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Sammanfattning 
Tiden till sjöss har alltid medfört att sjömannen inte kunnat ha samma kontakt och närvaro 

 

med sin familj som människor som arbetar med ett landbaserat yrke. Kommunikation inom 

familjen och dess uppfattning om hur kommunikationen ska ske internt är väldigt viktig för 

samvaron då det bidrar till att skapa en samhörighet. Hur ser sjömän på den befintliga 

kommunikationen de har med den landbaserade familjen. Med hjälp av semistrukturerade 

intervjuer har 8 sjömän intervjuats om hur de uppfattar kommunikationen när de är ombord på 

fartyg och arbetar. Resultatet visade att sjömännen har stor nytta av telefon, mail och 

Facebook för att ha kontakt med personer på land. En slutsats från intervjuerna är att varje 

sjöman har sina rutiner för hur denne ska kommunicera med sin familj och huruvida 

kommunikationen ska ske via telefon eller sociala medier. 
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Abstract 
How sailors perceive communication with family when at sea. 

 

Time spent at sea has always meant the sailor could not have the same contact and presence 

with his or her family as people who work with a land-based profession. Communication 

within the family and its perception of how the communication should be handled internally is 

very important for socializing as it helps to create togetherness. What are the sailors’ opinions 
 

about the existing communication they have with the land-based family? Using semi- 

structured interviews 8 sailors were interviewed about how they perceive communication 

when they are onboard ship working. The results showed the sailors have great use of phone, 

email and Facebook when it comes to having contact with the people on land. One conclusion 

from the interviews is that every sailor has his or her routines for communicate with the 

family as to whether the communication should be done by phone or social media and at what 

intervals. 
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Förord 
Samtliga respondenter i studien ska ha ett varmt tack för att de tog sig tid till att svara på mina 

 

frågor. Även ett stort tack till Fredrik Holmberg som förklarade förutsättningarna för 

sjömännens arbetstider. 

Avslutningsvis ett stort tack till handledare Johan Willander som varit ett stöd genom hela 

processen.



1 1 

 
 
 

 

Introduktion 
Yrket att sjöman var från början ett sätt för unga oförmögna män att komma ut i världen 

 

på. Som regel gick detta olycksförföljda yrke i arv i släkten från far till son till exempel. 

Även om många lockades att bli sjömän på grund av de vackra historierna om 

vågskvalp och saltstänk i ansiktet är det historiskt ett yrke där flertalet personer 

försvann. Rädslan för havet i kombination med avskildheten var sannolikt en anledning 

till att de romantiserande sjömanshistorierna uppstod (Sjöhistoriska, 2015). Tiden till 
 
sjöss har medfört att sjömannen inte kunnat ha samma kontakt och närvaro med sin 

familj som människor verksamma inom landbaserat yrke. 

 
 

Enligt Zarnaghash, Zarnaghash och Zarnaghash (2013) säkerställs en god psykisk hälsa 

genom att en person har något att kalla sin familj och att det inom denna råder en god 

kommunikation. En familj fungerar som bäst med en bra dialog internt och genom att de 

olika familjemedlemmarna uppmuntras att uttrycka sina åsikter enligt Zarnaghash et al 

(2013). Olika familjer kommunicerar och interagerar på olika sätt, enligt Fitzpatrick & 

Koerne (2002).  Fitzpatrick & Koerne (2002) menar att det finns fyra typer av familjer 

där de två dimensioner ”behov av bekräftelse” i kombination med ”dialog” varierar: 

Vissa familjer behöver en hög grad av bekräftelse i kombination med omfattande 

dialog. För dessa familjer är det viktigt att bekräfta varandra även då 

familjemedlemmarna inte är överens. Motsatsen till nämnda familjekonstellation är när 

en familj består av barn som lyder sina föräldrar för att undvika såväl dialog som 

konflikt enligt Zarnaghash et al (2013). När en individ vuxit upp och ska forma en 

romantisk relation spelar barndomen en stor roll (Creasy, Gentzler, Oberhauser, & 

Westerman, 2013). Relationen ett barn haft med sin förälder kommer att påverka det 

vuxna barnets kärleksrelation. Ett barn som haft svårt knyta an till föräldrarna påverkas 

av det som vuxen. Detta påverkar och gör att sättet den vuxna individen har behov av att 

kommunicera på med sin partner varierar. 

 
 

Kommunikation inom familjen och dess uppfattning om hur kommunikationen bör ske 

internt är viktig för samvaron då det bidrar till att skapa en samhörighet. Två 

dimissioner som bestämmer mönstret för familjens kommunikation är 
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konversationsorienterad respektive bekräftelseorienterad kommunikation. 

Konversationsorienterad kommunikation är definierad som till vilken grad en familj
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lyckas skapa ett internt klimat inom vilket samtliga familjemedlemmar interagerar så 

väl spontant som frekvent. Med andra ord tillbringar familjer med 

konversationsorienterad kommunikation väldigt mycket tid med att tala med varandra. 

Samtalen handlar om känslor och tankar men även individuella aktiviteter avhandlas. 

Vid planerandet av en aktivitet eller ett agerande är hela familjen involverad i 

diskussionen och planerandet (Fitzpatrick & Koerner, 2002). En familj som tillämpar 

hög grad av konversationsorienterad kommunikation anser det vara viktigt med en 

öppen och frekvent kommunikation. En familj med bekräftelseorienterad 

kommunikation har generellt en kommunikation där fokus ligger på att undvika 

konflikter. Strukturen i denna typ av familj är som regel väldigt traditionell där föräldrar 

förväntas ta ett övergripande ansvar för familjens välbefinnande genom att bland annat 

fatta de flesta avgörande besluten.  För medlem i en familj med en bekräftelseorienterad 

kommunikation kommer relationen med familjen före andra relationer då det finns ett 

starkt ömsesidigt beroende inom familjen (Fitzpatrick & Koerner, 2002). Såväl 

konversations- som bekräftelseorienterad kommunikation kan användas för att beskriva 

och förklara mönstret för en familjs kommunikation. 

Konversations-och bekräftelseorienterad kommunikation är viktiga för en familjs 

fungerande och beroende på vilken kategori en familj tillhör definieras de på varierande 

sätt (Fitzpatrick & Koerner, 2002). 

 
 

Respondenter som kategoriserar sin kärleksrelation som välfungerande och positiv är 

som regel individer som har en intensiv kommunikation med sin familj eller partner. 

Framförallt telefonanvändande och smsande spelar en avgörande roll för en god 

kommunikation. Individer som har problem med närhet kan ha lättare att uttrycka 

intimitet med hjälp av sms och mms. Det är även så att människor med svag självkänsla 

kan må bättre i sina relationer tack vare sociala medier som Facebook då det finns 

möjlighet att se uppmuntrande meddelanden och bilder från partnern eller familjen där 

(Creasy et al, 2014). 

 
 

En väl fungerande kommunikation anges som en av huvudorsakerna till varför par 

håller ihop enligt Buicu et al (2014) . Förtroende, förståelse, kommunikation och 

ömsesidig acceptans är några av de grundpelare som framgångsrika relationer byggs på. 

Relationer utvecklas dock och förändras till exempel efter ett giftermål. Enligt 

författarna Buicu et al ( 2014) förändras prioriteringarna efter ingått äktenskap.
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Prioriteringar som förtroende och förståelse blir mindre viktiga medan intresset av 

parametrar som ett välfungerande sexliv och intimitet ökar. 

