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Abstrakt 

Psykisk ohälsa och stress är ett stort problem i dagens samhälle och det gäller även i 

sjöfartsbranschen. Påverkan av dessa problem vid den isolering som en sjöman utsätts för kan 

vara stor. Mobilen och internet har hjälpt till att minska utsträckningen av isolering men kan 

det skapa nya problem är frågan. Detta ämne har undersökts genom intervjuer med sjömän 

som har varit till sjöss under tiden då internet inte fanns ombord idag då internet finns.  

Resultatet i undersökningen visar att fördelarna som internet har medfört är större jämfört 

med de negativa följderna. Det sociala livet ombord var bättre innan internets införande men 

samtidigt visar undersökningen att det är viktigare att ha möjlighet att upprätthålla en stabil 

kontakt med familjen. Idag är människan inte lika beroende av att lära känna varandra till 

skillnad från när internet inte fanns tillgängligt. Det finns många faktorer som påverkar den 

psykiska hälsan både positivt och negativt som exempelvis tillgänglighet, isolering och stress. 

Men respondenterna är överens om att internet i slutändan är positivt. 

 

Nyckelord 
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Abstract   

Mental illness and stress is a big problem in today’s society and that includes the shipping 

industry. The effect of these symptoms under the isolation that a seafarer is exposed to can be 

major. The cellphone and internet have a positive effect in reducing the feeling of isolation at 

sea, but the questions are if these tools can contribute to negative effects. The result in the 

study shows that the benefits that comes with internet is more than the disadvantages that 

comes with it. The social life aboard was better before internets entry, but the study shows 

that the possibility to maintain continuous contact with family ashore is more important than 

having a social life aboard with your colleagues. Today, people are not as dependent on 

getting to know each other when the internet is available. There are many factors that affect 

mental health both positively and negatively in the study, but the participants generally agree 

that the internet is ultimately positive. 
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Förord  

Vi vill rikta ett stort tack till respondenterna i denna undersökning. Engagemanget och det 

visade intresset från er var en avgörande del i att detta arbete var möjligt att genomföra. Ett 

stort tack vill vi även rikta till våra familjer och vänner som har hjälpt till och stöttat oss under 

arbetets gång och givit oss nya infallsvinklar när vi fastnat.  

 

Avslutningsvis så vill vi rikta ett stort tack till vår handledare Ingegerd Snöberg. Utan hennes 

hjälp hade detta arbete aldrig kunnat genomföras. Ingegerd stöttande, inspirerande och delade 

sin kunskap inom ämnet varav detta arbete var möjligt att genomföra. 
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1 Bakgrund  

Sjömansyrket är ett speciellt yrke där sjömannen inte kommer hem på kvällen utan bor 

på arbetet och att arbetsperioderna kan vara långa. Yrket har många fördelar där bland 

den världsupptäckande delen som har romantiserat sjömanslivet, dock var inte livet till sjöss 

lätt. En sjöman var tvungen att vara “spantad för traden” vilket menas med att vara rätt person 

för yrket för att klara av de svåra förhållandena. Sjömännen arbetade under sträng 

övervakning av befäl och att känna sig illa behandlad var en del av arbetet och där med även 

en del av vardagen (Johansson, 2018). Förr var sjömannens förbindelser med land ofta 

minimala och kontakten med familj var svårupprättad (Arvidsson, 2016). Sjömansyrket var ett 

yrke som ofta gick i arv inom släkten men det hände att en påmönstring kunde vara 

tvingat som i dagens svenska samhälle inte är lika vanligt. Varför detta yrke gick i arv och 

fortfarande är romantiserat efter ökade säkerhetskrav och mer räddningsutrustning ombord 

kan vara för att ”sjömansyrket är ett starkt identitetsskapande yrke”. En annan bidragande 

faktor kan vara att arbetstrivseln generellt är bra ombord på dagens fartyg (Hult 2010).  

 

Mellan åren 2005 till 2019 har antalet internetanvändare ökat med 10% per år. Människor 

sitter med sina mobiler dagligen och när de inte används finns mobilerna alltid tillgängliga. I 

dagens läge är uppkopplingen på sociala medier och informationsintaget ett faktum. Denna 

direkta uppkoppling kan diskuteras om den verkligen är bra vid många tillfällen. Det kan 

tänkas att internet uppskattas i den aspekten av att sjömän har en möjlighet att kontakta nära 

och kära på ofta en daglig ordning. Långt bort från hem, familj och vänner utan någon 

kontakt eller uppdatering. Inte känna säkerheten av att få information om någonting allvarligt 

i land. Med dagens teknik och dess hjälp har ofta besättningsmedlemmar möjlighet att ta del 

av en väsentlig information hemifrån. Det finns möjlighet att få kontakt med familj och 

vänner genom satellittelefon samt genom att använda internet (ITU, 2019).  

 

Påverkas sjömän av internets tillgänglighet i den utsträckningen ombord idag? Med den ökade 

användningen av internet minskar den sociala kontakten ombord varav kontakten ökar med de 

i land via samtal, mejl och andra applikationer. I dagens läge där ofta samtliga sjömän 

ombord sitter framför en tv i sin hytt med fjärrkontrollen i vänster hand och en smartphone i 

höger. Syftet med denna studie är att beskriva hur sjömäns psykiska hälsa och sociala liv 

ombord på fartyg påverkas efter internets inträde. Studien kommer att rikta in sig på den 
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svenska sjöfarten och sjömän som har tjänstgjort till sjöss under den tid då internet inte 

fanns tillgängligt men som också har arbetat under den tid då internet introducerades ombord 

och blivit en del av vardagen. Genom att undersöka för och nackdelar med internets införande 

och ställa dessa mot det interna sociala livet ombord. Studien har som mål att ge ett svar på 

om sjömän påverkas av internets inträdande ombord och hur det påverkar psykiskt.  

 

Skälet till att denna studie genomförs var på grund av att det har uppmärksammats skillnader 

på det sociala livet ombord på olika fartyg. Det väckte frågor och vad det kan bero på. 

Sjömansyrket är många gånger romantiserat om hur det bildades en familj ombord, kvällar 

med kortspel och däcksgolf. Vart tog detta vägen? Besättningen isolerar sig i sina hytter och 

umgås inte mer än nödvändigt. En ökad arbetsbelastning kan nog vara en bidragande faktor 

men har internet en roll i denna förändring? Hur mår sjömannen till sjöss idag egentligen? Det 

märks att intresset att umgås är alldeles för liten. Genom att bidra till en trevligare miljö 

ombord kan aktiviteter som sällskapsspel och filmkvällar anordnas. Responsen har varit 

varierande men att vid vissa tillfällen är detta en stor uppskattning från besättning. Många av 

respondenterna tycker kortspel är trevligt och att kolla film kan vara kul men ansvaret för 

trivseln ombord ligger på besättningen. Det låter gammalmodigt att säga att det blir vad man 

gör det till men så är verkligheten. Det skall vara kul och att sjömannens tid ombord inte bara 

ska bestå av att räkna dagar kvar till avmönstring. Finns det möjlighet att påverka den sociala 

kontakten mellan besättningsmedlemmarna? Denna studies resultat kommer att visa vikten av 

att balansera internetanvändandet och kontakten med dina besättningskamrater ombord. 

