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ABSTRAKT  
Vi som har författat detta arbete har riktat in oss på motivation till sjöss. Vad det är som 
lockar folk att gå till sjöss och hur upplever de aktiva sjömännen sin tillvaro ombord.  
 
Vi har gjort litteraturstudier för att samla in nödvändig fakta om motivation och livsstilar. 
Vi har även skickat enkäter till rederier för att se vad dom anser om utveklingen till sjöss. 
Vi har använt oss av en kvantitativ metod med enkät frågor riktade till aktiva sjömän, 
elever som utbildar sig på gymnasienivå till motorman/matros och rederier.  
 
I våran studie kom vi fram till att lönen anses vara ett problem när man skall rekrytera 
personal till svenska rederier. Den största faktorn som lockar människor till sjömansyrket 
är det fördelaktiga avlösningssystemet samt den långa sammanhängande ledigheten.  
 
För att få svenska sjömän att stanna kvar inom svensk sjöfart så måste näringen anstränga 
sig mer för att finna lösningar på problemet med att sjömän söker jobb på utländska 
rederier. 
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ABSTRACT  
We, who are authers of this dissertation have concentrated on motivation and life style at 
sea. What is it that draws people to sea and how do the active seamen experience the life 
onboard. 
 
We have done literature studies to collect necessary facts about motivation and lifestyles. 
We have also send out questionnaires to shipping companys to see what they consider 
about the development at sea. We adoted a quantitative method with a questionnaire 
directed to active seamen, student in upper secondary school level studying to abel 
seaman/oiler and shipping companys. 
 
In our study the result were that the salary was a problem to recruit personel to the 
swedish shipping company. The biggest factor to draw people into the shipping branch is 
the advantage relievingsystem with long-time vacation.  
 
To get the Swedish sailors to stay within the Swedish shipping the shipping company 
must make an effort to find a soulotion to the problem that sailer loking for jobs in 
foreign companys.  
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1. Inledning 
 

1.1  Introduktion 
 

Anledningen att vi valde detta ämne var att vi först hade tänkt skriva om lön som 

motivationsfaktor då just lönefrågan är en het fråga i den sjöfartspolitiska debatten. Men 

vi ville kartlägga alla de andra faktorer än bara lönen som bidrar till att man valde just 

sjömansyrket.  

  

Om vi tittar på dagens sjöfart och jämför med hur det såg ut förr så är det stora 

skillnader. Livet till sjöss såg helt annorlunda ut. Det var längre törnar ombord och 

vistelsen hemma var kortare. Förr fick man fri hemresa först efter att man hade varit ute 

i t.ex. 9 månader. Även hamnuppehållen var betydligt längre och de som seglade då 

levde på ett helt annat sätt. Handelsflottan såg även den annorlunda ut förr. 

Besättningarna var betydligt större vilket innebar lugnare tempo samt mindre krav på 

varje enskild besättningsman. Förr var det även ett annat utbildningssystem då man i 

regel gick till sjöss som elev i 16-årsåldern direkt efter grundskolan och det fanns då 

precis som nu mängder utav jobb att välja mellan. Problemet har blivit idag att det är 

väldigt svårt att som 16-åring bara få prova på sjölivet. Man måste i regel läsa på 

gymnasiet innan man ens får känna på sjölivet på riktigt och väl där så kanske man 

kommer till insikt att historier man har hört släktingar berätta om sjölivet inte längre 

stämmer överens med dagens sjöfart. Idag är hamnuppehållen mycket kortare och 

chanserna till att kunna gå iland är små när man idag är en mycket mindre besättning 

och man ligger långt från städernas centrum. Ungdomar som väljer sjömansyrket idag 

bär nog de flesta med sig en dröm om ett exotiskt yrke som innebär att få se världen och 

uppleva olika kulturer.            
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1.2 Problem 
 

Vi som idag studerar och jobbar som ombordanställda vet att det har blivit väldigt svårt 

att rekrytera personal till fartyg samt att även sjöbefälsskolorna har svårt att rekrytera 

elever till sina utbildningar. Vad är det som gör att intresset för att jobba som sjöman 

inte ökar då behovet av personal är så stort?   

 

1.3 Syfte 
 

Vi har valt att försöka kartlägga vad det är som har lockat människor till just 

sjömansyrket och hur man upplever sin tillvaro ombord i fartygen samt deras 

framtidstro. Vi vill även kartlägga hur blivande sjömän känner inför sitt yrkesval och 

vad som har motiverat dem att just söka till sjömansyrket och om det finns några tydliga 

skillnader mellan aktiva och blivande sjömännens syn på sjömanslivet.  

