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ABSTRAKT  
 
Syftet med vår undersökning är att förstå vilka motivationsfaktorer och hygienfaktorer som är 

av betydelse för utexaminerade sjöbefälsstudenter vid val av arbetsgivare samt arbetsplats. 

För att besvara vår frågeställning har vi valt att intervjua fyra elever som går sista terminen på 

sjöfartshögskolan i kalmar. Intervjuerna genomfördes som djupgående samtal, så kallade 

djupgående kvalitativa intervjuer, där vi försökte fånga intervjupersonens tankar och idéer. 

Våra undersökningsresultat har jämförts med Fredrick Herzbergs tvåfaktorteori och vi har 

kommit fram till att det finns likheter och olikheter. De mest betydande motivationsfaktorer 

var ansvar och utveckling. De hygienfaktorer som intervjupersonerna nämner var lön, trivsel, 

längd på törnar samt kommunikationer med hemmet. De motivations och hygienfaktorer som 

inte nämndes var t.ex. tillfredställelsen av at utföra ett bra arbete (Prestationer) och specifika 

tillfällen då en högre ställning erhållits (befordran).  Vår slutsats är att det är mycket viktigt att 

rederierna sattsar på personalens välbefinnande för att få de kommande sjöbefälen att söka sig 

till deras fartyg.  

 

Nyckelord:  
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ABSTRACT  
 

The purpose of this paper is to figure out what motivator factors and hygiene factors which 

are of importance to graduating marine engineers when deciding on an employer as well as 

workplace. In order to get answers to our questions we chose to interview four students 

attending their final year of studies at the Maritime Academy in Kalmar. The interviews 

consisted of deep qualitative interviews during which we tried to capture the interviewees´ 

thoughts and ideas. The results have been compared with Fredrick Herzberg’s ”Two Factor 

Theory” and we have arrived at the conclusion that there are both similarities and differences. 

The most important motivator factors were responsibility and personal development. The 

most important hygiene factors were salary, level of comfort, length of the time spent onboard 

as well as possibilities for communication with friends and family. Aspects not mentioned 

were, e.g. the satisfaction of doing a good job and specific occurrences resulting in a 

promotion. Our conclusion consequently is that it is important for the shipping companies to 

commit to the well-being of the employees in order to gain the attention of prospective 

officers. 

 
 

Key Words:  
Motivator factors 

Graduating marine engineers  

Future choice of workplace 

   II



Förord 

TACK till de elever som har ställt upp och medverkat i våra intervjuer, utan er hade vår 

undersökning inte varit möjlig att genomföra. Det var mycket givande att få ta del av era 

synpunkter och livserfarenheter. 

 

Dessutom vill vi tacka vår handledare Andreas Åsenholm som visat stort intresse och 

engagemang för vår undersökning. Vi vill också tacka vår ämnesgranskare Karin Lundberg 

som har läst igenom vårt arbete och gett oss positiv feedback.  
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1. Introduktion 

Ända sedan organiserade, större samhällen började ta form i människans historia, har strävan 

efter att genom gemensamt arbete föra utvecklingen framåt. Målet har också varit att förenkla 

livet och få en bättre miljö att leva i, både på arbetet och på fritiden. Även då det funnits en 

gemensam strävan har det dock inte genom historien alltid varit möjligt med en optimal 

arbetsmiljö, men den har fört oss till det utvecklingsstadiet som vi är i dag, då vi verkligen har 

möjlighet att på alla sätt påverka vår livskvalitet.  (Augustsson och Skoglund 2006) 

Då konkurrensen om arbetstillfällen är stor, är det lätt att förstå att en arbetare kan 

nöja sig med ett jobb, så länge det generar tillräckligt med pengar för att försörja de som är 

beroende av dennes inkomst. Men vad är det som driver en arbetssökande att välja ett 

specifikt arbete då efterfrågan på personens kompetens är stor och således även dennes 

valmöjlighet till olika arbetsplatser? Situationen för dagens sjöbefälsstuderande vad det gäller 

arbetstillfällen ser mycket ljus ut och efterfrågan på deras kompetens är stor, inte bara i 

Sverige utan över hela världen. Det fattas idag ca 16 000 sjöbefäl i världshandelsflottan och 

siffran väntas stiga de närmaste åren. (Sveriges Fartygsbefälsförening 23/10 2007) 

Då vi som skriver denna uppsatts är just sjöbefälsstudenter, har denna lysande 

situation på arbetsmarknaden fått oss att undra vad det är som kommer att avgöra vilka 

arbetsplatser de nyexaminerade studenterna kommer att söka sig till.  