2 Syfte 

Syftet med denna studie är att beskriva hur svenska sjömäns psykiska hälsa och sociala liv 

ombord på fartyg påverkas efter internets inträde. Syftet kan brytas ned i 

följande frågeställningar; 

 

- Vilka fördelar har införandet av internet medfört?  

- Vilka nackdelar har införandet av internet medfört?  

- Hur upplevs gemenskapen ombord efter införandet av internet?  

- Hur påverkas den psykiska hälsan av internet? 
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3 Metod 

3.1 Val av forskningsmetod 

En kvalitativ undersökning valdes där sex respondenter medverkade i enskilda intervjuer. 

Intervjuerna bestod av breda frågeställningar varav respondenterna som intervjuades hade 

möjlighet att ge öppna svar vilket inte resulterade i svar som tvingades fram. Genom att 

använda en kvalitativ metod kan intervjuerna upptäcka och identifiera egenskaper samt 

beskaffenheter hos respondenterna (Patel, Davidsson 2014). På grund av vald metod och 

ställda frågor fanns det inte några rätt eller fel svar på frågan. Intervjuerna utfördes via telefon 

där varje samtal beräknades till cirka 30 minuter. Idag anses telefonundersökningar som 

positiva på grund av att inga utgifter tillkommer som exempelvis resa fram och tillbaka. 

Telefonundersökningar utförs snabbare på grund av att resetiden försvinner. Det visar sig 

även att människor är lika ärliga via telefon som intervjuer ansikte mot ansikte (Denscombe, 

2011). 

3.2 Inklusions och exklutionskriterier  

De inklusionskriterier studien framförallt har tittat på är att respondenten har arbetat både 

innan och efter internet introducerades ombord. Respondenten skulle behärska det svenska 

språket samt arbetat kontinuerligt ombord under perioderna då internet fanns och inte fanns 

ombord. Exklusionskriterierna var att personen som blir tillfrågad att delta i undersökningen 

skulle vara över 18 år fyllda. Detta på grund av att komplikationer uppstår om personen är 

under 18 år genom ytterligare bemyndigande. Detta leder till att undersökningen kunde ta del 

av hur det var innan och efter internet introducerades på fartygen. Vad som menas med 

internet ombord kan skilja sig en del men tills det att fartygen fick tillgång till trådlöst 

internet, mejl, applikationer och andra medel som mobiltelefon, dator och andra plattformar 

där du har access till en internetuppkoppling. Detta leder till att respondenten behövde vara 

erfaren inom yrket samt att de hade en förståelse för hur det fungerade ombord förr i tiden 

samt hur det har förändrats med tiden.  

3.3 Forskningsetiska ställningstaganden  

Vetenskapsrådet förklarar i Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2002) att det finns fyra huvudkrav. Dessa 

krav är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

Dessa fyra krav har uppfyllts genom att ge respondenten information om informationskravet. 
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Informationskravet har uppfyllts genom att respondenten har informerats om vad 

respondentens uppgift i projektet var samt vilka villkor respondenten hade. Respondenten har 

även blivit informerad om att deras medverkan i studien var helt frivillig och att de hade rätt 

till att avbryta sitt deltagande när som helst under undersökningen. I förhandsinformationen 

var även en del att skriva under att de förstått vad deras deltagande betydde och att de där med 

samtyckte. Underskrifterna genomfördes genom elektrisk signatur. Genom det så uppfylldes 

samtyckes kravet (Bilaga 1). Om så skulle vara fallet att deltagande valde att inte skriva under 

detta och lämna sitt samtycke så avbröts samarbetet med respondenten. Respondenten fick 

även möjlighet att styra sitt medverkande. Om det önskades att enbart delta på en del av 

arbetet eller en viss tid uppfylldes det med. I fall detta skulle önskas så kom inte några 

negativa påföljder. Respondenten kunde inte få något slag av påtryckning eller påverkan av 

dess beslut att vare sig delta eller vid val av att avsluta sitt deltagande. 

 

Personuppgifterna som lämnades vid val av deltagande i studien kommer att vara ytterst 

skyddat för utomstående personer i framtiden. I denna studie förväntades inte att personlig 

och känslig information av respondenten togs upp men dessa försiktighetsåtgärder uppfylldes 

likväl. Uppgifter delas inte med till tredje personer, utlånas för kommersiellt bruk eller andra 

icke-vetenskapliga ändamål i framtiden. Om så skulle vara fallet att en annan vetenskaplig 

studie skulle efterfråga utlånande av uppgifter kommer detta att avvisas. 

3.4 Tillvägagångssätt vid interjuver  

Sex respondenter valdes vilket resulterade i en kvinna och fem män. Respondenterna var 

tvungna att uppnå de inklusion och exklusionskriterier som finns under rubriken metod. 

Eftersom intervjuerna genomfördes via telefon var respondenterna tvungna att skriva under de 

etiska kraven varav respondenten godkände att delta (Se bilaga 1). När respondenten 

accepterade de etiska kraven kunde intervjun börja via telefonsamtal. Frågeformuläret bestod 

av sex huvudfrågor och några följdfrågor (Se bilaga 2). respondenten hade möjlighet att svara 

brett på frågorna för att inte lotsa respondenten till rätt eller fel svar. Samtliga respondenters 

röst spelades in eftersom det senare transkriberades. Efter transkribering sammanställdes 

svaren för att jämföra de med varandra för ett bättre resultat. 
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3.5 Bearbetning av data 

Intervjuerna med respondenterna utfördes genom telefonsamtal under högtalarläge och 

spelades in med ytterligare två enheter. Under intervjuerna noterades ord och meningar som 

respondenterna uttryckte som var kopplat direkt till syftet för att enklare hitta dessa under 

transkriberingen. Intervjuerna transkriberades och efter sammanställning av svaren 

granskades respondenternas likheter och skillnader mellan varandra. Under transkriberingen 

fördes en dialog mellan författarna för att uppnå ett gemensamt urval av relevant data. 

Transkripten analyserades upprepade gånger för att minimera risken av att undgå viktig 

underliggande information. Transkriberingen av de enskilda intervjuerna utfördes direkt efter 

avslutad intervju. Detta på grund av att behålla betydelsefull information i minnet för att 

uppnå en bättre förståelse och underlätta möjligheten att hitta mönster i intervjuerna. 

Frågeställningarna till respondenterna var uppdelade och frågorna ställdes i kronologisk 

ordning för att skapa en uppdelning i intervjuerna. Uppdelningen av frågeställningarna ledde 

till att det underlättade att jämföra svaren från respondenterna. Frågeställningarnas uppdelning 

skapade teman efter transkribering vilket i sin tur ledde till att det underlättade att koppla 

tidigare forskning till teman. De teman som var aktuella kunde delas in i för och nackdelar 

med internet, psykisk hälsa och hur den sociala kontakten påverkas av internet. Därefter 

delades respondenternas svar in i dessa teman för att kunna jämföras mellan varandra. En 

ytterligare faktor är att transkriberingen har delats upp där initialen på den som talar står 

framför varje mening som fungerade som en variant på radnumrering. Detta för att underlätta 

navigering och lokalisering till relevanta svar i transkriptet (Denscombe, 2011). Genom att 

dela upp transkriberingen i teman och initialer framför varje mening istället för allt i löpande 

form har det resulterat i att bearbetningen av data har varit effektiv och enkel.  