 
 

De flesta par värdesätter förmågan att tala om känsliga frågor för att kunna utvecklas 

tillsammans i relationen (Buicu et al, 2014 ): Med en välfungerande kommunikation blir 

det lättare att lösa konflikter som uppstår inom relationen. Med en god kommunikation 

blir det möjligt för den ena partnern att förklara sin ståndpunkt och därmed få en 

förståelse för sin åsikt( Buicu et al 2014). En bra kommunikation handlar inte enbart om 

vad två individer verbalt säger till varandra. Det är även viktigt med gester och mimik i 

flera sammanhang samtidigt som individen bör uppträda som en god lyssnare till den 

andra parten. Vad som avses vara en god kommunikation varierar och det är inte 

beroende på ämne eller språkbruk huruvida en kommunikation är god eller inte. Det är 

inte bara personer som lever i kärleksrelationer eller i familj som har ett behov av god 

kommunikation (Bengtson, Biblarz, & Bucur, 1996). 

 
 

Sedan 70-talet har det skett en tydlig förändring bland unga människor och deras 

förväntningar när det gäller framtiden. Uppfattningen det går kombinera familj och 

karriär på ett framgångsrikt sätt har blivit allt mer allmängiltig sedan 70-talet 

(Weitzman, 1994). Under 90-talet visade allt fler empiriska studier studenters 

ambitioner att få så väl fungerande karriär som familj. Forskning inom området familj 

och karriär har historiskt sett skett ur kvinnors synvinkel. Enligt Weitzman (1994) är det 

viktigt att vara medveten om hur unga män ser på möjligheten att kombinera familj med 

en karriär. Sättet unga män ser på karriär och familj har förändrats sedan 70-talet och 

deras förväntningar är mindre traditionella med avseende arbetsfördelningen i hemmet. 

En tydlig skillnad mellan män och kvinnor är, att män i mindre utsträckning låter sin 

karriär påverkas av familjerelaterade beslut (Weitzman, 1994). 

 
 

I en studie från 1990 undersöks kombinationen av karriär och familjeliv bland manliga 

och kvinnliga läkare (Cooney & Uhlenberg, 1990). Deltagarna i studien är mellan 30-49 

år gamla och boende i USA. Resultat från studien visar, trots att andelen kvinnor på 

arbetsmarknaden för läkare ökat, så står den manliga delen för flest arbetade timmar. 

Resultat från studien visar tydliga samband mellan karriär och familjeliv för såväl män 

som kvinnor, men på varierande sätt. Äktenskap och föräldraskap verkar inspirera och 

sporra de manliga läkarna, som är mer benägna att gifta sig än de kvinnliga läkarna. De
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män som lever utan familj är de, som enligt studien har lägst inkomst och som arbetar 

minst timmar av samtliga män i studien. Högst inkomst och flest arbetade timmar per 

vecka har de manliga läkarna med familj. De kvinnliga läkare med lägst inkomst är de 

som är mest involverade i sin familj enligt studien.  Andelen kvinnor inom läkaryrket 

som är gifta, är generellt sett lägre än genomsnittet för gifta amerikanska kvinnor. 

(Cooney & Uhlenberg, 1990). 

Människans möjligheter till sociala relation har genom tiderna alltid påverkats av 

fysiska avstånd.  Fram till 1960-talet begränsades kontaktmöjligheterna av befintlig 

teknik och förhållandevis höga kostanden för den.  Möjligheten att ringa 

långdistanssamtal har funnits sedan 1930-talet även om de då var både sällsynta och 

kostsamma (Basu, Mok, & Wellman, 2007). Med begränsade tekniska förutsättningar 

och exklusiva transportmedel var det naturligt att människor ingick i exempelvis sociala 

nätverk med grannar och skolkamrater Basu et al ( 2007).  Med början under 1990-tale 

har mobiltelefonen och internet påverkat hur människor interagerar med varandra. I 

studien som Basu et al (2007) presenterar slår de fast, att även om förutsättningarna för 

att kommunicera över landsgränser är bättre nu än innan internet kom, visar studien 

trots detta, att människor är mer benägna att hålla kontakt med personer geografiskt 

nära än de som befinner sig långt bort. Som regel utgör familjen, föräldrar, barn och 

syskon mer än hälften av en persons nätverk. Studien genomförd av Basu et al ( 2007) 

slår fast, att i genomsnitt spenderar människor 87 dagar per år med att umgås med den 

nära familjen. Relationen mellan en person och dennes familj känslig för geografiska 

avstånd; med varje procent som avståndet ökar minskar kontaktfrekvensen med 0.29%. 

Icke-besläktade personer som tillhör samma sociala nätverk träffas som regel 41 dagar 

om året. Relationen mellan icke-besläktade personer är enligt Basu et al (2007) mindre 

känslig för geografiska avstånd. 

Ett yrkesområde som kan kräva en geografisk separation från familjen under en period 

är militärtjänst och då framförallt tjänstgöring utomlands. En studie som berör 

utlandstjänstgöring för militärer är en av Andres, Moelker & Soeters (2012) där 

personer i aktiv tjänst utomlands studeras och deras välmående. Studien fokuserar på 

personer som gör militärtjänstgöring utomlands och deras syn på konflikter inom 

familjen i samband med denna tjänstgöring.  Författarna nämner tre olika varianter av 

konflikter som kan uppstå mellan familj och arbete. En typ av konflikt som kan uppstå 

är när arbetet tar så mycket tid att tiden för familjen decimeras. Detta blir en så kallas 

tidsbaserad konflikt. Nästa typ av konflikt som kan uppstå beror till stor del på stress.
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Genom att en individ hanterar stressande uppgifter på arbetet blir personen mindre 

kapabel att hantera stress i hemmet. Den tredje typen av konflikt som kan uppstå är den 

beteendebaserade. När beteende en person skapar sig på jobbet inte passar i hemmet, 

förslagsvis kräver militärtjänstgöring ett direkt ledarskap utan motsägelser, något som 

inte är lika uppskattat i hemmet Andres et al (2012). 

När jobbet får allt mer tid ökar risken för osämja inom familjen: Det sker en 

förskjutning av tidsfördelningen mellan jobb och familj. Konflikter rörande 

hushållsarbete och barnomsorg vägs då mot det tidskrävande jobbet. Parten som är 

hemma med barnen kan anse denne får för lite uppmärksamhet för sina prestationer i 

hemmet. Å andra sidan kommer personen hem från arbetet trött och med avsaknad av 

energi för familjen. När konflikterna mellan arbete och familj blir för påfrestande ökar 

sannolikheten för personen med den stora arbetsbördan ska säga upp sig från jobbet. 

Författarna menar att konflikter mellan familj och arbete varken gagnar arbetsplatsen 

eller den anställde då det ökar risken för att kvalificerad personal byter arbete. Dock 

menar författarna att yrken som kräver att den anställde tillbringar en viss tid från sin 

familj kommer att förknippas med en viss grad av konflikt relaterad till familj och 

arbetet. För att minimera dessa konflikter menar Andres et al (2012) att det är viktigt att 

arbetsplatsen tillhandahåller goda kommunikationskanaler för de anställda till deras 

familjer vid utlandstjänstgöring. Det är även viktigt att det finns ett socialt stöd på 

arbetsplatsen menar Andres et al (2012) för att öka välbefinnandet för de anställda. 

 
 

I Sverige hade år 2013 60%  av befolkningen en smartphone. Smartphonen som 

kontaktredskap användes vid ett eller flera tillfällen för kommunikation över internet, 

via bland annat sociala medier. Införandet av smartphones har förändrat hur människor 

kommunicerar. Fördelen med att använda smartphones för kommunikation vid 

långdistansrelationer är något som lyfts fram av Creasy et al  (2014). Enligt en studie av 

collegestudenter har användandet av smartphones en positiv inverkan på romantiska 

relationer. De studenter som ansåg sig använda sin smartphone mer än genomsnittet 

menade också, att de fick mer kärlek och omtanke av sin partner (Creasy et al 2014). 