Vad som är speciellt intressent är att det idag är vanligt förekommande på många 

svenska rederier att en svensk sjöman ofta tillbringar halva tiden av sin anställningstid 

ombord på fartyget. Vi tror därför att en bra arbetsplats kombinerat med en bra fritid ombord 

är viktigt för många av dagens svenska sjömän. 

Syftet med vår undersökning är att förstå vilka motivationsfaktorer och hygienfaktorer 

som är betydande för de nyutexaminerade sjöbefälstudenterna vid val av arbetsgivare samt 

arbetsplats? 

Denna studie är gjord ur ett studentperspektiv på sjöingenjörsstudenterna vid 

Sjöbefälsskolan i Kalmar. Med denna uppsats vill vi inte enbart stilla vår egen och läsarnas 

nyfikenhet, utan även att om möjligt bidra till en bättre arbetsplats.  
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1.1 Tidigare forskning 

I detta kapitel har vi beskrivit tidigare forskning och teorier som är relevanta för att få en 

djupare förståelse för ämnet. Vi kommer att kort gå igenom hur fokusen på arbetsmiljön har 

ändrats under ca 100 år och sedan beskriva två olika forskares teorier som utvecklats under 

denna tidsepok.    

Genom arbetspsykologins historia har det funnits två stora aktörer som bidragit med 

sina olika teorier. Maslow behovsteori och Herzberg tvåfaktorteori är mer eller mindre kända 

för de flesta som berört ämnet. (Bergquist & Lundqvist, 2005) 

Fokusen på olika arbetsmiljöfrågor har skiftat en del från början av 1900-talet och 

fram till idag. Under tidigt 1900-tal var fokus mest kring de fysiologiska förutsättningarna på 

arbetsplatsen, så som arbetstider, ventilation och bullernivå. Dessa frågor hänger med än idag, 

men fokusen har flyttats mer till det psykiska planet där man ser den psykosociala 

arbetsmiljön som mycket viktig. Det är betydelsefullt att uppleva arbetet både som 

meningsfullt samt kunna ha en möjlighet att påverka den egna arbetssituationen (Bergquist & 

Lundqvist, 2005) 

               Vi har valt att fokusera på samt beskriva två olika teorier som vi anser är relativt 

enkla att förstå, men samtidigt utförligt beskrivande gällande arbetspsykologin. Anledningen 

till att vi har med Maslows behovsteori som är äldre, är att Herzberg har haft den som grund 

när han konstruerade sin tvåfaktorteori. (Bergquist & Lundqvist, 2005) 
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1.2 Maslows behovsteori 
Den första forskaren vi beskriver är Abraham Maslow, som är amerikansk socialpsykolog och 

som under 1950-talet utvecklade den förmodligen mest kända behovsteorin. Varje individ 

strävar efter att uppfylla vissa behov och allteftersom mognad sker hos individen utvecklas 

också dessa behov. Maslow menar att man kan se en människa och deras behov som en 

hierarkisk trappa. Trappan består av fem olika nivåer som en individ successivt klättrar i allt 

efter som behoven blir uppnådda. I den lägre delen av trappan finns de fysiologiska behoven 

och trygghetsbehoven som t.ex. hunger, sömn och lön. Dessa behov tillfredställs inte psykiskt 

inom individen utan externt på själva arbetsplatsen. Nästa steg på trappan är behov av 

samhörighet och tillgivenhet. Om de fysiologiska behoven och trygghetsbehoven är 

tillfredställda kommer man känna att det är viktigt att tillhöra en gemenskap med andra 

människor. Om det finns brister på denna nivå kan det enligt Maslow leda till psykisk ohälsa. 