4 Teori 

4.1 Ansvarsområden 

Svenskflaggade fartyg lyder under arbetsmiljölagen även när fartyget går utanför svenskt 

territorium. Genom att ha tillsyn på arbetsmiljön på svenskflaggade fartyg som utförs 

av Transportstyrelsen leder detta till att lagar följs och kan förbättras om det behövs. Vad som 

gäller fartygsarbete gäller Arbetsmiljölagen för både de ombordanställda samt för de som 

utför arbete ombord av någon annan än den som är anställd av redaren. Lagens syfte är att 

förebygga ohälsa i arbetet samt uppnå en god arbetsmiljö. Enligt AML kapitel 
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2 1§ ska arbetet vara tillfredställande med hänsyn till den sociala och tekniska utvecklingen i 

samhället. Enligt AML kapitel 3 4§ skall arbetstagaren medverka i arbetsmiljöarbetet samt 

delta i genomförandet för att åstadkomma en god arbetsmiljö för att förebygga ohälsa 

(Tägtström 2018).  

  

Utmattning minimeras genom en regelbunden kontakt mellan chef och medarbetare genom att 

diskutera förbättringar och fånga upp missnöje bland besättningen vilket rederierna 

kan delvis göra via internet. Kvinnliga sjömän upplever i högre utsträckning en sämre social 

arbetsmiljö oberoende av yrkesgrupp ombord där kön som en faktor spelar roll (Ekeström & 

Persson 2019).   

  

Marine Labour Convention ger riktlinjer för tillgång till telefonkommunikation, mejl och 

internetanvändning. Där det finns möjlighet att kunna använda för ett rimligt belopp. MLC 

har också riktlinjer gällande anläggningar som bör vara utan kostnad för sjömannen. Detta är 

exempelvis tv-apparater med mottagning av radiosändningar, sportutrustning, bibliotek och 

som tidigare nämnt tillgång till internet (MLC, 2006).  

4.2 Internets påverkan  

En studie som utfördes i Australien hos äldre vårdgivare som är 60 år eller äldre visade att 

användningen av internet ledde till en bättre mental hälsa. Det visade sig att cirka 60% ökade 

sin mentala hälsa vid användning av internet. Undersökningen i Australien visade även att 

internetanvändningen gav en möjlighet att kommunicera med andra människor som 

resulterade i att de inte kände sig socialt isolerade och ensamma (Lam & Lam 2009). 

 

En studie gjord av Chen och Persson som utfördes på unga vuxna där åldern var mellan 17 

och 30 år visade sig däremot att ensamhet, depression ökade samt att 

familjekommunikationen minskade på grund av internetanvändningen som motsvarade i 

genomsnitt 2 ½ timmar i veckan. De undersökte även människor som tillbringade i 

genomsnitt 19 timmar per vecka och detta visade sig att de kände sig mer isolerade innan de 

använde internet.  För de som tillbringade cirka 19 timmar i veckan ledde det till en minskad 

interaktion med familj och vänner. Studien undersökte även äldre vuxna i åldern 60 till 101 år 

där resultatet visade annorlunda jämfört med unga vuxna. I studien framgick det att äldre 

visade en positiv effekt på välmående och att de kände sig mindre ensamma samt att de var 

positiva till att lära sig internet och dess användningsområden. Enligt de äldre vuxna var de 



 

7(25) 

 

positiva till att få möjligheten till att skaffa nya kontakter via internet samt att de fick en 

känsla av att de kunde lära sig nya saker (Chen & Persson 2010).  

 

En internationell studie med 1572 sjömän från olika regioner och fartygstyper har undersökt 

sjukdomar och den mentala hälsan hos dessa. Syftet var att bestämma faktorer som påverkar 

den mentala hälsan och vad som behövs för att förebygga detta. Undersökningen visade att 

25% av sjömännen led av en depression vilket är betydligt högre jämfört med andra yrken. 

17% av respondenterna hade ångest och 20% hade självmordstankar. Depression, ångest och 

självmordstankar är förknippat med ökad skada och sjukdomar när människor arbetar på 

fartyg enligt studien. Studien rekommenderar för att motverka psykisk ohälsa bör sjömän 

träna regelbundet, få oavbruten sömn för att motverka depression och få tillgång till bättre 

sjukvård eller sjukvård överhuvudtaget vilket kan vara svårt ute till sjöss. Undersökningen 

visade att 49% utan depression tränade två eller fler gånger per vecka medans 43% som 

tränade mindre än en gång i månaden led av depression. Det framkommer även att närmare 

70% av de som är deprimerade känner sig isolerade från familj vilket är den största faktorn 

som tas upp i undersökningen. De nästkommande faktorer som påverkar sjömännen är 

problem med att sova vilket hamnar på cirka 65% av respondenterna och längden på 

kontrakten vilket hamnar lite över 60% (Lefkowitz, Slade 2019). 

4.3 Samhörighet 

Enligt Stradomska kan internet vara ett uppmärksammat öra samt en tröst för den som 

söker bekräftelse på grund av att professionell hjälp i den verkliga världen kan 

vara begränsad där du befinner dig. På internet kan människan öppna upp sig både offentligt 

och anonymt på olika webbplatser som också letar efter en gemenskap. Utöver att finna en 

gemenskap via internet kan människor även få tillgång till kunskap, underhållning 

och information. Att söka gemenskap via internet kan hjälpa vissa människor att få en bättre 

kontakt med omvärlden men däremot förloras den sociala kontakten i den verkliga 

världen. Enligt studien visade det sig att 17% vuxna polacker år 2002 använde internet 

regelbundet medans år 2015 var det 64% som använde internet regelbundet. Detta visar att 

internet har en snabb utveckling samt att dessa internetanvändare spenderar cirka 13 timmar 

på internet per vecka (Stradomska 2019). 

 

I en studie där 15 personer mellan 70 till 92 år där många av de som 

undersöktes uppskattade internet eftersom de fick en bättre förbindelse med vänner och 
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familj. Genom att kunna ta del av internet ökar deras samhörighet där de även kan få kontakt 

med vänner och familj som bor längre bort vilket uppskattas. En kvinna på 72 år berättar 

“Min syster bor långt borta, och vi besöker inte varandra varje dag eller varje vecka och då 

är WhatsApp bara riktigt värdefullt”. Det kvinnan menar är att den sociala tekniken stärker 

den sociala relationen. Problemet som kan uppstå vid den sociala tekniken är att människor 

som inte vill lära sig och som inte hänger med på teknikens utveckling hamnar utanför. En 

kvinna på 74 år beskriver utvecklingen “Och den (moderniseringen av samhället) fortsätter 

fortfarande och om du inte följer med kommer du att uteslutas”. Kvinnan är däremot 

motiverad att utvecklas och ser ljust på den tekniska utvecklingen men att det gäller att hänga 

med för att inte tappa bort sig. Kvinnan föredrar även ansikte mot ansikte men där hon även 

menar att detta inte är uppenbart för yngre (Bruggencate, Luijkx & Sturm 2019).  