 

 

 

 

1.4 Avgränsningar 
 

I vår undersökning har vi valt att avgränsa oss till gymnasieelever som ej har varit ute 

på praktik ännu. Genom detta får vi då en bra bild av ungdomarnas syn på hur 

sjömanslivet innan man har provat på det. Vi har även ställt frågor till aktiva sjömäns 

uppfattningar om sjömanslivet.  Vi har även låtit ett antal personalchefer tycka till i 

frågan vad gällande motivationen ombord.  
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2. Metod 
 

Vår metod bestod av en litteraturstudie samt en enkät. Vi sökte litteratur på 

stadsbiblioteket, högskolebiblioteket och Internet. Den litteratur vi hittade och har 

använt i detta arbete har vi funnit på högskolebiblioteket. Artiklar och andra arbete som 

vi har använt oss av har vi sökt och funnit på Internet. 

 

Vi studerade olika litteraturer för att försöka få en bild av faktorerna som bidrar till att 

man känner att just sjömanslivet lockar. Vi har även studerat vad det är som påverkar 

när man skall göra ett yrkesval.  

 

Vi har enskilt tagit del av litteraturen för att sedan tillsammans diskutera och 

sammanställa arbetet. Denna arbetsmetod valde vi för att kunna ha ett objektivt synsätt 

så att vi inte skulle få ett ledande och riktat resultat. 

 

För att kartlägga hur individerna kände hade vi först tänkt använda en kvalitativ 

intervjumetod av människor med och utan sjövana. Men allt eftersom en bra 

frågeställning började ta form kände vi att en kvantitativ enkätmetod var den bästa för 

oss. Detta på grund av att man i en intervju kanske ställer för vägledande och riktade 

frågor och resultatet då skulle bli något missvisande. Vi bestämde oss därför för 

enkätfrågor och valde istället att utforma frågorna lite enklare vilket kan leda till att 

personerna som besvarade frågorna fick tycka och tänka lite mer fritt och svaren får då 

ett större värde för oss. 

 

Vår tidsplan för arbetet var följande: 

      – V 46 Litteraturstudie och sammanställning av olika motivationsteorier. 

V 47-V 48  Skapa frågeställning till enkäter. 

V 49-V 04 Utskick och sammanställning av enkäter. 

V 05-V 08 Uppsatts-sammanställning. 

      – V 09 Inlämning råkopia (29 februari). 

V 12-V13 Opponering. 

        – V 16 Slutlig inlämning. 
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Tidsplanen kändes svår att följa eftersom vi hade en intensiv studieperiod i början på 

vår tidsplan samt att vi båda valde att arbeta under juluppehållet. Därför fortskreds 

arbetet de sista 4-5 veckorna innan råkopian skulle vara inlämnad. Tack vare detta så 

inkräktade skapandet av frågeställning till enkäterna lite på litteraturstudierna vilket var 

negativt för frågeställningen.   

 

2.1 Enkät 
 

För att sedan kunna kartlägga vad det är som lockar till att välja just sjömanslivet så 

utformade vi 3 stycken olika enkäter. En för blivande sjömän och en för aktiva sjömän 

samt en enkät som var utformad till personalchefer på rederikontoren. Enkäterna var 

utformade så att de som svarade fick skriva fritt om vad de tyckte och kände. Vi hade 

däremot två flervalsfrågor till de blivande sjömännen och en flervalsfråga till de aktiva. 

Detta hade vi för att kunna gruppera in svaren för att se om det finns tydliga skillnader 

mellan däck- och maskinpersonalens syn på sjömanslivet. En annan flervalsfråga var 

om de blivande sjömännen som studerade på gymnasiet var intresserade av att sedan 

läsa på någon av sjöbefälsskolorna vilket vi kände kunde vara av intresse för skolan.  

 

När vi fick tillbaka enkätsvaren så har vi satt oss ner och skrivit ner alla svar och räknat 

ihop dessa. Eftersom de tillfrågade fick skriva fritt så fick vi många liknande svar vilket 

vi räknat samman.  
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 2.2 Etik 
 

Efter att ha varit i kontakt med de berörda gymnasieskolorna skickades enkäterna iväg 

per post och e-mail. I enkäterna har vi beskrivit vårat examensarbete och i vilket syfte vi 

har tänkt att använda resultatet. Till eleverna med sjöerfarenhet lämnade vi ut enkäterna 

på sjöbefälsskolan i Kalmar till de berörda eleverna.  