Nästa nivå är behov av status och prestige som handlar om att få respekt från andra. Det kan 

till exempel vara en önskan att vara kompetent inom något område. Om detta är tillfredställt 

leder det till självförtroende men om det inte tillfredställs kan individen känna sig underlägsen 

och hjälplös. Det sista steget är behov av maximal utveckling och om detta är tillfredställt 

känner individen att sina resurser blir fullt utnyttjade och på så vis uppnår individen allt den 

vill med sitt liv. (Bergquist & Lundqvist, 2005) 

  

Figur 1. Egen modifiering av Maslows behovstrappa, (Holst, Nordlund & Olsson 1999) 

Behov av maximal utveckling  Man vill utveckla sig för sin egen skull 

Behov av status och prestige Respekt från andra, status & självsäkerhet 
 

  Behov av samhörighet Behov av vänner känna tillhörighet 

Trygghetsbehov Ha struktur ordning & reda 

Mat, vatten, sömn och lön. Fysiologiska behov 
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1.3 Herzbergs tvåfaktorteori 
Den andra forskaren som vi beskriver är en amerikansk forskare vid namn Frederick Herzberg 

som har studerat förhållandet mellan arbetstillfredsställelse och motivation. Herzbergs teori 

har blivit både lovordad och kritiserad inom organisationsområdet och det som Herzberg har 

haft som grund under hans utformande av tvåfaktorteori är framförallt Maslows behovsnivåer 

(Bergquist & Lundqvist, 2005). I Pittsburgh genomförde Herzberg på slutet av 50-talet en 

studie bland 201 ingenjörer och tjänstemän. Företagen som Herzberg genomförde sin 

undersökning mot var främst inriktat mot fabriksproduktion. Efter att ha gjort två pilotstudier, 

valde Herzberg två grupper som han skulle utföra sina studier på. Herzberg valde att intervjua 

personerna i de två utvalda undersökningsgrupperna och försökte få respondenterna att 

beskriva viktiga och avgörande händelser i arbetslivet. På en skala fick de intervjuade gradera 

händelser från arbetslivet som de upplevt starkt positiva eller starkt negativa. Herzberg valde 

sen att kategorisera svaren i olika sekvenser utifrån vad han tyckte var relevant från det 

empiriska materialet. Efter noggrann analys av materialet från sin studie utarbetade Herzberg 

tillsammans med sina kollegor tvåfaktorsteorin, som innehåller motivationsfaktorer och 

hygienfaktorer. (Herzberg, et al, 1959)  

Tvåfaktorteorin som Herzberg skapade tillsammans med sina kollegor utgår ifrån att 

det är skilda förhållanden som påverkar trivsel respektive skapar vantrivsel. Herzbergs 

motivationsfaktorer kan jämställas med de två övre nivåerna, behov av maximal utveckling 

och behov av status och prestige, på Maslows trappa. Det är dessa faktorer som skapar trivsel 

samt motivation. Herzbergs hygienfaktorer kan liknas med de två lägre nivåerna på Maslows 

trappa, trygghetsbehov och fysiologiska behov. Dessa faktorer är nödvändiga för att inte 

skapa vantrivsel, men de är inte motiverande i sig och kommer därför inte leda till trivsel. 

Herzberg anser därför att det är nödvändigt att koncentrera sig på motivationsfaktorerna 

eftersom det är de som leder till trivsel. (Abrahamsson & Andersen, 2000 ) 

                Figur 2 på nästa sida, med efterföljande text beskriver Herzbergs tvåfaktorteori, vad 

hygien- och motivationsfaktorer betyder samt vad det leder till om de uppfylls respektive inte 

uppfylls. 
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Figur 2: Herzbergs tvåfaktorteori. ( Bergquist och Lundquist 2005) 

    Hygienfaktorer   Motivationsfaktorer Vantrivsel Trivsel 

.   

Motivationsfaktorer  
Detta är sex faktorer som Herzberg identifierat som kommer påverka arbetets tillfredställelse 

positivt. Om några av nedan nämnda faktorer är uppfylla eller blir tillfredställda kommer det 

omedelbart leda till behov att prestera mera. (Jacobsen & Thorsvik, 2002) 

Det är också dessa faktorer som måste finnas för att skapa trivsel på arbetsplatsen.   

• Prestationer. Tillfredställelsen av att utföra ett bra arbete, lösa problem. 

• Erkännande. Känslan av att ha utfört ett bra arbete. 

• Arbetet i sig själv. Att du får varierande och intressanta arbetsuppgifter 

• Ansvar. Kontrollera sin arbetssituation samt att ha ansvarskänsla över sitt arbete. 

• Befordran. Specifika tillfällen då en högre ställning erhållits. 

• Utveckling. Möjligheten att lära dig nya saker samt utvecklas inom ditt yrke. 