 

 

Det är svårt att se ett samband mellan internetanvändning och ensamhet. I en studie gjord av 

Morahan – Martin och Schumancher visar att ensamhet ökar i med internetanvändningen och 

att sociala anslutningar ökade på grund av internet. Däremot framgår det att internet 

förändrar det sociala interaktionsmönstret som eskapism, förändrat medvetenhetstillstånd och 

behärskning (Morahan - Martin & Schumancher 2000). 

4.4 Internets påverkan på sömn 

En undersökning i Taiwan med 564 respondenter visade ett samband mellan trötthet och 

internetberoende där respondenterna var kvinnliga sjuksköterskor. I studien var 97% av de 

som svarade under 41 år och av dessa var 73% ensamma samt 77% hade inga 

barn. Majoriteten som motsvarar 85% arbetade på ett 8 timmars rotationsskift. I studien 

framgår det även att endast 147 personer av 564 anser att deras hälsa var bra. Studien visade 

att internet är en informationsresurs vilket är en fortsatt yrkesutveckling men till en viss nivå 

av användning. Blir användningen av internet för hög bör rådgivning sökas. Enligt studien 

framgår det att överdriven internetanvändning är kopplat till depression, dissociativ störning 

och hyperaktivitetsstörningar (Lin, Tsai, Chen & Koo 2013).  

 

502 piloter undersöktes om skräddarsydda och specifika råd genom en app som kunde minska 

trötthet. När undersökningen var färdig visade det sig att dessa skräddarsydda råd kunde 

förbättra piloternas sömnkvalitet. Detta resulterar i att appen kan förbättra utmattning hos de 

som hanterar oregelbundna scheman. Undersökningen förklarar vidare att andra yrken även 
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måste undersökas där anställda arbetar med oregelbundna arbetstider vilket sjöfart till viss 

mån är. (Van Drongelen et al. 2014).   

4.5 För och nackdelar med internetanvändning  

I en studie med 192950 respondenter visade sig att ungdomar använder sociala medier för att 

kommunicera nöd och då särskilt med kamrater. Studien menar på att detta måste man arbeta 

vidare med för att kunna använda inom terapin och återhämtning. Vid användning av internet 

kan det dra nytta av krisstöd och minimera social isolering. Studien menar också att det finns 

nackdelar med internetetanvändning. Detta kan vara människor som påverkas av sociala 

medier där de blir avundsjuka på andra, lätt för att tävla och mycket som smittar av sig. Det 

framgår i undersökningen att nivåer av depression var lägre när människor använde videospel 

i en frekvent användning. Däremot fann man inget samband mellan mediaanvändning och 

självmordstankar. De som använde internet mycket hade en högre risk för självmordstankar 

och försök till självmord jämfört med de som använde internet måttligt (Merchant et 

al. 2017).  

 

Internet har förändrat vårt dagliga liv och sättet vi kommunicerar på. Människor drar sig till 

internet och deras tid till andra i den verkliga världen minskar och kommer att fortsätta göra 

det. Undersökningen visar att män isolerar sig för att delta i diverse spel på internet medans 

kvinnor använder internet för att de inte vill uteslutas från sin kommunikation online. Det 

framgår även att de som använder internet för spel använder också internet längre på både 

vardagar och helger. De som föredrar att spela visar tendens till att vara tillbakadragna och 

isolerar sig självmant vilket leder till att de utesluter social aktivitet. Det framgår också att nu 

för tiden kommunicerar människor direkt på internet istället för att prata med vänner 

personligen. Eftersom studien är gjord i Japan tar skribenten upp många applikationer som 

förekommer i Asien. Framförallt är Line populärt på grund av att användarna har möjlighet att 

skicka meddelande samt ringa gratis till varandra. Användarna kan dela viktig information 

mellan varandra vilket underlättar för dem i vardagen. Undersökningen nämner också att 

Line är liknande Facebook och att undersökningar finns gjorda från Europa som undersöker 

Facebook istället för Line. Studien nämner att Line samt Facebook blir beroende på grund av 

olika faktorer. Exempelvis blir användarna beroende eftersom avsändaren får en notering när 

mottagaren har läst det skickade meddelandet. Detta resulterar i att mottagaren måste svara 

snabbt annars kan avsändaren anse att hen blir ignorerad. Detta slutar med att användarna tar 

med sig sin mobiltelefon oberoende var de befinner sig för att kunna svara på meddelanden 
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och samtal för att inte uteslutas från diverse grupper på både Line och 

Facebook. Applikationerna kan leda till mobbning via grupper på internet där vissa inte får 

vara med och hamnar utanför. Cybermobbning eller så kallat nätmobbning förekommer desto 

mer och påverkar människorna som hamnar utanför psykiskt. Det framgår också att unga 

kvinnor är aktiva på olika applikationer men avvisar oftast inbjudningar, fest eller andra 

evenemang på grund av att de är rädda för att bli förnedrade om de blir missuppfattade i 

konversationer ansikte mot ansikte. Det finns ett nytt begrepp som kallas “Modern-

Type Depression” som förkortas MTD. Egenskaper för MTD är depressiv, skyller lätt ifrån 

sig på andra samt att individen starkt undviker socialt sammanhang. Detta visade att 

människor med MTD var frånvarande från sin arbetsplats där de spenderar mycket tid på 

internet. MTD kan förknippas med det så kallade begreppet Hikikomori vilket betyder att dra 

sig undan (Tateno et al. 2019).  

5 Resultat  

5.1 Tillgänglighet  

Det resultat som respondenterna från den kvalitativa undersökningen visade var att samtliga 

var positiva till att internet fanns ombord. Samtliga respondenter som medverkade har en 

medelålder på 52 år. Respondenterna var enade om att internet var övervägande positivt 

jämfört med att inte ha tillgång till det. Respondenterna visade sig framförallt positiva till att 

få ha kontakt med familj och vänner vilket var svårare förr i tiden samt det var 

betydligt dyrare jämfört med idag. Att ha tillgång till familj och vänner var även något som 

fungerade förr men det gick längre tid mellan gångerna, det var dyrare och många gånger bara 

till kaj där det fanns tillgängligt. Idag finns det möjlighet att vara uppkopplad konstant till 

internet vilket resulterar i att avsändaren kan få svar inom väldigt kort tid. Är wifi dessutom 

tillgängligt är detta oftast eller för en del av besättningen gratis. En respondent berättar  

 

När jag började och var ute på Gortons båtar den enda kontakt med hemmet var ju antingen 

mellan hemmet eller via kortvåg och ringa eller satellittelefon och för satellittelefon 73 så 

var det ju 70 kronor i minuten. 
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Detta gjorde att delar av besättningen spenderade en förmögenhet för att kunna få kontakt 

med familj, vänner eller andra i land eller fick de vänta till det rätta tillfället.  