Att vuxna kan ha ett psykiskt välbefinnande utan att vara fysiskt nära sin familj eller 

partner anses som självklart enligt studien ”Young adults’ use of communication 

technology within their romantic relationships and associations with attachment style”. 

Det är den emotionella närheten till familjen som är viktig Creasy et al (2014).
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Trots att de flesta människor anser att goda relationer är det viktigaste i livet, krävs visa 

hjälpmedel för att få relationerna att fungera. Facebook och andra sociala medier har 

starkt påverkat hur människor kommunicerar med varandra enligt rapporten ”Relational 

maintenance on social network sites: How Facebook communication predicts relational 

escalation” (Bazarova & Schwanda Sosik, 2014). Facebook innebär inte bara nya sätt 

att kommunicera på utan ger även nya vänner. Det som går under benämningen vänner 

på Facebook är sannolikt allt från bekanta till nära vänner. Tack vare Facebook blir det 

möjligt att med enkla medel interagera i flertalet olika relationer med varierande 

intimitetsgrad. Oavsett grad av intimitet i relationen kräver alla relationer ett visst mått 

av underhåll, något som Facebook underlättar enligt Bazarova och Schwanda Sosik 

(2014). Majoriteten av tiden en person tillbringar i en relation går åt till att underhålla 

eller aktivera relationen. För att underhålla en relation krävs bland annat att 

kommunikationen mellan parterna präglas av öppenhet, bekräftelse och positivism 

enligt Bazarova och Schwanda Sosik ( 2014). Facebook möjliggör en ny typ av 

kommunikation där det går att skicka såväl privata som publika meddelande på 

personens egna sida (Fox, Osborn, & Warber, 2014). Det är också möjligt att göra olika 

tillkännagivanden med hjälp av Facebook, bland annat skriva publika uppdateringar om 

relationer. Det är även möjligt för två personer som är i en relation att länka sina 

profiler till varandra och därmed bli ett par på Facebook (Fox et al, 2014). Användandet 

av Facebook medför inte enbart positiva möjligheter för relationer utan även kan 

medföra negativ stress. Sociala medier kan användas att övervaka partnern med, vilket i 

sin tur kan leda till ökad svartsjuka i relationen. Sociala nätverk som Facebook har fått 

allt större betydelse när det gäller att bibehålla relationer (Fox et al, 2014). 

 
 

Sjömän är inget undantag när det gäller personlig utveckling och bildande av familj. År 
 

2014 fanns det i Sverige cirka femtontusen personer inom den maritima näringen 

(Rosencrantz, 2014). Enligt Fredrik Holmberg på Sjöfartens arbetsgivarförbund finns 

det två huvudgrupper av anställningsavtal; Storsjöavtalet och Färjeavtalet. På 

Storsjöavtalet arbetar den ombordvarande sjömannen 8 timmar om dagen. För att få 

ihop tillräckligt mycket arbetstid för att fylla en heltidstjänst är sjömannen vanligen ute 

till sjöss mellan fyra och åtta veckor Holmberg (2014). När det gäller färjetrafik är det i 

grunden ett dygnetrunt skift, där tre personer arbetar åtta timmar var per dygn. 

Sammanfattningsvis ska en sjöman ombord arbeta 5,1 timmar per dag; extra timmar 

därutöver är övertid. På ett år betyder det att sjömän som jobbar ombord på en färja ska
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vara till sjöss 165 dagar om året, vara iland 165 dagar och vara lediga 35 dagar 

(Holmberg, 2014). Med detta speciella upplägg skiljer sig en sjömans förutsättningar för 

att skapa och behålla en relation, från människor med vanliga arbetstider och av denna 

anledning det är intressant att undersöka relationen mellan sjömannens yrkes- och 

familjeliv. 

Det saknas omfattande forskning på sjömän och deras syn på relationer. En av få 

artiklar som berör sjömän och deras situation är “Functions, performances and 

perceptions of work on ships” (Ljung & Lützhöft, 2014) . Ljung och Lützhöft ( 2014) 

tar upp de ökade kraven från arbetsgivaren på att sjömännen ska vara allt mer effektiva 

ombord. Sedan arbetsreglerna ändrades år 1995 har antalet besättningsmän ombord på 

fartygen blivit betydligt färre vilket har ökat arbetsbördan för kvarvarande sjömännen 

ombord. Med en decimerad arbetskraft visade studien att det blir allt viktigare med 

sjömän som trivs och presterar optimalt. En allt mer ökande administrativ börda för 

befälen, minimerar tiden som finns tillgänglig för personlig vidareutveckling, menar 

Ljung och Lützhöft (2014). 

Syftet med denna studie är att undersöka hur sjömannen ser på betydelsen av 

kommunikation med familjen hemma när de är på sjön. Möjligheterna till 

kommunikation med familjen varierar beroende på olika faktorer som vart fartyget 

geografiskt befinner sig, resurser satsade av rederiet till kommunikationskanaler samt 

rederiets egen policy; några rederier blockerar vissa sociala nätverk på fartygens 

internet enligt Holmberg (2014). 

Frågeställningar som behandlas i rapporten är hur sjömännen kommunicerar med sin 

familj när de är till sjöss. Varier behovet av kommunikation mellan sjömänen? Varierar 

rutinerna för kommunikationen mellan sjömännen vad det gäller exempelvis val av 

kommunikationskanaler. 

 

 
Metod 

 

Deltagare och urval 
I denna studie används ett så kallt bekvämlighetsurval vilket är representativt för 

 

sjöfarten och sjömän. Respondenterna är utvalda och tillfrågade på kriteriet att de ska 

vara utbildade verksamma sjömän. Respondenterna har valts ut genom att Sveriges 

Redarförening försett författaren med en lista innehållande åtta sjömän. Ett kriterium 

från författaren var att åldersdifferensen mellan respondenterna inte skulle vara mer än 

tio år Detta för att försöka få en så likartad bakgrund som möjligt när det bland annat
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gäller erfarenheten av sociala medier. Ståndpunkten var att skapa en lista med 

respondenter som under sin yrkesverksamma tid på sjön, bland annat använder sociala 

medier för att hålla kontakt med familj och vänner. Könstillbehörigheten hos 

respondenterna har varit av ointresse, att två av respondenterna är kvinnor är en 

tillfällighet. 

 

Material 
Ambitionen med detta examensarbete är att studera hur sjömän ser på kommunikation med 

 

olika  personliga  relationer  när  de  är  till  sjöss.  Då  syftet  med  undersökningen  är  att 

identifiera  eventuella  mönster,  kommer ett  kvalitativt  angreppssätt  att  tillämpas  (Trost, 

2007).  I  denna  uppsats  har  författaren  valt  att  utföra  semistrukturerade  intervjuer. 

Fördelarna med semistrukturerade intervjuer är att respondenten får svara på frågor enligt 

ett givet manus, en så kallad intervjuguide (Bilaga 1). Respondenterna svarade på tio frågor 

enligt  en  given  ordning.  Frågorna  behandlade  antalet  yrkesverksamma  år,  befattning 

ombord på fartyget samt hur lång tid respondenten är till sjöss per törn. En fråga ställdes om 

anledningen till varför respondenten valt att gå till sjöss. Vidare intervjuades deltagarna i 

studien om deras familjesituation och hur kommunikationen till familjen på land ser ut. Tre 

ytterligare frågor handlade om kommunikation: Vad respondenten vill uppnå med den, hur 

respondenten  upplever  att  kommunikationen  fungerar  samt  om  betydelsen  av 

kommunikation har förändrats med åren. Avslutningsvis ställdes deltagarna i studien frågan 

om det var något i kommunikationen de vill förändra. För att säkerställa en så hög nivå så 

möjligt av anonymitet för respondenterna kommer informationen vara kodad vid 

hantering av intervjumaterialet och analys. Respondenterna kommer att få 

kontaktuppgifter till författaren om frågor skulle uppstå. 