 

Hygienfaktorer  

Dessa åtta faktorer är vitala för att vantrivsel inte skall infinna sig. Även om dessa faktorer är 

uppfyllda leder det dock inte till tillfredställelse, då de inte har någon motiverande effekt. 

(Jacobsen & Thorsvik, 2002) 

• Organisationen, politik och administration. Strategier, mål, visioner, 

kommunikationskanaler och information. 

• Arbetsledning. Möjlighet att leda och styra ett arbete, ledarens kompetens. 

• Arbetsförhållanden. Arbetsplatsens utformning samt de fysiska arbetsförhållandena. 

• Mellanmänskliga förhållanden. Relationer mellan kollegor och chefer. 

• Lön. Ekonomisk belöning och förmåner. 

•  Status. 

• Anställningstrygghet 

• Privatlivet. ditt privatliv påverkar arbetstrivseln. 
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1.4 Frågeställning 
Vi har arbetat efter följande frågeställning:  

Vilka av Herzbergs motivationsfaktorer respektive hygienfaktorer anser sjöbefälsstudenterna 

är viktiga för dem när de ska söka sin arbetsplats.  

 För att begränsa vår studie har vi inriktat oss på Herzbergs teorier, eftersom de kan ses 

som en vidare utvecklad version av Maslows teorier (Bergquist och Lundquist 2005). Vi har 

valt att begränsa vår undersökning till fyra avgångsstudenter som studerar på 

Sjöingenjörsprogrammet i Kalmar.  

 

2 Metod 
I detta kapitel kommer vi att beskriva den undersökningsmetod vi valde att använda och 

varför vi valde just denna. Vi kommer också att beskriva hur vi har analyserat den insamlade 

informationen samt avsluta kapitlet med metodkritik.  

 

2.1 kvalitativa metoder 
För att undersöka hur Herzbergs motivationsfaktorer respektive hygienfaktorer påverkar 

individerna vid val av arbetsplats har vi valt att använda oss av en kvalitativ metod med 

kvalitativa forskningsintervjuer.  

En kvalitativ metod är ett samlingsbegrepp för olika metoder där forskaren söker 

fånga såväl människornas handlingar som handlingarnas innebörd. Ett viktigt drag i 

kvalitativa metoder är närheten till de undersökta eftersom det bygger på känslor och 

reaktioner under dessa handlingar. Forskaren sätter sig in i den fråga som studeras inifrån, det 

vill säga från respondenternas egna utgångspunkter. (Carlsson, 1991.)  

För att få en närhet och förståelse för hur sjöbefälsstudenterna tänker när de ska söka 

sin arbetsplats valde vi att intervjua fyra sjöingenjörsstudenter som går sista terminen på 

Sjöfartshögskolan i Kalmar. De kvalitativa intervjuerna utförde vi i form av enskilda 

djupgående samtal mellan båda uppsatsskrivarna och respondenten. Intervjuerna skedde under 

hösten och vintern 2007 i ett grupprum på sjöfartshögskolan i Kalmar. Om man vill veta hur 

människor uppfattar sin värld och sitt liv, varför inte prata med dem? I ett intervjusamtal 

lyssnar forskaren till vad människor själva berättar om sin livsvärld, hör dem uttrycka åsikter 

och synpunkter med sina egna ord, får reda på deras uppfattning om den egna 

arbetssituationen och familjelivet, deras drömmar och förhoppningar. Den kvalitativa 
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forskningsintervjun söker förstå världen ur de intervjuades synvinkel, utveckla innebörden av 

människors erfarenheter, frilägga deras livsvärld före de vetenskapliga förklaringarna (Kvale, 

1997)     

Under de djupgående samtalen valde vi att använda Herzbergs motivationsfaktorer 

samt hygienfaktorer som intervjuguide (se bilaga 1). De olika punkterna i intervjuguiden 

fungerar inte som konkreta frågor utan snarare som teman som vi ställer frågor kring. Det är 

ett stöd för att vi som intervjuare ska kunna styra intervjuerna kring Herzbergs teorier.  