 

Förr i tiden gick det inte att ta kontakt med land via internet på grund av för höga kostnader 

eller att det inte fanns någon tillgång. Detta resulterade i en bättre social kontakt ombord 

vilket respondenterna var överens om. Ju mer du har tillgång till internet desto större tendens 

till att isolera dig vilket leder till en mindre social kontakt ombord. En av respondenterna 

nämner  

 

Man går in i hytten och istället för att umgås med sina vänner och kära över, över internet 

istället för att kanske umgås med de som är ombord, eller ja sina arbetskamrater.  

 

Detta är en av respondenterna som menar att en ombordanställd isolerar sig till större del idag 

jämfört med innan. Att förr i tiden ombord var det mer sociala aktiviteter är alla respondenter 

överens om. Respondenterna behöver inte delta i alla aktiviteter men att det finns en möjlighet 

att kunna göra något vilket knappt finns idag. En av respondenterna berättar  

 

Jag tycker det är jättekul och att det är en stor del av trivseln att göra saker gemensamt, sen 

behöver inte alla vara med på allting, vissa kanske är med på någonting medan vissa tycker 

personligen att det är... väldigt viktigt att man försöker göra det, alltså det kan va enkla 

saker som... inför jul och baka pepparkakor till exempel.  

 

Något som också har ökat tillgängligheten ombord till det negativa tycker de flesta 

respondenterna är mejl. De kan ta emot upp till 100 mejl per dag och många av dessa är inget 

relevant överhuvudtaget eller för tillfället som skulle kunnat tagits emot vid senare 

tillfällen. När internet inte fanns tillgängligt existerade inte detta problem men idag används 

det hela tiden. Detta blir en dold stress för befälen att kontinuerligt ha detta i baktanke att ta 

emot och besvara alla mejl som kommer in. En respondent berättar  

 

Ingen som går och lägger sig och har inboxen tom man har alltid ett gäng email som ligger 

där som inte är besvarade eller behandlade. 



 

12(25) 

 

 

Genom att hela tiden bli påmind av mejlen kan det leda till att du lägger ner allt fler timmar på 

att besvara detta och tiden för sociala kontakter försvinner på grund av detta 

Sammanfattningsvis gällande tillgänglighet har den ökat den senaste tiden vilket i sin tur leder 

till en minskad social kontakt ombord men däremot en större social kontakt med de i land.  

5.2 Psykisk hälsa  

Uppkoppling till internet har påverkat alla respondenter på ett eller annat vis. Samtliga 

respondenter anser att internet har påverkat deras psykiska välmående både negativt 

och positivt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1: Faktorer som påverkar människans psykiska hälsa. 

Respondenterna är överens om att koncentrationen påverkas negativt av att vara uppkopplad. 

Samtliga respondenter var överens om att internetanvändningen störde koncentrationen när 

det handlade om arbete och att användaren fokuserade på annat istället för arbetet. 

En respondent berättar att  

 

Ligger den i knät så, det blir ju en frestelse det vet man ju själv också att man, jag ska bara 

kolla på det, jag ska bara svara på det jag ska bara göra det. 
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Besättningens koncentration påverkas kontinuerligt av mobilen som är tillgänglig. Kan vara 

allt från mobilspel till bankärenden. Förr i tiden var mobilanvändningen inget bekymmer på 

grund av att besättningen inte hade tillgång till en mobiltelefon. Det finns många för och 

nackdelar med att kunna ta emot ett samtal eller meddelanden direkt i sin mobiltelefon men 

respondenterna var överens om att detta påverkar arbetet negativt när internet 

finns tillgängligt på arbetsplatsen ombord. En av respondenterna berättar  

 

Jag har ett litet exempel, jag menar... Det var väl ganska många år sen men min fru hörde 

av sig då och då var allting klart, då hade hon varit med om att en bakruta hade smällt, hon 

hade trodde till och med att det var någon som hade... Nåt skott, någon som hade skjutit 

igenom den och allt det där var redan klart när hon väl pratade med mig så då blev ju 

stressnivån låg men hade samma sak hänt idag hade hon ringt direkt och skapat en väldig 

stress.  

 

Vad respondenten menar är att mycket information som kommer via meddelanden och samtal 

direkt vid stunden till största del inte är relevant eller tas på ett sådant vis att det leder till en 

stress samt att koncentrationen på arbetet försvinner i onödan. 

 

De flesta av respondenterna är överens om att internetanvändning inte påverkar 

sömnen. Däremot är de inte säkra på om internetanvändningen påverkar andras sömn ombord. 

Respondenterna stänger av notiser, vibrationer samt vänder på mobilen för att inte påverkas 

av detta på nätterna. En av respondenterna berättar  

 

Personligen måste jag göra så att jag stänger av ljuder och har extremt på push notiser för 

jag vill inte att det plingar till eller vibrerar i telefonen mitt på natten för att någon 

uppdaterar någonting, men jag vet att det finns kollegor som inte gör det.  

 

En stor faktor som påverkar den psykiska hälsan vilket förekommer ofta i intervjuerna är 

gemenskapen ombord. Idag har den sociala gemenskapen minskat markant jämfört med hur 

det var ombord förr. Samtliga respondenter är också överens om att det har försämrats och att 

internet har en stor påverkan på detta men även här finns det andra faktorer. Respondenterna 

berättar att kollegor och även några av de själva har tendens till att dra sig till sina hytter och 
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andra platser ombord för att kunna sitta med exempelvis sina mobiler. De föredrar att 

kommunicera med de där hemma istället för de ombord många gånger. Idag finns det 

många saker som personer kan göra i sina hytter vilket de inte kunde förr om man tittar på 

elektroniken som finns idag jämfört med förr. Även fast respondenterna har tendens till att 

vara uppkopplade och ha kontakt med andra än de ombord anser dem att det är bra att det 

finns möjlighet till detta men att den sociala kontakten ombord försämras. Respondenterna är 

medvetna om att internetanvändningen ökar i världen vilket gör att människor inte kan leva 

utan detta. Detta leder till att internetanvändningen ökar även ombord som i sin tur minskar 

den sociala kontakten mellan besättningen på grund av internetanvändningen. Att 

internetanvändningen påverkar besättningen psykiskt men både till det positiva och negativa. 

Det som är negativt är att den sociala kontakten försämras och att besättningsmedlemmar kan 

känna sig isolerade och ensamma. I allt det negativa kan det även bli tvärtom på grund av att 

respondenterna har möjlighet att ta kontakt med familj och vänner vilket i sin tur leder till att 

ensamheten minskar och personen inte känner sig lika isolerad. 

 

Storleken på besättningen var större förr i tiden och det förekommer 

besättningsmedlemmar som kan vara den enda som har den nationaliteten och pratar det 

språket. Detta resulterar i att personen kan känna sig utanför och att kunna vara uppkopplad 

blir positivt så att de har möjlighet att prata med de där hemma. En respondent berättar  

 

I alla fall på dem båtarna jag var på så var det lite större besättningar så det fanns ju mer, 

lite mer fritid. 