 
 
 

 

Tillvägagångssätt 
Deltagarna rekryterades via Sveriges Redarförening och med deras assistans fick 

 

författaren kontakt med åtta aktiva sjömän för intervjuer. Respondenterna var inte 

informerade om studien innan författaren tog kontakt med dem. Processen inleddes med 

att ett telefonsamtal med syftet att boka tid för intervju genomfördes. Författaren 

presenterade sig och berättade om sin idé bakom att skriva en uppsats om sjömännen 

och deras syn på kommunikation när de är yrkesverksamma på sjön. Respondenterna 

fick information om att ett eventuellt deltagande i studien är frivilligt och anonymt. 

Deltagarna informerades om syftet med uppsatsen samt att deltagande var frivilligt. För 
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att skapa en standardisering av intervjuerna tillfrågades varje respondent via telefon om 

de ville vara del av studien och svara på frågor om hur de ser på kommunikation när de 

är till sjöss och arbetar. De fick information om att de när som helst kan välja att 

avbryta sitt deltagande. Förfarandet gick till så att den tilltänkta respondenten kontaktades 

och tillfrågades om författaren fick spela in intervjuerna för att kunna transkribera dem efter 

intervjun. På grund av tidsåtgång och det uppenbara geografiska avståndet som uppstår med 

sjömän på sjön långa perioder blev det sex telefonintervjuer och två intervjuer vid 

personliga möten. Oberoende av huruvida respondenterna intervjuades med hjälp av telefon 

eller vid ett personligt möte ställdes intervjufrågorna i enlighet med det på förhand 

uppgjorda intervjuformuläret. Med sex respondenter som svarar på frågorna via telefon och 

två vid personliga möten blir nivån av standardisering låg även om frågorna ställs i samma 

ordning och på samma sätt till samtliga respondenter. 

 

Design och dataanalys 
Forskningsmetodik kan delas upp i två olika kategorier, kvantitativ respektive kvalitativ 

 

forskning. I den kvalitativa studien försöker forskaren finna modeller och liknande 

egenskaper inom en specifik grupp. Vanligtvis sker detta genom att forskaren studerar och 

förklarar gruppen utifrån vissa givna egenskaper (Lantz, 2007). Författaren är ute efter att 

analysera och beskriva hur sjömännen betraktar den befintliga kommunikationen. 

Arbetsgången vid analysen av den insamlade datan har varit att först transkribera det 

inspelade materialet. När materialet skevs ner fick författaren en ny möjlighet att skapa sig 

en helhetsbild av informationen. Sedan undersöktes den insamlade datan med syftet att söka 

efter mindre teman och mönster i texten. De identifierade mönstren och temana antecknades 

och indelades efter hur de passade ihop, inte beroende vilken fråga de framträtt efter. De 

olika teman som författaren hittade jämfördes sedan med de nedskrivna intervjuerna. Detta 

för att säkerställa så de funna mönstren inte motsa informationen från respondenterna. 

Avslutningsvis sammanställdes den insamlade informationen i tre teman som redovisas i 

resultatet. 

 
 
 

 

Forskningsetiska överväganden 
Då kvalitativa studier som regel baseras på intervjuer som metod är det av stor vikt att 

 

författaren  tar  hänsyn  till  olika  etiska  aspekter.  Det  finns  vissa  grundläggande  etiska 

trångmål att ta hänsyn till när det gäller etiska aspekter (Patton 2002). 
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Omfattningen av anonymitet. Som författare är det viktigt att vara ärlig med vilken nivå 

på anonymitet som respondenten kommer att ha i studien (Patton, 2002). Respondenterna i 

denna studie informerades om att när materialet transkriberades och bearbetades skedde 

detta med hjälp av att materialet kodades. Därmed framträder inte respondenternas riktiga 

namn i studien. Inte heller uppges respondenterna namn i uppsatsen utan de refereras till 

som olika bokstäver. 

En del ämnen kan uppfattas som känsliga och personliga att tala om vilket medför att 

respondenten måste bli korrekt upplyst om vad informationen ska användas till (Patton, 

2012). Författaren har inte bedömt att ämnena som tas upp i denna uppsats är så känsliga 

att skriftligt medgivande är nödvändigt. Samtliga respondenter gavs information om vad den 

insamlade datan skulle användas till och hur resultatet redovisas. Ingen data har samlats in 

eller använts utan respondenternas samtycke. 

Det är av största vikt att respondenten informeras om följderna av att intervjun används i en 

undersökning. Vid tillfället när respondenten informeras om inför sitt medgivande att delta i 

studien är det fördelaktigt att informera denne om eventuella risker och konsekvenser (Patton, 

2002). Genom att delta i studien blir det möjligt för respondenterna att påverka sjöfarten då 

det blir en studie som lyfter olika viktiga aspekter för sjömäns välmående, något 

deltagarna i studien informerades om. För  att  säkerställa  de  etiska  riktlinjerna  följs  har  

alla  respondenter  innan  påbörjade intervjuer underrättats om att deltagande i studien ät 

frivilligt och när som helst kan tas tillbaka.
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Resultat 
 

Sjömän är unika få det är en yrkeskategori som är låst vid sin arbetsplats när de arbetar. 

Inom de flesta andra yrken går det att vara flexibel. Exempelvis kan en asfaltsläggare 

hjälpa sin kollega och ta ett skift om denne måste avvika tidigare från jobbet en dag på 

grund av dödsfall eller födsel. På sjön finns det inga marginaler då ena delen av 

besättningen har vila medan den andra arbetar. Det geografiska avståndet är en 

parameter. I Sverige arbetar en del sjömän på färjor vilket gör att det finns en närhet till 

Sverige. Annars begränsar geografi och arbetsregeler sjömannens möjlighet att kunna 

lämna fartyget. En annan unik aspekt med att vara yrkesverksam till sjöss är förbud mot 

att ta emot besökare. De flesta fartygskategorierna bortsett från färjor har en så hög 

säkerhetsklass att de inte får ta emot besökare. Eftersom sjömannen bor på sitt arbete 

finns det inte möjlighet för familj och vänner att hälsa på när fartyget har en hög 

säkerhetsklass. Yrkeskårer som väg- eller gruvarbetare har möjlighet att ta emot 

besökare efter arbetstid, något sjömännen inte har. Med en förhållandevis unik 

arbetssituation blir sjömannens hela tillvaro påverkad. 

Bland svaren från respondenterna framkommer fyra teman som stärks av citat och 

resonemang; ”tekniska förutsättningar”, ”rutiner” samt ”relationer”. 

Tekniska förutsättningar 
 

Under temat tekniska förutsättningar placeras aspekter som har att göra med faktiska 

förutsättningar relaterade till kommunikationen för sjömännen ombord på fartygen med 

familjen hemma. Respondent B nämner att det inte är tillåtet på vissa fartyg i Norge att 

ha med sin privata mobiltelefon ombord. Något som sannolikt förhindrar en spontan 

och lättsam kommunikation för sjömännen till sjöss.”Jag vill upprätthålla relationer 

med personer till land och till sjöss på samma sätt när jag är till sjöss som när jag till 

land” förtydligar respondent E. 