För att få en hög trovärdighet i intervjun beslutade vi att intervjuerna skulle göras 

individuellt. Vi ville på detta sätt möjliggöra så att den tillfrågade skulle kunna svara utan att 

bli påverkad av någon annan. Vi ansåg också att det var lämpligast att båda uppsatsskrivarna 

var närvarande under intervjun för att inte missa någon viktig aspekt. För att säkerhetsställa 

att intervjun återgavs korrekt valde vi att spela in varje intervju på band, samt att föra 

anteckningar under intervjun. Innan intervjun påbörjades meddelande vi respondenten om 

studiens syfte samt att hela intervjun skulle spelas in för att enklare kunna analyseras i 

efterhand. Vi upplyste dem också om att intervjun är frivillig och att deras medverkande är 

konfidentiellt samt att det är deras fulla rätt att avbryta intervjun om något inte känns bra. 

 Efter intervjun var avslutad fick den intervjuade möjlighet att lägga till eller dementera 

något av det som sagts. Vid denna tidpunkt togs även anteckningar om känslan under 

intervjun, klimatet. Slutligen renskrivs intervjun och de anteckningar som förts, för att till sist 

analyseras.  

 

2.1.1 Urval 

När man genomför en sådan här undersökning är det viktigt för validiteten att ett noggrant 

urval av antal respondenter samt deras personliga egenskaper är gjort. ”Vilka individer som 

ska medverka i vår undersökning avgörs i första hand av det preciserade problemet” (Patel & 

Davidson 2003). Vi valde att intervjua fyra personer enligt handledarens rekommendationer, i 

hopp om att få tillräckligt med underlag för att kunna besvara vår frågeställning. Vi valde våra 

respondenter utifrån att de skulle vara lättillgängliga, besatt rätt erfarenheter samt att de 

befann sig i en sådan tidpunkt i karriären att det var dags att söka jobb.  På sjöfartshögskolan i 

Kalmar, bland avgångseleverna 2008 finns fyrtiofem sjöingenjörsstudenter, av just denna 

målgrupp. Att hitta lämpliga personer var med andra ord inte något problem. Vi frågade i 

klassen om det fanns några frivilliga respondenter och av dessa tog vi fyra slumpmässigt 

utvalda.    
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Eftersom vi anser att undersökningens trovärdighet bygger på intervjupersonernas bakgrund, 

har vi valt att kortfattat beskriva dem. Den första intervju personen var en 24 årig man 

uppvuxen i en mindre stad i Blekinge. Hans erfarenhet av sjöfart var de nio månaders praktik 

han haft under sin studietid på sjöfart högskolan i Kalmar. Under sin praktik fick han pröva 

tre olika fartygstyper, tankfartyg, RORO fartyg samt passagerarfärja. Den andra intervju 

personen var en 27 årig man uppvuxen i Göteborg. Han hade tio månaders erfarenhet från sin 

praktik samt hade han gjort sin militär tjänst på bevakningsbåt i marinen under nio månader. 

Han hade varit på fyra olika fartygstyper Kemikalietanker, RORO- fartyg, bulkfartyg samt 

passagerarfartyg. Den tredje personen vi intervjuade var en 30 årig man från västkusten i 

Sverige. Hans erfarenheter inom sjöfarten är sju månaders praktik samt en stor erfarenhet 

inom arbetslivet på mindre fiskefartyg. Fjärde och sista intervju person är en 23 årig man från 

norra Sverige. Hans erfarenheter består av 10 månaders praktik.     

 

2.1.2 Provintervjuer 

För att få så bra intervjuer som möjligt beslutade vi oss att öva på två klasskamrater. Detta 

gjorde vi dels för att träna upp vår egen intervju teknik samt för att höra deras åsikter om vår 

intervjuguide. Detta är en mycket användbar metod som kallas för pilotstudie (Patel & 

Davidson 2003). Efter att vi genomfört de två provintervjuerna så korrigerade vi vår 

intervjuguide för att få den så bra som möjligt. Vi utförde sedan samma provintervjuer igen 

för att se om korrigeringarna var till det bättre. Det visade sig denna gång att 

intervjupersonerna inte hade något att klaga på.  
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2.1.3 Analysmetod 
Vi har valt att analysera våra intervjuer enligt Jacobsens kvalitativa innehållsanalys (Jacobsen 

2007:139).  

I Jacobsens första steg skall den kvalitativa dataanalysen delas upp i ett antal teman 

eller problemställningar. Här valde vi att använda Herzbergs motivationsfaktorer respektive 

hygienfaktorer som förutbestämda kategorier (se figur 3). Informationen från de olika 

intervjuerna delades sedan in i dessa kategorier med hjälp av citat. Efter detta så jämförde vi 

de olika intervjuerna och sökte efter skillnader och likheter. Till sist sökte vi efter förklaringar 

till skillnaderna i intervjuerna. På detta sätt fick vi en tydlig och sammanfattande bild av vad 

våra intervjupersoner tyckte var viktigt och hur detta förhöll sig i förhållande till Hertzbergs 

teori. 