 

Där respondenten berättar att de hade större besättning som i sin tur kunde dela upp arbetet 

lite mer än idag. Respondenten berättar även att  

 

Det fanns ju framförallt folk som var lediga samtidigt 

 

Detta visar att internetanvändning både kan vara positivt och negativt för den psykiska 

hälsan men i olika sammanhang. 
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5.3 För och nackdelar med internet  

Det finns många olika för och nackdelar till internet men som tidigare nämnt är 

respondenterna överens om att internet är överhängande positivt jämfört med 

de nackdelar som finns. Även fast det finns fler nackdelar än fördelar framkommer det i 

undersökningen att som ombordanställd föredras internet. Samtliga respondenter som 

medverkade har en medelålder på 52 år. Beroende på ålder har de olika intressen och behov 

jämfört med yngre internetanvändare. Detta betyder att respondenterna påverkas kanske inte 

av alla fördelar och nackdelar men bild två tar upp några för och nackdelar som kan 

förekomma. Det som förekommer många gånger i intervjuerna är framförallt att det är 

billigt, personen är lättillgänglig och att bankärenden kan skötas smidigt via internet. De 

nackdelar som ofta förekommer vid intervjuerna är att den sociala kontakten försvinner 

ombord, koncentrationen påverkas på grund av att personen fokuserar på annat och att 

internetanvändningen kan bli en stressfaktor som exempelvis mejl som tas emot och skall 

besvaras. En respondent berättar  

 

Nackdelen kan bli att det blir lite stressande när du inte kan vara hemma och hjälpa till och 

då kanske ja och så kanske koncentrerar sig för mycket då det där om du sitter på bryggan 

och så sappar du eller vad du nu håller på med nånting, sappar heter det väl inte men om du 

håller på med nånting och tappar din koncentrationsförmåga eller en del av det i alla fall 

 

Det finns olika lösningar på att inte låta internetanvändningen påverka din koncentration. 

Några fartyg har satt regler på att apparater som kan störa arbetet får inte tas med på 

arbetsplatsen ombord. Det innebär alltså att besättningsmedlemmarna får lämna sina tekniska 

apparater i sina hytter eller någon annanstans ombord. En respondent berättar  

 

Vi snackar ombord att vi ska införa en sån där, en mo-mobilparkering på vägen upp till 

bryggan där man lägger i, sin privata telefon där. 

 

Samtliga respondenter var överens om att bankärenden utförs enklare idag än förr. De anser 

att det är enklare idag men att det även fungerade när internet inte fanns tillgängligt 

ombord. Förr var sjömännen tvungna att ta hjälp av andra på hemmaplan som exempelvis 

familj eller att banken hjälpte sjömannen med bankärendet. Bankärenden kunde också 
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utföras förut om sjömannen var ombord men jämfört med idag är det enklare och lättare att ha 

koll på sin ekonomi. Detta leder till att ärenden kan genomföras snabbare än förr och de 

ombord inte behöver förlita sig på andra människor för att kunna göra sina ärenden. När 

internet inte fanns tillgängligt hände det att sjömän fick betalningspåminnelser för att det 

missat att betala sina avgifter. Idag har många personer sina utgifter på autogiro eller att du 

betalar dina utgifter via bank-id eller på något liknande sätt. Detta resulterar i att detta 

problem inte uppstår och personen har mindre att oroa sig över. En respondent berättar  

 

Betalningspåminnelse, det har jag fått och det är nog vanligt för sjömän att få påminnelse 

på saker och ting. 

 

Många gånger har besättningsmedlemmarna tillgång till gratis internet men kan bero på 

rederi, access samt hastighet på internetet. Många besättningsmedlemmar har inte tillgång till 

internet ombord på grund av att det kostar mycket och detta är inget rederierna vill satsa på 

förutom internet till arbetsrelaterade uppgifter. Det förekommer även att endast befälen 

ombord får tillgång till internet. Detta leder till att de övriga får köpa sitt eget vilket kan kosta 

en hel del idag. En respondent berättar  

 

Det enda som kan vara jobbigt på båtarna det är väl dels att de för större delen av 

besättningen så är det dyrt de har ju inte gratis internet, det är få rederier som har gratis 

interner vad det gäller kryssningsrederier. 

 

 Det är en ojämn fördelning av internetet ombord som förekommer några gånger i 

intervjuerna. Några av respondenterna anser att det är fel att det inte är internet till alla och 

kommer med lösningar till detta. En respondent berättar  

 

Det är en ganska stor skillnad där så att jag tänker med filippinarna så är det jätteviktigt för 

dem att ha internet, åh, åh, den sista båten jag slutade på på snart men jag betalar 

fortfarande varje månad deras internet... Själv. För att jag tycker det är schysst att göra det, 

för att det där rederiet inte ville betala. 
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 Här får en av respondenterna betala manskapets internet på grund av att rederiet anser att det 

kostar för mycket att ge till alla ombord. Detta visar att alla inte har tillgång till internet och 

får vid några tillfällen vara utan detta eller köpa eget för att kunna komma i kontakt med 

familj, vänner eller andra i land. Får besättningen inte tillgång till sattelittuppkoppling ombord 

kan internet endast användas när fartyget är tillräckligt nära land där det finns en access till 

internet. En synpunkt som förekommer i intervjuerna är att det finns tillgång till internet 

ombord men i många fall är det så långsamt att användaren inte kan ta sig vidare för det är för 

långsamt. Detta resulterar i en frustration varav personen skjuter upp vad som skulle utföras 

eller struntar personen helt i det. En respondent berättar  

 

Internet är ju det att det är dyrt som sagt var då långsamt, för de betalar ju per tid då, man 

loggas in och sen börjar klockan ticka åh så, och så är det väldigt långsamt, och det är ju 

frustrerande för någon för någon som kanske bara tjänar tusen dollar i månaden, så att de, 

de är ju det största klagomålet vi har ombord. 

6 Diskussion  

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva hur sjömäns psykiska hälsa och sociala liv ombord på 

fartyg påverkades efter internets inträdande. Om den psykiska hälsan har förbättrats eller 

försämrats i och med internets införande. Att undersöka de fördelar samt nackdelar internet 

har medfört ombord på fartyg. Det finns många olika tankar och resonemang angående 

internets inträdande som framgår i den kvalitativa undersökningen. Respondenterna gav 

många olika för och nackdelar om internets inträdande men samtliga respondenter var 

positiva till internet. Studien undersökte också hur den sociala kontakten mellan 

arbetskollegorna ombord påverkades. Samtliga respondenter var enade om att den sociala 

kontakten hade minskat markant jämfört med när internet inte fanns tillgängligt ombord på 

fartygen. Den sista frågeställning som skulle besvaras var om den psykiska hälsan påverkades 

av internets inträdande. Respondenterna gav en del olika svar på om hur den psykiska hälsan 

påverkades men inte om de mådde psykisk dåligt av internet. Exempelvis kunde internet 

påverka koncentrationen vilket i sin tur kunde påverka den psykiska hälsan. Detta på grund av 

