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Att lyckas nå över 1 000 sjömän i den internationella 
handelsflottan för att vetenskapligt studera deras hälsa 
och arbetsmiljö är inte alldeles enkelt, enligt Dr Rafael 
Lefkowitz, forskare knuten till Yale University i USA och 
praktiserande läkare med yrkesmedicin som speciali-
tet. Han tror att det är en del av förklaringen till varför 
sjömän som yrkesgrupp är relativt understuderade av 
vetenskapen. 

På senare år har sjömansorganisationer och andra 
aktörer inom sjöfartsindustrin agerat för att öka med-
vetenheten om sjömäns mentala hälsa, inte minst med 
anledning av förekommande siffror som antyder opro-
portionerligt höga självmordstal i yrkesgruppen. Ännu 
saknas heltäckande kunskap på området. 

I våras, vid UK-baserade internationella sjömans -
organisationen Sailors’ Societys konferens om hälsa till 
sjöss, presenterade Rafael Lefkowitz preli-
minära resultat av en enkätstudie på över 
1 000 yrkesverksamma sjömän. Det resultat 
från presentationen som fick mycket upp-
märksamhet var att över en fjärdedel av sjö-
männen som deltog i studien svarar på ett 
sätt som enligt vedertagna kriterier tyder på 
att de kan lida av depression.

Steg på vägen
Rafael Lefkowitz och hans forskarkollegor 
hade i tidigare studier kartlagt sjömäns häl-
sa och arbetsmiljö, där de utgick från exis-
terande data om skador och sjukdom bland 
sjömän.

– Vi lyckades visa i vilken grad sjukdom 
och skador förekommer inom olika fartygs-

typer och kategorier av arbeten. Vi visade också inom 
vilka grupper av sjömän, vilka arbeten och på vilka far-
tygstyper skador och sjukdomar var som mest invalidi-
serande, säger Rafael Lefkowitz.

– Om vi kunde säga var riskerna är större för sjuk-
dom och skador så kunde vi också börja förstå arbets-
förhållandena ombord och därmed ta steg i riktning 
mot att förebygga, förklarar Rafael Lefkowitz.

Inga svar på varför
Det kan låta självklart, men han påpekar att det inte 
finns så många studier som visar sjuk- och skadetal 
bland sjömän indelat i arbetstyp och fartygstyp. 

– Den existerande informationen var väldigt bra för 
att kunna hjälpa oss förstå och beskriva, utifrån inträf-
fade medicinska händelser ombord, vem som drabbas. 

Vi fick också en inblick i allvarlighetsgraden 
av händelserna. Men vi kunde inte dra några 
slutsatser om orsakerna till händelserna. 

För att förstå orsakerna till skador och 
sjukdomar ombord, helt enkelt varför vissa 
grupper av sjömän blir sjuka eller skadade 
och inte andra, behövde forskarna kunna 
göra jämförelser med friska personer. Så 
påbörjade de förberedelserna för en större 
enkätstudie. 

– Vi insåg att vi behövde nå ut till sjö-
fartsvärlden och göra enkätundersökning-
ar. Med data från enkäter kan vi börja titta 
på alla som jobbar till sjöss, inte bara dem 
med medicinska problem, säger Rafael Lef-
kowitz.

I sin studie ville forskarna ta reda på 

Hur mår sjömän  
egentligen?
ARBETSMILJÖ Dramatiska siffror från en Yale-studie om sjömäns 
mentala hälsa spreds nyligen i världens sjöfartsmedier. Vi har pratat 
med forskaren bakom studien för att försöka se sammanhanget.
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Yale-forskare. Rafael Y. Lefkowitz är 
Assistant Professor på Yale School of 
Medicine. Han är också praktiserande 
läkare inom yrkesmedicin.
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en publicerade 
för en tid sedan 
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sjömäns arbets-
miljö och hälsa. 
26 procent av 
sjömännen i stu-
dien visar teck-
en på depres-
sion. 
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vilka sjömännen är; deras ålder, kön, nationalitet, vad 
de jobbar med ombord och liknande. De ville fråga 
dem om deras arbetsförhållanden – alltifrån arbets-
kultur till vilken skyddsutrustning de har tillgång till 
i sitt arbete. De ville också undersöka sjömännens 
hälso vanor; vad de äter, om de rör på sig, dricker 
alkohol eller röker. Och så ville de ta reda på hur sjö-
männen mår mentalt.

I enkätens frågor om sjömännens mentala hälsa 
använder sig forskarna av enkätelement utarbetade 
i tidigare forskning, som Världshälsoorganisationens  
WHO-5 Wellbeing Index och PHQ-2 (Patient Health 
Questionnaire 2), som används för att göra medicinsk 
screening av en persons mentala hälsotillstånd.

Genom the Seamens’ Church Institute (sjömans-
kyrkan) i New York och sjömansorganisationen Sailors’ 
Society i Storbritannien kunde de komma i kontakt med 
sjömän ombord för att prova ut enkäten. De båda orga-
nisationerna kunde sedan också bistå med distribution 
av den online-enkät som utgör underlag för studien. De 
preliminära resultaten kunde Rafael Lefkowitz presen-
tera i våras, men studien var vid intervjutillfället ännu 
inte helt färdig. Den kommer att publiceras i en veten-
skaplig tidskrift och Rafael Lefkowitz hoppas att det sker 
före slutet av 2018.