  

Herzbergs tvåfaktorteori 
 

Motivationsfaktorer Hygienfaktorer 

Prestationer 

Erkännande 

Arbetet i sig själv 
 

Ansvar 

Befodran 

Utveckling 

Privatlivet. 

Organisationen 

Arbetsledning 

Arbetsförhållanden 

Mellanmänskliga 
förhållanden. 

Lön 

Anställningstrygg-
het 

Figur 3: Herzbergs tvåfaktorteori som kategorier i analysen.  
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2.2 Metodkritik 

Vi valde kvalitativa intervjuer framför enkäter på grund av att en intervju kan generera mer 

utförliga svar, på så sätt att man kan ta hänsyn till hur intervjupersonen reagerar med gester 

och ansiktsmimik (Patel & Davidson 2003). Under en intervju finns också en möjlighet att 

omformulera och anpassa frågeställningen efter stämningen och svaren man får.  

Enligt Pia Langemar (2003) kan det vara en nackdel med att använda en kvalitativ 

metod, eftersom den grundar sig på att man är ute efter att förstå hur andra tänkande kännande 

individer upplever saker och ting, vad dessa har för mening och hur de hänger ihop. Genom 

att använda denna metod kommer vi inte att komma till en slutsats som är en absolut sanning 

utan som bygger på de påståenden och känslor som de intervjuade delat med sig av. 

Att genomföra en intervju kan också vara en nackdel då det kräver mer arbete och tid 

att analysera den insamlade data jämfört med en enkät. Det kan även ses som en nackdel att 

de kvalitativa intervjuerna utförs på en relativt liten målgrupp, fyra personer, men vi anser att 

de totala nyttiga data vi får in är mer värt. En annan nackdel med intervjuer kan vara att om 

inte uppsatsskrivarna är tillräckligt erfarna så kan de påverka intervjun och vinkla den mot de 

svar som de vill uppnå. Vi var medvetna om detta problem och var mycket försiktiga och 

försökt att vara så opartiska som möjligt i alla frågor. 

Vi som gör denna undersökning befinner oss i samma situation som de intervjuade, 

vad de gäller jobbsökandet, kan detta medföra att vi omedvetet vinklar informationen i 

intervjuerna till det som vi anser vara viktigt. Vi har dock försökt att förhålla oss så opartiska 

som möjligt och återgivit informationen från intervjuerna korrekt.   

Att intervjupersonerna är bekanta till oss kan ses som både en fördel och nackdel. 

Fördelen är att personerna kan känna sig bekväma och avslappnande i vårt sällskap, vilket 

medför att intervjun får ett bättre flyt och mer information insamlas. Nackdelen kan vara att 

de intervjuade personerna inte säger allt som de tänker, både för att de tror att vi kan ”läsa 

mellan raderna” och för att de vinklar svaren till det som de tror att vi vill ha.  
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3 Undersökningsresultat 

I detta kapitel har vi valt att presentera de resultat som vi fick fram under intervjuerna. Vi har 

jämfört åsikter hos de intervjuade sjöbefälsstudenterna med Herzbergs tvåfaktorteori för att 

bevara vår frågeställning.  

I följande citat bevisas vilka av Herzbergs Motivationsfaktorer som var viktiga för de 

fyra intervjuade sjöbefälsstudenterna. 

 

Ansvar 

- Det är otroligt utvecklande med det stora ansvar som varje maskinist har. Man känner 

verkligen att man växer både som maskinist och person.  

 

Utveckling 

- Jag vill jobba inom något rederi där jag vet att det finns en framtid. Det ska finnas 

möjlighet att utvecklas och stiga i grad. 

- Duktiga och schyssta arbetskamrater som kan hjälpa mig att utvecklas som maskinist 

är jätte viktigt för mig. 

 

De motivationsfaktorer som inte blev nämnda alls under intervjuerna var: prestationer, 

erkännande, arbetet i sig själv samt befordran. 

 

I följande citat bevisas vilka av Herzbergs Hygienfaktorer som var viktiga för de fyra 

intervjuade sjöbefälsstudenterna. 