att personen i fråga blev upptagen med exempelvis mobilen när det fanns andra saker att 

utföra. Syftet har uppnåtts eftersom respondenterna gav svar på det som har efterfrågats. 
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Resultaten som framgår i denna studie visar att införandet av internet ombord på fartyg leder 

till att den sociala kontakten mellan arbetskollegor försämras men att kontakten med de i land 

förbättras. Vad resultatet även visar är att samtliga respondenter är positiva till internet 

ombord även om den sociala kontakten mellan arbetskollegorna minskar. Respondenterna är 

enade om att koncentrationen påverkas negativt av elektroniken så som mobiltelefoner, 

datorer och andra applikationer. Detta i sin tur kan leda till stress och att de tappar fokus på 

arbetet som ska utföras. Respondenterna berättade om en del faktorer som kan påverka den 

psykiska hälsan men att de inte direkt påverkats själva av dessa i en större omfattning. Ett 

förväntat resultat var att internet skulle påverka sömnen hos sjömännen men det visade sig att 

så var inte fallet. Endast en av respondenterna ansåg sig bli påverkad av internet eftersom de 

stängde av elektroniken när de skulle sova. Detta gjorde att svaret stack ut eftersom hypotesen 

var att det skulle påverka sömnen. Ett annat exempel som sticker ut är att internet är begränsat 

till en del av besättningen på grund av befattningen ombord. Högre befäl har tillgång till 

internet medan en del av besättningen inte får tillgång till något internet. Detta leder till att en 

stor del av besättningen får vara utan internet eller lägga en stor del av sin lön för att få 

tillgång till internet. Som tidigare nämnt i resultatet är det en respondent som betalar 

besättningens internetanvändande för sina egna pengar för att rederiet inte vill betala.  

 

Ett mönster som tydligt framgår i intervjuerna är att samtliga respondenter anser att internet 

har gjort att den sociala kontakten mellan arbetskollegorna har minskat. Varför den har 

minskat är på grund av att de är uppkopplade på nätet istället för att umgås med varandra. 

Däremot är alla överens om att internet är positivt eftersom de har möjlighet att kontakta 

familj och vänner i land. Ännu ett mönster som framgår är att internethastigheten är alldeles 

för långsam och det leder till att utförandet av ett arbete på datorn tar längre tid än förväntat. 

Den långsamma uppkopplingen påverkar arbetet eftersom allting tar längre tid vilket kunde 

använts till sociala aktiviteter ombord.  

 

De likheter som förhåller sig mellan resultatet och teorin är att äldre användare är positiva till 

internet. Studien som gjordes på vårdgivare från Australien (Lam & Lam 2009) visade att 

de inte kände sig isolerade när de hade tillgång till internet eftersom de kunde kommunicera 

med andra människor via olika applikationer. Den studie som även undersökte äldre gjord 

av (Chen & Persson 2010) visade sig ge samma resultat. Detta visade att äldre hade en positiv 

effekt på välmående och visade inga tecken på ensamhet däremot tvärtom. Enligt studien från 
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(Stradomska 2019) visar den att internet kan locka människor som söker bekräftelse på grund 

av att det kan finnas brist på det i den verkliga världen. Detta nämnde även en respondent i 

denna undersökning. Det kan kännas ensamt när en person ombord är ensam med en 

nationalitet eller språk. Det ger en likhet mellan undersökningarna att människan som känner 

sig ensam kan använda sig av internet för att komma i kontakt med andra men att den sociala 

kontakten i den verkliga världen försvinner. Enligt studien kan personen som är ensam också 

ta del av kunskap, underhållning och information via internet. Den studie som utfördes av 

(Bruggencate, Luijkx & Sturm 2019) visar också likheter där användarna fick en bättre 

förbindelse med vänner och familj vilket leder till en ökad samhörighet. Samtliga 

respondenter i denna undersökning berättade att de ansåg att människor ombord drog sig till 

internet och att den sociala kontakten i verkliga livet försämrades. Studien av (Tateno et al. 

2019) visar likheter. Där framgår det att människor kommunicerar direkt på internet istället 

för att prata med vänner personligen. Det framgår också att användare av exempelvis 

Facebook blir beroende eftersom avsändaren får en notering när mottagaren har läst det 

skickade meddelandet. Detta gör att mottagaren måste svara avsändaren snabbt för att inte 

ignorera. I denna undersökning kan man se en del likheter eftersom några av respondenterna 

har svårt för att låta bli exempelvis mobilen när det plingar eller vibrerar i den vilket resulterar 

i att personen blir okoncentrerad på det den håller på med och fokuserar på mobilen.  

 

De skillnader som förhåller sig mellan resultatet och teorin är att personen hamnar utanför 

som inte hänger med i utvecklingen. Denna undersökning visar att respondenterna inte kände 

någon påverkan av detta men enligt undersökning av (Bruggencate, Luijkx & Sturm 2019) 

gjorde respondenterna det. Enligt (Lin, Tsai, Chen & Koo 2013) påverkades sömnen hos de 

som deltog av internet. De som undersöktes var sjuksköterskor som arbetade rotationsskift i 

Taiwan. Denna undersökning visade inget samband mellan trötthet och internet på grund av 

att endast en respondent svarade att det påverkade sömnen. Det blir alltså en skillnad på vårt 

resultat jämfört med undersökningen från Taiwan.  

6.2 Metoddiskussion  

Metoden som används i studien är en kvalitativ metod. Intervjuerna leder till breda svar men 

det gör att respondenterna kan svara mer öppet vilket inte begränsar deras svar. Om en 

kvantitativ metod hade använts hade det begränsat svaren eftersom det är förbestämda frågor 

vilket respondenten inte kan få följdfrågor på som i en kvalitativ metod. Nackdelen med att 

använda den kvalitativa metoden kan bli att intervjuerna blir för breda och lämnar de 
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frågeställningar studien vill få svar på. För att detta inte skulle hända var de viktigt för de 

ansvariga i intervjun att stoppa respondenterna som därefter fick återgå till de relevanta. 

Dessutom var det endast sex respondenter som deltog. Större antal respondenter kunde 

deltagit för att få ett mer exakt svar som hade ökat sannolikheten att svaren stämmer. Detta 

resulterar i att den insamlade informationen till studien är begränsad.  

Validiteten på undersökningen är relativt hög på grund av metodval och respondenter som 

uppfyller de inklusion och exklusionskriterier som är nämnda. Samtliga respondenter har 

arbetet inom sjömansyrket i många år och har stor erfarenhet av detta. De har även arbetet 

både innan och efter internets inträdande ombord. Intervjuerna fick svar på de frågeställningar 

som förväntades vilket resulterar i att syftet uppfylldes. För att lyckas med en intervju behövs 

en grad av förtroende bland respondenterna i intervjun (Denscombe, 2011). Förtroendet 

försökte uppnås genom Descombes rekommendationer att uttrycka personliga uppfattningar 

eller avslöja något samhörande med privatliv. Det som påverkar studiens validitet negativt är 

att sjöfartsbranchen är bred med olika inriktningar. Det resulterar i att människors uppfattning 

inte alltid är densamma som kan ge missvisande svar. Intervjuerna kan ge breda svar vilket i 

sin tur kan leda till att något som kan vara relevant för undersökningen förloras. Detta kan 

bero på att respondenten hamnar utanför ämnet eller att ansvarig för intervjun inte stoppar 

samtalet och förklarar för respondenten vad som skall besvaras. Studiens validitet anses som 

god men att det finns en risk för avvikelser i framtida studier.  

