.  

 

6.4 Metoddiskussion


Enkätundersökningen utfördes med studenter som studerar på sjökaptensprogrammet vid 

Linnéuniversitetet i Kalmar. Enkäterna delades ut vid slutet av en föreläsning där de fick in-

formation om hur de förväntades besvara frågorna. Totalt besvarade 49 respondenter enkäten. 

Befälseleverna har sammanlagt utfört 283 praktikperioder där de vistats på olika typer av far-

tyg. Detta har bidragit till att studenterna fått en bra uppfattning kring hur det ser ut ombord  
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på de olika fartygen och hur de varierar kring förutsättningarna för fysisk aktivitet. Ett alter-

nativ för att nå respondenter hade varit att publicera enkäterna till målgruppen via internet. 

Dock konstaterades att detta skulle medföra en risk till ett större antal potentiella bortfall. 

Detta gjorde att genomförandet av undersökningen gjordes i samband med en föreläsning, där 

majoriteten av målgruppen befann sig och därigenom svarade på enkätfrågorna. En risk vid 

enkätundersökningen är att respondenterna kan ha tolkat frågor samt svarsalternativen på oli-

ka sätt. Det kan även finnas en risk till att de överskattat sina personliga träningsvanor jäm-

fört med dess verklighet.  

Ett alternativt problem med valet av metod kan vara svårigheten att ge ett uppskattat värde 

kring frågorna då alla respondenter varit på olika fartyg som haft olika förutsättningar.  

En risk vid enkätundersökningen är att respondenterna kan ha tolkat frågor samt svarsalterna-

tiven på olika sätt. Det kan även finnas en risk till att de överskattat sina personliga tränings-

vanor jämfört med verkligheten.  

 

6.5 Förlag på framtida forskning 

Förslag på framtida forskning kan vara att se över skillnaderna mellan olika rederier. Jämföra 

de olika organisationerna och se över varför det skiljer sig. Forskning kan även innefatta jäm-

förande av olika länder såsom skillnaden mellan Sverige och Norges sjöfart. Genom att se 

över rederiers engagemang kring ämnet finns möjlighet att detta belyses och därigenom tas 

på allvar. Bristen på forskning kring psykisk hälsa ombord är någonting som finns möjlighet  

att utforska. Det är en väldigt viktig och avgörande del som påverkar både ur en individs samt  

en organisations perspektiv, såväl som samhället i stort. Forskning som tar fram ett sätt för 

sjöfarten att utbilda, förbättra samt instruera personal kring fysisk aktivitet är ytterligare ett 

förslag som kan få goda konsekvenser till framtiden. Möjlighet att utföra fysisk aktivitet på 

ett så fördelaktigt vis som möjligt kan leda till att nya generationens sjömän uppehåller en 

fysisk och psykisk hälsa, vilket stödjer branschen i helhet. Ytterligare förslag på forskning är 

att undersöka hur säkerheten ombord påverkas av fysisk inaktiv personal. Eftersom att arbetet 

innehåller många säkerhetsrisker behöver personalen klara av att hantera dessa i pressade si-

tuationer, vilket kan påverkas av den fysik som personalen tillhandahåller.  
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Bilaga 1. 

Enkät om Träningslokaler på fartyg. 

  

Ringa in ett eller fler av alternativen som du anser stämmer bäst överens med dina erfa-

renheter och dina tankar kring träning. 

  

  

Klass:___________ 

 

 

1. Vilken typ av träningsutrustning föredrar du ombord?  

Lösa Vikter (Skivstång, Hantlar)  

Fasta Maskiner   

Crosstrainer  

Löpband  

Cykel  

Roddmaskin  

Eget svar:________________________________________________________  

 

  

2. Vilken typ av träning utövar du?  

Styrketräning  

Motionsträning  

Yoga  

Crossfit  

Blandat  

Eget svar:________________________________________________________  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3. Hur många pass i veckan tränar du hemma?  

Aldrig  

1-2 ggr i veckan  

3-4 ggr i veckan  

5-6 ggr i veckan  

7 ggr eller fler.  

 

4. Hur många pass i veckan tränar du ombord?  

Aldrig  

1-2 ggr i veckan  

3-4 ggr i veckan  

5-6 ggr i veckan  

7 ggr eller fler.   

 

5. Vad saknar du i träningslokalerna ombord?  

Redskap  

Belysning  

Ventilation  

Träningsschema  

Eget svar: _______________________________________________________  

 

6. Vad motiverar dig till att träna ombord?  

Styrka  

Kondition  

Rehabilitering  

Viktnedgång  

Utseende  

Psykiskt välbefinnande 

Eget svar:_______________________________________________________  

 



 
 

7. Tränar du då det råder dåliga väderförhållanden?  

Ja, vad? ______________________________________________________  

Nej, pga? _____________________________________________________  

 
 

8.  Orsak till att du inte tränar till sjöss?  

Sömnbrist  

Dåligt Väder  

Brist på träningsutrustning  

Ointresserad  

Okunskap om träning  

Skada  

Eget svar:_______________________________________________________  

 

9. Föredrar du att träna i grupp eller ensam?  

Grupp 

Ensam  
 

10. Hur upplever du träningslokalen ombord på en skala 1 - 4 (1= lägst värde och 4 = 

högst värde)?  

1 

2 

3 

4 

  

11. Hur upplever du träningsutrustningen ombord på en skala 1-4 (1= lägst värde och 4 

= högst värde)?  

1 



2 

3 

4 

  

12. Hur upplever du din kunskap om träning på en skala 1-4(1= lägst värde och 4 = 

högst värde)?  

1 

2 

3 

4 

 

13. Hur viktig är träning för dig ombord på en skala på 1-4(1= lägst värde och 4 = högst 

värde)?  

1 

2 

3 

4 
 

14. Vad upplever du är svårast med att börja/fortsätta träna?  

Vilka övningar man ska göra.  

Hitta motivation till att träna.  

Upplägg för att nå sitt mål  

Eget svar:_______________________________________________________  

 

15. Antal fartyg du gjort praktik på?  