 

Organisationen 

- Jag vill ha ett större rederi där de har råd och lust att satsa mycket på personalen. 

Bra personalvård 

- Stora väletablerade rederier som man vet inte kommer gå i konkurs inom den 

närmaste tiden. 
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Arbetsförhållanden 

- Det bästa fartyg jag har varit på var ett RoRo fartyg där det fanns stora utrymmen 

med mycket plats för fritidsaktiviteter. Det fanns bland annat gym, pingisbord och ett 

stort urval av filmer. 

- Om jag tänker mig en långsiktig arbetsplats, så kan jag tänka mig att prioritera ner 

lönen för att trivas bra samt ha mycket med fritidsaktiviteter. 

- Längden på törnarna är en av de viktigaste saker jag tittar på när jag söker jobb. 5-6 

veckor vore ultimat men det får absolut inte överstiga 8-10 veckor. 

- Jag skulle aldrig ta ett jobb med dålig trad, utan Internet, även om det var bra lön 

 

Mellanmänskliga förhållanden 

- Det jag värdesätter mest ombord på fartygen är umgänget med den övriga 

personalen. 

- Jag trivs inte så bra på färjor då deras avlösningssystem ofta bidrar till att umgänget 

inom besättningen blir lidande. 

- Vi har haft grillkvällar och andra gemensamma aktiviteter med hela besättningen och 

det har verkligen lyft stämningen. Det är inte så kul när alla bara ligger på hytten 

efter kl. 5. 

Lön 

-    Lönen är jätte viktig, men inte allt.  Man måste ju också trivas ombord 

-   Lönen måste vara bra eftersom vi har studerat fyra år på högskola och har ett väldigt 

stort ansvar 

-  Jag tycker lönen är jätte viktig. Annars kunde jag lika gärna ha haft kvar mitt gamla 

jobb som inte krävde någon utbildning 

 

Privatlivet  

– Tycker det är viktigt med trådlöst bredband så att jag kan sitta i hytten och 

kommunicera med hemmet utan att bli störd av övriga i besättningen.  

– Det är viktigt med ledigheten, att man kan planera sin ledighet så att man kan slappna 

av ordentligt och ta igen den tid man missat med dem där hemma. 

De hygienfaktorer som inte blev nämnda alls under intervjuerna var: Arbetsledning samt 

anställningstrygghet. 
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4.1 Analys 

I detta kapitel kommer vi att analysera våra resultat. Finns det någon speciell anledning till att 

resultatet blev som det blev och skulle det kunnat bli annorlunda.  

Efter att ha analyserat våra intervjuer och jämfört de med Herzbergs teorier har vi 

kommit fram till en del likheter men även några olikheter. Det visade sig att det som var 

dominerande i intervjuerna för respondenternas trivsel, var hygienfaktorerna. De flesta av 

Herzbergs hygienfaktorer, fem av sju, visade sig vara viktiga för våra respondenter i deras 

jobbsökande och endast två av Herzbergs sex motivationsfaktorer visade sig vara viktiga.  

De viktigaste faktorerna som samtliga respondenter nämnde att de tittade på vid val av 

arbetsplats, var lön och trivsel, längden på törnar samt kommunikation med hemmet. Det 

visade sig också att det är viktigt att komma till stora etablerade rederier med gott rykte som 

månar om personalen. Lön och avlösningar ska ske inom utlovade tidsramar som man 

gemensamt kommit överens om. Dessa faktorer kan alla placeras under Herzbergs 

hygienfaktorer och är alltså nödvändiga för att inte skapa vantrivsel på en arbetsplats.   

 Slutligen nämns också ansvar och utveckling som två viktiga faktorer vid val av 

arbetsplatts. Det kändes viktigt för respondenterna att de kommer att få ansvar som gör att de 

utvecklas som maskinister. Dessa två faktorer är enligt Herzberg, motivationsfaktorer och det 

är dessa som skapar trivseln på arbetsplatsen. Ju fler motivationsfaktorer som är uppfyllda, 

desto bättre kommer trivseln att bli.  

De motivationsfaktorer som inte nämndes var prestationer, erkännande, arbetet i sig 

själv och befordran. De hygienfaktorer som inte nämndes var Arbetsledning, status och 

anställningstrygghet. Herzberg säger att det inte är nödvändigt att alla faktorer behöver vara 

uppfyllda eller tillfredställda för att uppleva arbetsplatsen som tillfredställande, men så fort 

några av dem är det så kommer det omedelbart leda till behov att prestera mera (Jacobsen & 

Thorsvik, 2002). Vi tror också att vid Herzbergs teorier som vid Maslows teorier så krävs det 

att man har uppnått de mer grundläggande behoven innan man kräver de högre behoven.  