De sex respondenter som deltog i intervjuerna arbetar eller har arbetat på olika arbetsplatser 

och som olika befattningar som exempelvis kapten, styrman eller lots. Alla har arbetet 

ombord men på olika fartyg vilket kan göra att reliabiliteten minskar. Dessutom nämner en av 

respondenterna att internetfördelningen är beroende av befattning vilket i sin tur kan leda till 

olika svar beroende på tillgängligheten på internet. Är tillgängligheten på internet olika för 

framtida studier minskar reliabiliteten. Utöver arbetsplats och tillgängligheten av internet är 

validiteten relativt hög. Den kvalitativa studien är fullt möjlig att genomföra samt att få 

tillgång till sex respondenter. Om de som håller i intervjuerna och respondenterna håller sig 

till frågeformuläret som finns i bilaga två ökar reliabiliteten för undersökningen.  

Genom att följa de tillvägagångssätt av metod som framgår ökar replikerbarheten. Det som 

gör att replikerbarheten kan minska är att den som ansvarar för intervjun inte utför allt på 

samma sätt som tidigare. De som kan påverka framtida studier kan vara bias, tid och kunskap 

inom ämnet som gör att replikerbarheten påverkas. Beroende på var respondenten arbetar och 

andra livserfarenheter kan det påverka hur människan svarar. Det finns en del olika faktorer 
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som påverkar sannolikheten att lyckas med ett samma resultat. Genom att följa de 

tillvägagångssätt denna studie använt sig av kommer framtida studier kunna uppnå ett 

någorlunda likt resultat.  

6.3 Förslag till vidare forskning  

Resultatet i studien visar på att detta är ett ämne som bör undersökas vidare. Förslag till vidare 

forskning är att undersöka hur hanteras internets inträde i arbetsrelaterade sammanhang 

ombord och hur utbildas personalen ombord. Resultatet i denna studie visar på att det finns ett 

problem i och med internets inträdande och en ökad arbetsbelastning. Ytterligare ett förslag är 

att undersöka är hur kontrolleras informationsflödet via mejl mellan fartyg och landsidan. 

Mejl flödar fram och tillbaka mellan land och fartyg i omätbara proportioner. Kan detta leda 

till större skada än nytta. Förslag till vidare forskning kan även vara hur påverkar 

internetanvändandet säkerheten under arbetstid. Det finns lagstiftning på att andra sysslor än 

navigering för en vakthavande styrman är förbjuden. Avslutningsvis är ett förslag på vidare 

forskning hur påverkas långkontraktsanställda ombord på fartyg där internet finns tillgängligt 

mot de med en avgift. 
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Bilaga 1: Etiska krav  

 

Etiska krav för deltagande  

Studenter:  

Joakim Jönsson   

Telefon: 076-1893949 

Joakimjonsson97@hotmail.com 

 

Linus Woxell   

Telefon: 072-1822064  

Linus_woxell@outlook.com 

 

Handledare:  

Ingegerd Snöberg  

Telefon: 048-0497635 

Ingegerd.snoberg@lnu.se 

 

Linneuniversitetet – Sjöfartshögskola  

Sjökaptensprogrammet  

SE – 391 82 Kalmar, Sverige  

 

Intervjun lägger fokus på hur internet påverkar besättningen positivt och negativt ombord 

samt hur deras psykiska hälsa påverkas. Vad för faktorer som kan tänkas vara orsak till 

eventuella tankar. Utöver detta kommer vi att diskutera de stora skillnaderna mellan dåtidens 

sjöfart samt hur det fungerar idag. I intervjun är det förutbestämda frågor men respondenten 

kan prata delvis fritt. Svaren kommer vi att använda för att försöka skapa en generell helhet i 

situationen ombord på fartyg, och vad man tror kan göras för att förbättra miljön.  

 

• Jag har tagit del av informationen kring studien och är medveten om hur den kommer att gå 

till, samt den tid den tar i anspråk.  

 

• Jag har fått tillfälle att få mina frågor angående studien besvarade innan den påbörjades och 

mailto:Joakimjonsson97@hotmail.com
mailto:Linus_woxell@outlook.com
mailto:Ingegerd.snoberg@lnu.se
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vet vem  

jag ska vända mig till vid frågor.  

 

• Jag deltar i denna studie helt frivilligt och har blivit informerad om varför vi har blivit 

tillfrågade, samt vad syftet med deltagandet är.  

 

• Jag är medveten om att vi när som helst under studiens gång kan avbryta vårt deltagande, 

utan att behöva ange orsak till detta.  

 

• Jag ger mitt medgivande till Linneuniversitetet – Kalmar.  

 

• Jag ger detta medgivande förutsatt att inga andra än de forskare som är knutna till studien 

kommer att ta del av det insamlade materialet.  

 

• Jag är medveten om att denna studie är helt anonym. 

 

Genom att skriva under denna blankett ger du ditt så kallade informerade samtycke. Detta 

innebär att du medger att du tagit del av den information som presenterats.  

 

Namn:  

………………………………………………………………………………… 

Ort: 

………………………………………………………………………………… 

Datum:  

………………………………………………………………………………………………… 

Underskrift/Signatur  

………………………………………………………………………………… 
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Bilaga 2: Frågeformulär  

 

Intervjufrågor till deltagande:  

 

Kön                   

 

Ålder                     

 

Antal år i tjänst                     

 

Fartområde  

 

Typ av fartyg  

 

1. Hur upplever du att tiden ombord var utan internet?  

a) Hur upplever du att den sociala kontakten ombord var när internet inte fanns? 

 

2. Hur upplever du hur det är idag med internet?  

a) Hur upplever du den sociala kontakten idag är när internet finns tillgängligt?  

 

3. Hur upplever du att internet har påverkat den psykiska hälsan ombord?  

a) Stress  

b) Koncentration  

c) Gemenskap  

d) Sömn  

 

4. Vilka för och nackdelar skulle du säga det finns med internet?  

a) Kontakt med familj och vänner hemifrån                                                                                

b) Sociala medier  

c) Åtagande som ex. bank, hyra osv.  
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d) Umgänget ombord  

 

5. Upplever du att du kan använda internet på ett tillfredställande sätt?  

a) Upplever du att det finns inofficiella krav i arbetet ur ett tekniskt perspektiv och 

leder detta i så fall till någon psykisk påverkan  

b) Upplever du användningen av internet kan det leda till en känsla av utanförskap 

 

6. Hur viktigt är det för dig med sociala aktiviteter på fritiden ombord?  

a) Kan du berätta om tiden före internets inträde ombord?  

b) Kan du berätta om tiden efter internets inträde ombord 
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