Som alla andra
Totalt 1 063 sjömän deltog i studien. Av dem var 97 pro-
cent män. Den största andelen (77 procent) var mellan 
26 och 55 år och hade haft sitt jobb i färre än 10 år. 

– Urvalsgruppen kan tyckas liten om man tänker på 
att det finns drygt en och en halv miljon sjömän där ute, 
men det är inte lätt att få sjömän att svara på hälsoenkä-
ter. Och antagligen når vi inte de sjömän som bäst skulle 
behöva nås, sådana som kommer från länder som inte 
har någon kontakt med europeiska eller amerikanska 
sjömansorganisationer, som jobbar i små rederier på 
fartyg i dåligt skick, säger Rafael Lefkowitz.

Enkätfrågan, ställd enligt PHQ-2, som ger resultatet 

i diagrammet ovan är  ”Under de senaste två veckorna, 
har du någon gång:  1) känt att du har haft litet eller inget 
intresse av att göra saker eller  2) känt dig nere, deprime-
rad eller hopplös?”. Svaren anges från ”aldrig” (0 poäng) 
till ”nästan varje dag” (4 poäng) i en fyrgradig skala. 

På frågan om hur allvarligt resultatet 26 procent för 
tecken på depression är svarar Rafael Lefkowitz:

–  Först och främst ska man sätta nivån på hur de 
känner sig deprimerade i sitt sammanhang. Vi kan inte 
säga att detta är en hög nivå av att känna sig deprimerad 
någon gång under de senaste två veckorna. Resultatet är 
definitivt oroande, men hur är det jämfört med befolk-
ningen i övrigt? Det visar sig att poängen vi visar enligt 
PHQ-2 är desamma som du ser hos den övriga befolk-
ningen. Med andra ord, sjömän är som alla andra. 

– Samtidigt är det här resultat som skulle lett till en 
uppföljning om de framkom hos en allmänläkare. Där-
för behöver vi följa upp detta och se hur nivåerna av 
oro, depression och stress faktiskt är hos sjömän.

Urvalet en begränsning
Av de preliminära resultaten kan man utläsa att 21 pro-
cent av deltagarna är från Ukraina, 17 procent från Stor-

britannien, 9 procent från Filippinerna, 3 från Indien, 2 
procent från Ryssland och en procent från USA. 46 pro-
cent anges som ”other”. 

Fartygen som urvalsgruppen arbetar på är regist-
rerade i fallande storleksordning i Singapore, Cypern, 
Indonesien, Panama, Malta, Liberia, Storbritannien, 
Marshallöarna och Ukraina. En fjärdedel av fartygen 
anges som ”other”. 

Urvalet i de resultat som har presenterats stämmer 
således inte överens med topplistan över nationaliteter 
bland världens sjömän eller de största fartygsregistren. 

Rafael Lefkowitz säger att studien har sina begräns-
ningar och att de i sitt urval var hänvisade till sjöfarts-
organisationernas nätverk samt vilka sjömän som ville 
och kunde delta i online-enkäten. Han säger också att 
de i slutförandet av studien kommer att analysera hur 
flaggstaten påverkar utfallet.

– En del av detta är utom vår kontroll och vi hop-
pas kunna utöka projektets omfattning i kommande stu-
dier genom att lägga till ytterligare nätverk av sjömän 
och därmed få en mer generell urvalsgrupp. Det var för-
sta gången vi gjorde detta, så nu behöver vi förstå vilka 
begränsningarna är utifrån den här erfarenheten, säger 
Rafael Lefkowitz. 

Förra året utlyste ITF:s Seafarers’ Trust, en fond 
knuten till the International Transport Workers’ Fede-
ration, forskningsmedel för att undersöka social isole-
ring, depression och självmord bland sjömän. Nyligen 
tilldelades Rafael Lefkowitz och hans kollegor stöd från 
ITF Seafarers’ Trust för att fortsätta sin forskning om 
sjömäns hälsa. 

Maten i centrum
I studien anger sjömännen vilka faktorer som påverkar 
deras humör och välbefinnande ombord. På topp fyra 
hamnar kvalitet på maten, isolering från familjen, läng-
den på kontraktet och mängden mat. 

Rafael Lefkowitz säger att han inte är förvånad över 
att maten är central i svaren. Studien förklarar inte vad 
som ligger bakom vad sjömännen anger när det gäller 
”mängden mat” men han säger att han själv tänker att 
det handlar om att kunna påverka sin situation – får jag 
äta det jag vill när jag vill det? Finns det tillräckligt av det 
jag tycker om  att äta? 

– Alla dessa saker som vi inte behöver oroa oss för 
när vi har kontroll över dem. När jag har brist på grönsa-
ker eller frukt hemma går jag ned till affären och köper 
mer. Sjömän kan inte gå hem från jobbet. ¶

Mått på mående.  
Diagram ur Rafael 
 Lefkowitz presenta-
tion ”Seafarer Injury 
and Illness – under-
standing root causes 
to enable prevention”.

Några av slutsatserna  
i studiens preliminära resultat 

■■ Sjukdomar är vanligare än skador till sjöss:  
41 procent av sjömännen anger att de har varit 
sjuka någon gång medan 29 procent har någon 
gång blivit skadade.

■■  Sjömännen anger buller, hetta och vibrationer 
som de tre vanligast förekommande riskerna som 
de exponeras för. 

■■  26 procent av sjömännen i studien visar tecken 
på depression enligt PHQ-2 (se diagram). 

■■  25 procent av sjömännen har lågt resultat för 
välbefinnande enligt WHO-5-indexet.