            Eftersom alla våra intervjupersoner är i början på deras karriärer tror vi att det 

viktigaste för dem är de grundläggande behoven som t.ex. fysiska arbetsförhållanden och lön. 

När dessa väl är uppfyllda kommer säkerligen fler krav på arbetsplatsen att komma. Det 

skulle därför vara intressant att följa upp denna studie om några år när respondenterna fått mer 

arbetslivserfarenhet, för att se om kraven är lika.  
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            Vi anser att en annan möjlighet till varför inte alla motivations och hygienfaktorer 

nämns kan vara att de blivande maskinisterna tar dessa förgivet. Ett exempel på några av 

dessa motivations och hygienfaktorer är att de får varierande och intressanta arbetsuppgifter 

samt tillfredställelsen att utföra ett bra arbete och lösa problem. Detta är i princip vardag för 

maskinister ombord på fartyg då de måste lösa alla möjliga problem som kan tänkas uppstå 

när fartyget är ute till sjöss.  

            Det bör tas i beaktning att Herzbergs forskning inte gjordes på sjömän, som har en 

väldigt speciell arbetssituation, utan på ingenjörer i fabriksproduktion (Herzberg, et al, 1959). 

Vi tror att prioriteringarna för vad som är en bra arbetsplatts skiljer sig mellan en person som 

arbetar till sjöss och en som arbetar i land, eftersom arbetet till sjöss skiljer sig så mycket från 

arbetet på land. Det som är jätte viktigt till sjöss, kanske ses som en grundläggande 

självklarhet på land. Ett exempel på detta kan t.ex. vara kommunikation med hemmet samt 

längden på törnarna. Om man intervjuar en person som ska jobba iland så kommer de 

troligtvis inte att rangordna kommunikation med hemmet som en av de viktigaste sakerna då 

det är en självklarhet att det finns telefon eller Internet. På sjön är detta ett väldigt stort 

problem då det kan gå veckor utan mobilmottagning och satellittelefonen är dyr. 

    

4.2 Slutsatts 

På frågan vad som motiverar sjöbefälstudenterna att söka en viss arbetsplats, har vi kommit 

fram till att det är ett flertal faktorer. Det viktigaste hos samtliga verkar vara lönen, men om 

de inte trivs ombord så skulle de inte jobba kvar enbart för att lönen var bra. För att de ska 

trivas ombord krävs det framför allt att umgänget med personalen ombord är 

tillfredsställande. Det ska finnas utrymmen för fritidsaktiviteter samt att de högre befälen vid 

återkommande tillfällen anordnar gemensamma aktiviteter för att höja sammanhållningen.  

En annan viktig del som vi redan nämnt är kommunikationen med hemmet. Vi vill att 

det ska finnas möjlighet till Internet ombord och helst att Internet skall finnas i varje hytt så 

att man kan sitta i lugn och privat miljö under tiden man kommunicerar. Detta vet vi att det 

inte är någon omöjlighet då ett flertal fartyg som vi har erfarenhet av redan har installerat 

detta. 

Efter att ha slutfört denna undersökning har vi lärt oss att motivation och hygien 

faktorer har stor betydelse för trivseln samt arbetsmoralen ombord. Det är också mycket 

viktigt vid sökandet av ny arbetsplats att rederiet har gått rykte samt uppfyller de krav som 
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den sökande värdesätter. Genom att läsa igenom vår uppsatts så kan exempelvis ett befäl få 

förståelse för sina underordnade och vad de tycker är viktigt för trivsel, samt vad som får dem 

att prestera bättre. Små enkla knep som att ge dem varierande arbetsuppgifter samt ansvar 

skapar en positivare stämning samt effektivare arbete. 
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5  Bilagor 
Intervjuguide 

Motivationsfaktorer: 

• Prestationer 

• Erkännande 

• Arbetet i sig själv 

• Ansvar 

• Befodran 

• Utveckling 

 

Hygienfaktorer:  

• Organisationen politik och administration 

• Arbetsledning 

• Arbetsförhållanden 

• Mellanmänskliga förhållanden 
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