I det IT-samhälle vi lever i, förväntar sig de flesta människor samma tekniska 

förutsättningar för kommunikation på jobbet som den de har privat: den 

yrkesverksamma sjömannen är inget undantag: En tillvaro på ett fartyg utan tillgång till 

dessa vardagliga redskap kan för flera uppfattas som frustrerande. Vi har generellt 

väldigt välfungerande internet men de gånger då det är radioskugga och uppkopplingen 

inte fungerar. Då är det väldigt frustrerande, är en respondenternas åsikt. Sjömännen vill 

kunna bibehålla samma relation till sociala medier och telefoner när de är till sjöss som 

när de till land:
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” Min relation till Facebook är likadan på sjön som det är hemma; ibland känner man 

för det och ibland känner man lite för det. Då är jag bara lite mindre aktiv så det är 

ingen stor grej” förklarar respondent D 

Det faktum att ett frekvent användande av facebook riskerar att påverka arbetet ombord 

verkar de flesta vara medvetna om men valfriheten att vara uppkopplad är ändå viktigt. 

Risken med negativ stress relaterad till användande av exempelvis facebook är något 

som också framkommer i studien.” Egentligen vore det skönt att inte vara en sån slav 

under facebook. Ibland kan jag tycka att det är som ett beroende, vilket annat som helst, 

att man måste vara uppkopplad hela tiden”, säger respondent A 

De av respondenterna som arbetat till sjöss längst talar om förekomsten av så kallade 
 

”crew mail” ombord på fartygen. ”Crewmail” innebar att det fanns en gemensam mail 

som gick via kaptenen och vidare till mottagaren ombord på fartyget. Något som då 

ansågs som välfungerande och som år 2015 sannolikt inte skulle accepteras. Att ha sin 

privata korrespondens granskad av kaptenen ombord. Med hänsyftning till äldre tiders 

Crewmail menar respondent B:” Jag är tveksam till att de hade fungerat lika bra idag? 

Det hade blivit en helt annan stressfaktor att inte kunna hålla sig a jour med vardagen.” 

När respondenterna får resonera om vad de anser borde förbättras gällande 

kommunikationen ombord lyfter de just fartygets internet och förmågan att använda 

diverse sociala medier. Respondent G resonerar kring sin kommunikation: 

” Jag använder olika kanaler beroende på vem jag kommunicerar med: Telefon med 

flickvän och familj, sen blir det även en del via Viber som är en app för gratis samtal 

samt Skype när vi har mobiltäckning. Många ombord har lokala sim-kort för att få 

bättre ljudhastighet och på så vis kunna kommunicera med både ljud och bild.” 

I takt med att utvecklingen av sociala medier och telefoner går framåt så kommer även 

kraven på att fartygen följer denna utveckling öka. 

De respondenter i studien som arbetat flest år, som exempelvis respondent B uttrycker 

en tacksamhet för de nya möjligheterna till privatliv som ges ombord på fartygen 

” Bara för några år sedan var kommunikationen begränsad till kanske en så kallad 

crewdator där alla skulle slåss om internettiderna, eller ännu värre innan dess, då en 

enda crwemail som kaptenen hade full tillgång till. Hade det så på min första 

styrmansplats 2007, inget internet och ingen telefon förutom på bryggan. Enda sättet då 

var att ringa ut från bryggan där det alltid är folk. Då var det inte särskilt privat 

kommunikation. Någon lyssnade alltid eller hade möjlighet att läsa din mail. På det 

viset har viset har kommunikationen förändrats till det bättre på bara några år,
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möjligheten att kunna ringa ut från sin hytt upplever jag kom runt 2009sedan gick det 

hyfsat fort med internet. 

Numera går det att ringa direkt från hytterna vilket är något som respondent B inte är 

van vid, utan uttrycker sin tacksamhet över. De sjömän som är förhållandevis 

nyutexaminerade som exempelvis respondent D tillhör en generation som vant sig vid 

att alltid vara online, oavsett sysselsättningen eller geografisk placering. 

Rutiner 
 

Ett annat tema som framträder är det som handlar om rutiner kopplat till 

kommunikationen. Samtliga respondenter menar att det är viktigt att ha goda och 

välfungerande rutiner knutna till kommunikationen med familjen till land. Rutinerna 

handlar bland annat om hur kommunikationen är upplagd, det talas om ” don efter 

person”: att sjömannen exempelvis förväntas höra av sig till föräldrarna på en 

veckobasis.” Vi hörs ungefär en gång i veckan per telefon, ibland varannan vecka 

beroende på hur det passar” förklarar respondent F. För andra respondenter blir trycket 

från föräldrarna tydligare:” Morsan skulle ringa varje dag om hon hade chansen så det 

är en jävla tur att det inte går” slår respondent A fast. Hur kommunikationen med 

föräldrarna sker verkar inte variera, utan följer förhållandevis fasta rutiner; en person 

som är van vid att maila sina föräldrar två gånger i veckan gör det vare sig personen 

ifråga befinner sig i land eller till sjöss. Som regel ringer inte sjömannen upp sina 

föräldrar eller vänner, om det inte skett en speciell händelse. Som respondent B svara på 

frågan vad denne vill få ut av kommunikationen: 

” Med familjen checka in och kolla att allt är bra, stämma av vardagssaker som de 

ibland tar hand om när jag jobbar. Samma med pojkvän om det finns någon. Man vill 

checka av så den andra mår bra, stämma av vardagen och sånt man är för långt bort för 

att göra kunna göra något åt face-to-face. Med vänner blir det mer den dagliga 

”slentriankommunikationen” som handlar om att hålla igång det sociala nätverket och 

den normala kommunikationen man har när man är hemma och ledig. Har det hänt 

något viktigt i någon väns liv lyfter jag självklart luren men inte för det vardagliga 

pratet”. Respondenterna talar om rutiner för att kommunicera med föräldrar och 

partners, dock saknas det rutiner för kommunikationen med eventuella syskon, något 

som respondenterna inte verkar reflektera över. Exempel på rutiner är att sjömannen och 

dennes familj på förhand bestämt att de sköter kommunikationen via mail. Eller som 

respondent D: ” I vår familj har vi gjort så att om någon vill tala med mig så mailar de 

mig och sen ringer jag upp dem så fort det går. Det är det enklaste och billigaste”
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förklarar respondent D. Beroende bland annat på tekniska förutsättningar och 

arbetsbelastning på fartygen är det sjömännen som ringer till familjen på land, inte vice 

versa. Även det ett tecken på en välfungerande rutin som är välinarbetad bland 

sjömännen och deras familj. När det gäller kommunikation med syskon omfattas de av 

begreppet familj eller nämns inte alls men det är inte någon av respondenterna som har 

en specifik kommunikationsrutin för dialogen med syskon. Kommunikationen med 

föräldrarna följer en viss given struktur, medan kommunikationen med partnern en 

annan. Kommunikationen med syskon verkar vara av en mer av sporadisk natur. 

Innehållet i samtalen, mailen eller chatterna baseras även de på rutiner, sjömannen 

berättar om sina vardagliga rutiner och föräldrarna berättar om sina. 

” Med mina föräldrar handlar det om att de skriver om deras dagar och rutiner, jag 

skriver till dem om vad som händer på sjön. Mailen blir ett substitut för att tala med 

varandra och det är vi ganska nöjda med. Jag får mailen som regel med en gång så det 

är inget speciellt med det. Med mina vänner använder jag messenger och vi har en 

daglig kontakt. Man kan chatta om små vardagliga och ganska oviktiga saker vilket gör 

att det blir som att ta en kopp kaffe eller liknande med personen i fråga”, menar 

respondent F. 

Angående rutinerna för kommunikation med föräldrarna finns det ett mått av tvång; en 

av anledningarna till att respondenten har kontakt med föräldrarna är en känsla av 

plikttrogenhet. Kommunikationen med vänner följer inte samma rutiner som 

kommunikationen med föräldrarna utan är mer spontant och strukturlöst exempelvis 

sociala medier. Att ha en otvungen och spontan kommunikation med vännerna blir ett 

substitut för vardagligt småprat för sjömannen som med hjälp av detta håller sig 

uppdaterad om vad som händer bland vännerna. Då en stor del av umgänget idag sker 

spontant och via sociala medier blir skillnaden inte så stor för de sjömän med tillgång 

till facebook. 

” Min kommunikation  med närmaste familjen, vilket för mig är föräldrarna, går främst 

via telefon. Mest för att min mor är en teknikhatare och min far inte är pigg nog för att 

använda mail. Ibland blir det mail och då är det mest för att resonera om vardagssaker 

som räkningar och olika bokningar eller så. Kommunikationen med syskon eller släkt 

körs främst via chattfunktioner eller chattprogram som i Message, Whats app när 

mobilen är tillåten ombord. Facebook fungerar väl när det går att köra via surfplatta 

eller mobiltelefon. Har jag pojkvän går mycket av kommunikationen via telefon och 

chattfunktioner/ program till en viss del. Större delen sköts dock via telefon då det



15 15 

 
 
 

känns lite närmare att prata med någon på telefon än över ett tangentbord”, förklarar 

respondent B. 

Respondent B ge uttryck för en kommunikationsrutin inom dennes familj. Av olika 

anledningar fungerar inte mail eller dialog via sociala medier vilket gör att sjömannen 

och dennes familj valt att kommunicera via telefon. Ämnena som avhandlas i telefon är 

återkommande från en gång till en annan och följer därmed ett givet möster. 

Relationer 
 

Ett tredje tema som framträder är betydelsen av relationer och dess olika strukturer det 

vill säga om respondenten lever med eller utan en partner. Som en jämförelse kan 

nämnas den studie som Appelgren (2013) (Appelgren, 2013) gjort på svenska 

afghanistansoldater. Förutstättningarna olika, men studien slår fast följande "att vara gift 

är associerat med större socialt stöd och är viktigt för hemvändande soldater". 

Vad respondenten lever i för relation påverkar starkt hur denne ser på 

kommunikationen. I intervjuerna framkommer det tydliga indikationer på, att det är 

viktigare att höras med personen man har en kärleksrelation med än med föräldrarna. 

”Det är nog svårt att förstå bristen på kommunikation ibland. Det är inte alltid det 

fungerar och ibland kan hastighet och kvalitet vara fruktansvärt dålig. Det har varit upp 

och ner vad det gäller relationer och hur det påverkas av tillvaron på sjön. Det är helt 

klart att vissa tjejer haft ett större behov att höras än andra. När man börjar dejta en 

sjöman så är det nog konstigt, först är personen hemma hela tiden och finns tillgänglig 

och sedan bara försvinner han. Klart det ställer till det, det får man tala om. 

Att kommunicera med föräldrar bidrar till att skapa en trygghet och att bibehålla den 

ursprungliga banden  med tillhörande traditioner. 

”Jag vill ha stöttning av min familj. Det här med att vara så länge på ett 

kryssningsfartyg är inte så enkelt alla gånger och då känner jag att det är viktigt att 

kunna tala med familjen. Så vill man veta vad som händer hemma, det är också en stark 

anledning att man kommunicerar med familjen.” 

Kommunikation med den romantiska partnern tycks mer handla om att planera inför 

framtiden. Respondent C uttrycker det som: 

” När det finns en flickvän med i bilden blir kraven på att kunna prata mycket större och 

då vill jag ha större möjlighet att tala i telefon. Kan jag inte ringa polarna en vecka fattar 

det. Likadant med familjen. Ingen big deal”. 

Som en jämförelse kan nämnas den studie Appelgren (2013) gjort på svenska 

afghanistansoldater. Nu är förutsättningarna något olika, men i studien visar det sig
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följande "att vara gift är associerat med större socialt stöd och är viktigt för 

hemvändande soldater". 

Även de andra respondenterna har tankar och reflektioner om svårigheter och 

utmaningar med att vara till sjöss. 

”Jag hade en tjej nu när jag gjorde min långa törn på nästan 4 månader ute på sjön. Hon 

var hemma och väntade medan jag var ute. Det är inte så himla lätt och det kräver en hel 

del av relationen. Ganska ofta blir det mycket tjafs som mest är jobbigt att hantera när 

man inte kan ses och prata. Det är knepigt för i de flesta relationer blir det en trygghet 

att man kan ses, då är det viktigt att man i vilket fall kan ha telefonkontakt”, säger 

respondent D. 

Hur nöjda respondenterna är med den befintliga kommunikationen beror även det till 

stor del på vad sjömannen har för relationer. De respondenter som främst har 

kommunikation med föräldrarna när de är till sjöss talar med tillfredställelse om 

befintlig kommunikation. På frågan hur upplever du att kommunikationen fungerar 

svarade respondent H: 

”Det fungerar bra och jag är nöjd. Det känns som de runtomkring mig också är det.” 

Vidare resonerar respondent H ”jag tycker vi hörs lagom mycket, jag och familjen. Det 

klart att det är skillnad för vi har bra internet på fartyget så jag kan ha kontakt med flera 

av mina vänner på sociala medier och liknande vilket förstås underlättar alla relationer. 

Tror också att det kan ha och göra med hur jag är som person, jag har så mycket 

kommunikation som jag vill ha, så som sagt jag är nöjd. Tror också att mina relationer 

är vana vid en viss kontakt.” 

” Kommunikation utanför båten fungerar bra och jag är nöjd. Jag har nästan alltid 

internet ombord och de gånger jag inte har det blir jag naturligtvis irriterad men det är 

sällan”, menar respondent F. 

”Optimalt hade varit att ha mobiltäckning också såklart. Men det ligger längre fram i 

utvecklingen och allt är en kostnadsfråga för rederier och arbetsgivare. Plus att många 

oljebolag inte tillåter mobiltelefoner ombord på sina installationer. Jag är nöjd med de 

kommunikationsmöjligheter som finns idag, mest för att jag varit med om hur det var 

tidigare. Men får säga som en kollega alltid säger, det finns alltid utrymme för 

förbättring”, säger respondent B. 

Respondent A vars närmsta familj är föräldrarna summerar synen på kommunikationen 

med sina föräldrar på följande sätt: ”Jag är uppkopplad dygnet runt på min båt. Det



17 17 

 
 
 

finns inget att klaga på där. Det går att komma i kontakt med mig och jag kan nå folk 

utan problem.” 

Vissa inslag av frustration förekommer när internet inte fungerar, men på det stora hela 

är de respondenterna nöjda med de befintliga kommunikationsmöjligheterna. 

Respondenter utan kärleksrelationer uttrycker mindre frustation över teknikens 

eventuella brister. De talar inte heller om missförstånd och svårigheten med att inte ofta 

kunna tala i telefon utan är mer nöjda med rådande situation som nämnts ovan. 

De respondenter som lever i kärleksrelationer talar om begränsningarna inom modern 

kommunikation, som exempelvis det faktum att det inte alltid går att ringa med 

telefonerna på grund av bristande telefontäckning. 

” När det finns en flickvän med i bilden blir kraven att kunna prata mycket större och 

då vill jag ha större möjlighet att tala i telefon. Kan jag inte ringa polarna en vecka så 

fattar de och likadant är det med familjen. Ingen big deal”, säger respondent C. 

 
 

Ett gemensamt drag hos alla respondenter är tillfredställelsen med de moderna 

möjligheterna, att under arbetspassen till sjöss hålla kontakt med släkt och vänner. 

Undersökningen visar också att det viktigaste kanske inte alltid är avståndet mellan 

arbetsplats och land som har störst betydelse, utan det är att relationen finns där. I denna 

undersökning har ingen av respondenterna haft barn iland och detta fenomen att lämna 

sina barn under månadslånga pass kan säkert upplevas frustrerande. Ett annat 

orosmoment under sjötiden är att ens partner lever ett aktivt liv i land medan sjömannen 

är utanför detta. Uppdateringar i olika medier kan utlösa negativ stress för den person 

som befinner sig ombord. 

Det har framkommit att flera sjömän som är ute längre pass har behov att vara i kontakt 

med sina kollegor även under sin lediga tid. Arbetspassen är strikt reglerade på fartygen 

och säkert kan en sjöman uppleva det som en trygghet att mer eller mindre alltid vara i 

kontakt med sina kollegor. Under de senaste 20-30 åren har de moderna 

kommunikationsmöjligheterna för bland annat sjömän vuxit och nyexaminerade sjömän 

är väl bevandrade i alla tekniska möjligheter för kommunikation med familj och vänner.
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Diskussion 
Studien har visat att sjömännen upplever att det är viktigt med en väl fungerande 

 

kommunikation när de arbetar till sjöss. Hur ofta sjömannen vill kommunicera med sin 

familj och sina vänner och hur kommunikationen då ska gå till varierar från respondent 

till respondent i studien. Vanliga hjälpmedel för att få till stånd en god kommunikation 

är telefon, mail och sociala medier som exempelvis Facebook.  Gemensamt för samtliga 

respondenter är att de tillsammans med familj och vänner utformat rutiner för en 

kommunikation som sjömannen är tillfreds med. Alla respondenter i studien använder 

Facebook för att hålla kontakt med vänner, och i vissa fall, familjen när de är till sjöss. 

Det framkommer flera olika ämnen när svaren analyserats. Respondenterna menar att de 

vill ha samma relation till Facebook under sin tid till sjöss som under ledigheten. 

Paralleller går att dra till rapporten av Bazarova et al (2014) som understryker fördelen 

med Facebook som en plattform med vars hjälp användaren kan hålla kontakt med 

vänner och bekanta oavsett den egna fysiska placeringen när de jobbar på sjön. 

Tillgången till Facebook blir betydelsefull för de arbetande sjömännen då de får en 

möjlighet att bibehålla en så normal kommunikation så möjligt med omvärlden. Det 

framkom inte i svaren, men det verkar troligt att Facebook fungerar åt andra hållet 

också. För exempelvis respondent D som är till sjöss fyra månader per gång, är det 

möjligt, att Facebook används för att hålla kontakten med kollegorna ombord under 

respondent D:s ledighet.  Facebook blir en kanal till så väl familj och vänner på land 

som till arbetande kollegor ombord 

Användandet av Facebook är intressant ur fler perspektiv, då flera av respondenterna 

använder sig av detta mediet för att hålla sig uppdaterad om vad som sker bland vänner 

och familj. Facebook ger användaren en chans att ha uppsikt över människor utan att ha 

aktiv kontakt med dem. När det gäller respondent D finns det en risk för att denne är 

trött på kollegorna efter fyra månaders samvaro till sjöss. Att då ha aktiv kontakt med 

kollegorna under den lediga tiden prioriteras sannolikt inte. Att hålla sig uppdaterad om 

vad som sker i kollegornas liv med hjälp av till exempel Facebook underlättar när 

sjömännen ska arbeta tillsammans under långa perioder. En kommunikation som bidrar 

till en känsla av samhörighet när sjömännen jobbar på samma fartyg. Som Ljung och 

Lûtzhöft  ( 2014) berörde i sin studie blir perioderna ombord på fartygen allt mer 

hektiska och stressande i en tid när flertalet sjömän varslas. Ett sätt att öka välmåendet 

bland sjömännen är bland annat genom mental utveckling och samvaro. Enligt den 

studie Basu et al (2007) presenterade, främjas sociala nätverk bland vänner, genom en
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regelbunden kontakt. Kontakt med kollegorna under ledigheten till land blir ett sätt att 

skapa ett socialt nätverk, i enlighet med studien av Basu et al (2007). 

 
 

En följdfråga är om Facebook får en annan betydelse för sjömän, än för personer med 

landbaserade yrken. För människor med arbeten i land finns det möjlighet att träffas 

såväl spontant som vid uppgjorda möten. Sjömännen i studien saknar möjligheten att gå 

i land under sina tjänstgöringsperioder för att träffa familj eller vänner, vilket gör att det 

blir viktigt för dem att kunna kommunicera via andra kanaler. 

När det gäller tillgången till kommunikationskanaler framträder en tydlig skillnad 

mellan de respondenter som seglat mer än sex år och de, som seglat kortare tid. De som 

är förhållandevis nya på arbetsmarknaden och har gått på universitet under de senaste 

fem-sex åren har större vana att arbeta med vissa tekniska redskap än sina tidigare 
 
utbildade kollegor. Under studietiden kom de i kontakt med diverse tekniska och sociala 

medier. Sjöfartsutbildningarna har tekniska plattformar online med såväl 

undervisningsmaterial som examinationsuppgifter och betyg. De studenter som nyligen 

avslutat sin utbildning har gått minst fyra år på universitet och har sannolikt upplevt en 

teknisk utveckling under studietiden. De svenska sjöfartsutbildningarna använder bland 

annat simulatorer för att iscensätta flertalet förutsättningar som ges på sjön, som 

exempel navigation. Studenter, vana vid teknisk utveckling kommer förutsätta att 

utvecklingen går framåt och att det blir lättare att i framtiden kommunicera ombord på 

fartygen. Nyutexaminerade sjömän har säkert med sig redan från utbildningstiden en 

önskan om än effektivare kommunikationsmöjligheter, till skillnad från sina kollegor 

med längre tid till sjöss, tio år eller med, som upplever dagens möjligheter mycket 

positivt. 

För de sjömän med lång erfarenhet är utbudet av kommunikationsmöjligheter idag 

avsevärt bättre än för tio år sedan. I rapporten skriven av Creasy et al (2014) studeras 

collegeungdomar och deras nyttjande av smartphones för att bibehålla goda 

kärleksrelationer trots distans. De studenter i studien som ansåg att de använde sina 

telefoner mer än genomsnittet var även de som ansåg sig ha bäst relationer. Likheterna 

mellan sjömännen i studien och collegestudenterna är påtaglig: för unga människor med 

smartphones fungerar detta som ett hjälpmedel för att underlätta kärleksrelationerna. 

 
 



20 20 

 
 
 

Som nämnts i rapporten av Basu et al (2007) har kostnaden historiskt för telefonsamtal 

påverkat omfattningen av antalet gränsöverskridande samtal. Det faktum att
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mobilsamtalen i vissa fall är dyra för sjömännen påverkar antalet samtal hem till familj 

och vänner. Det framkommer inte i studien att någon av respondenterna avstår från att 

kommunicera på grund av det höga priset, snarare att de skulle ringa fler gånger om 

samtalen var billigare. 

 
 

I studien är det två kvinnliga respondenter och sex manliga. Det ter sig inte helt 

otänkbart att i en mansdominerad bransch som sjöfarten, blir kvinnorna påverkade på 

ett eller annat sätt av det som kallas ”manlig jargong”. Kvinnors behov av 

kommunikation har ofta generaliserats precis som mäns: Att kvinnor kan vara mer 

emotionella och män mer praktiska kan vara exempel på fördomar. Att resonera kring 

kommunikationens kvalité utifrån gällande tekniska förutsättningar samt kostnader 

skulle stödja generaliseringen om det manliga synsättet på kommunikation. Vad som är 

god kommunikation för ett social sammanhang skiljer sigt från grupp till grupp. 

Fitzpatrick och Koerne (2002) lyfter två olika typer av kommunikations typer i sin 

rapport; konversations- respektive bekräftelseorienterad kommunikation. Strukturen i en 

familj som fungerar enligt mallen för bekräftelsekorienterad kommunikation går att 

jämföra med det hierakiska systemet ombord på ett fartyg där befälet förväntas ta beslut 

för fartygets bästa. I en bekräftelseorieterad kommunikation fattas de viktiga besluten 

utan någon större involvering från barn. Den strikta hieraki som råder ombord på fartyg 

kan te sig gammalmodig men är en vanlig kommuniktionsmodell. Inom den 

bekräftelseorienterade kommunikationsmodellen premieras den egna familjen framför 

andra relationer, inte helt olikt, på det sätt som kommunikationsstruktren fungerar 

ombord på ett fartyg där besättningen är sjömannens viktigaste relation under tiden 

denne är till sjöss. 

Det framkommer inte någon markant skillnad mellan de manliga och kvinnliga 

respondenternas svar i enkäterna. I studien presenterad av Cooney och Uhlenberg 

(1990) uppträder ett mönster där de kvinnliga läkarna gjort aktiva val att avstå från 

äktenskap för att fokusera på yrket, medan gifta manliga läkare är de som arbetar flest 

timmar och genererar störst inkomst. Yrket läkare medför skillnader mellan män och 

kvinnor i deras relation till familj i kombination med karriär. Bland respondenterna 

fanns inte någon som var gift eller hade barn bland sjömännen. Bland svaren framkom 

det inte något som tydde på att detta var ett medvetet val, varken bland de kvinnliga 

eller manliga respondenterna.
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Angående känslor är det intressant att reflektera över att behovet att kommunicera 

förändras beroende på om sjömannen har en partner hemma eller inte. Att kunna ha 

daglig kontakt med vänner och eller familj ter sig inte lika viktigt som att kunna nå sin 

partner. Här motsäger studien resultat Basu et al fått fram (2007) vilken fastslås att med 

ökat avstånd minskar benägenheten att ha kontakt. För sjömännen påverkar inte 

avståndet till familj och eller vänner frekvensen av kommunikation. Rutinerna för 

sjömännens kommunikation när de ät till sjöss ter sig oförändrad som när de är lediga 

iland. 

En intressant följdfråga att ställa blir att jämföra två olika par, det ena bestående av 

personer som jobbar i land och det andra, av ett par där den ena av partnerna jobbar på 

sjön. För ett par som arbetar i land är det inte sannolikt att någon av partnernas 

kontaktnät under en dag endast skulle innefatta ens egen partner och arbetskamraterna. 

För ett par där den ena personen är till sjöss så begränsas dagens kontaktnät till endast 

arbetskamrater, medan den andra partnern kan träffa både arbetskamrater, vänner och 

delar av en familj under dagen. Förbindelser med vänner och familj är en naturlig del av 

vardagen för de flesta och en stor del av vårt välbefinnande baseras på denna kontakt. 

En begränsad kontaktyta för sjömännen när det gäller vänner och familjen kan säkert 

upplevas som ett negativt stressmoment Med paralleller dragna mellan landbaserade 

relationen och de som till viss del utspelas till sjöss, går det att ställa sig frågan om 

relationer med sjömän ställer andra krav på involverade parter. Krav som få kanske är 

medvetna om. 

I ett samhälle där människan förväntas vara uppkopplad mot sociala nätverk dygnet 

runt ökar risken för negativ stress av denna förväntan. Respondenterna resonerar om 

baksidan av tillgången på Facebook som i vissa fall kan leda till att fokus flyttas från 

arbetsuppgifter till det sociala mediet istället. Exempel på negativ stress knuten till 

användandet av Facebook kan enligt forskning av Fox et al (2014) vara när ena parten i 

relationen framträder i flera aktiviteter på Facebook och den andra partern blir svartsjuk 

av detta. När det gäller sjömän och deras relationer är det sannolikt att, med tanke på 

hur långa perioder de befinner sig på sjön, att deras partner kommer uppleva händelser 

med andra människor när sjömannen är till sjöss. Att vara på havet och se bilder eller 

uppdateringar om partnern hemma på land bidrar säkert i flera fall till att skapa en 

negativ stress för sjömannen. 

Syftet med detta arbetet var att studera hur sjömän upplever kommunikation vilket har 

framkommit i intervjuerna. Respondenterna beskriver hur deras kommunikation ser ut
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med familj och vänner när de är till sjöss. Rutinerna varierar från respondent till 

respondent men samtliga menar att det är viktigt med vissa rutiner för 

kommunikationen. Det verkar som ett minimum för sjömännen är att ha kontakt med 

familjen minst en gång i veckan via telefon. Sedan varierar behovet av att tala med 

vänner i telefon från respondent till respondent. Hur en familjs kommunikation är 

uppbyggd och strukturerad, varierar från familj till familj. Fitzpatrick & Koerne (2002) 

menar att det finns olika typer av kommunikationsmönster för familjer, där vissa 

familjer föredrar en kontakt som fokuserar på behovet av att bekräfta varandra. Något 

som sjömännen i studien bekräftar, de vill bli bekräftade av familjen när de har kontakt. 

I enlighet Zarnaghash (2013) framkommer det en samstämmighet bland respondenterna 

gällande det faktum att det är viktigast att ha en familj med vilken det råder en 

fungerande kontakt. För att ta studien vidare vore det intressant att jämföra sjömän med 

lång erfarenhet av livet till sjöss, kanske arbetat upp till 30 år och jämföra denna grupp 

med relativt nyutexaminerade sjömän med kanske bara fem års erfarenhet av sjölivet. 

Därefter jämföra de eventuella respondenternas svar på hur de på kommunicerar när de 

är ombord på fartygen. Att studera skillnaden mellan respondenter med lång 

yrkeserfarenhet med de som är förhållandevis nya på arbetsmarknaden, skulle bland 

annat tydliggöra om det är en generationsfråga hur sjömännen ser på kommunikation. 

Jämförelsen skulle vara intressant då det skulle hjälpa till att se om den tekniska 

utvecklingen spelat en avgörande roll för uppfattningen av kommunikationen. 

En av de viktiga lärdomarna i föreliggande uppsats är att en stor del av sjömännens 

välmående baseras på kommunikationen de kan ha med familjen på land. Med hjälp av 

Facebook ter sig avståndet mellan sjömannen och dennes familj och vänner som kortare 

och mindre påtagligt.
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Bilaga 1 
 

• Hur länge har du varit till sjöss och arbetat? 
 

• Vad arbetar du med? 
 

• Hur långa är dina törnar till sjöss? 
 

• Vad gjorde att du valde att gå till sjöss? 
 

• Hur ser din familjesituation ut? 
 

• Hur ser din kommunikation med familjen på land främst ut? 
 

◦           Hur ser kommunikationen ut med vännerna på land? 
 

• Vad vill du få ut med kommunikationen? 
 

• Hur upplever du att kommunikationen fungerar? 
 

• Har betydelsen av kommunikation förändrats med åren? 
 

• Upplever du att det är något i kommunikationen du vill förändra? 

Vad tror du att familjen på land upplever och tycker om 

kommunikationen. 