 

Till de personalchefer som har svarat på enkäterna så skickades de via e-mail. 

 

I samtliga ankäter har vi klart och tydligt beskrivit att deltagarna ankäterna förblir 

anonymt.     
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3. Litteratur och IT studier 
 

3.1 Motivationsteorier 

 

Maslows behovstrappa. 

Maslows behovsteori har han beskrivit som en hierarkisk trappa i fem steg. Steg 1, 2 

och 3 är  namngivna som bristmotivation och steg 4 och 5 som växtmotivation. Enligt 

Maslow måste alla bristmotiven vara uppfyllda innan man kan ta steget till växtmotiven. 

 

Bristmotiv. 

Steg 1. Människans fysiska behov. 

Det som människan behöver för sin överlevnad såsom syre, mat och vatten samt 

någonstans att bo. Tittar man på dagens samhälle så kan det innebära att man får betalt 

på jobbet så att man har tak över huvudet och mat på bordet. 

 

Steg 2. Trygghetsbehov. 

Att människan arbetar för att ha en trygg omgivning samt att undvika och skydda sig 

mot fysisk och psykisk skada. Det kan innebära att man helt enkelt känner att man har 

bra arbetskamrater samt en trygg anställning. 

 

Steg 3. De sociala behoven. 

Att man umgås och träffar människor som man trivs med både på jobbet och på fritiden. 

Även att det då är människor som man kan prata med om sina intressen och problem.    

 

Växtmotiv. 

Steg 4. Prestation, respekt och uppskattning. 

I detta steg stävar människan för att prestera och nå framgång så bra att man får respekt 

och uppskattning.  

 

 

 

 



7 
 

Steg 5. Självförverkligande. 

När människan har kommit förbi föregående steg och då individens motivation gör så 

att man presterar på topp med hjälp av att man utvecklat till exempel sina bästa 

egenskaper. I det här läget kan man säga att man är en nyckelperson i gruppen på jobbet 

eller i umgängeskretsen1. 

 

 

Växtmotiv                                        ←⎯Självförverligande⎯→ 

Växtmotiv                              ←⎯⎯Prestation, uppskattning⎯⎯→ 

Bristmotiv                 ←⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯Sociala behov⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ 

Bristmotiv          ←⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯Trygghetsbehov⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ 

Bristmotiv    ←⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯Fysiskabehov⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ 

 

 

 

 

                                                 
1 Karppinen, Claudia.2007. Företagsekonomi C. Södertörns Högskola. 
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Herzbergs teori. 

Herzberg har utvecklat en 2-faktor teori. Den bygger på att han intervjuade ingenjörer 

för att finna samband mellan arbetsprestation och tillfredställelse. Han kunde finna att 

det fanns faktorer som kunde orsaka missnöje (hygienfaktorer) och sen fanns det 

faktorer som kunde ge tillfredställelse (motivationsfaktorer). Saker så som arbetets 

utformning, ansvar och uppskattning kunde påverkade motivationen positivt och gav 

personalen tillfredställelse. Hygienfaktorerna såsom lön, arbetsförhållande och säkerhet 

var inget man kunde påverka för att förbättra motivationen utan bara för att slippa 

missnöje2.  

 

Hygienfaktorer:    Motivationsfaktorer: 

Företagspolicys    Prestation 

Arbetsrelationer    Själva arbetet 

Lön      Ansvar 

Arbetsförhållande    Erkännande 

Ledning     Avancemang 

Jobbsäkerhet  

 

Kan skapa missnöje   ←⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ Kan ge tillfredställelse 

 

      

 

 

                                                 
2 http://em.wikipedia.org/wiki/two_factor_theory 
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3.2 Arbetet som livsstil. 
 

Ordet livsstil kan definieras enligt Max Weber på följande sätt: ”Livsstilen anger hur vi 

utformar de resurser och tillfällen som klassbakgrund, traditioner, utbildning och 

marknad består oss.” (Ur Arbete, Livsstil och Motivation s.61Hans L.Zetterberg 1977). 

 

Arbete kan för många människor vara en livsstil. Belöningen blir då att man får hålla på 

med det man tycker är roligt. För andra människor kan arbetet vara en slags resurs som i 

och med att man får lön sedan kan leva sin livsstil på fritiden istället. Det kan vara 

exempelvis att man lever för familjen, naturliv, sällskapsliv, intressen eller konsumtion. 

 

De som styr vårat samhälle exempelvis politiker tillhör ofta kategorin människor som 

har arbetet som livsstil. De människorna har i regel svårt att förstå den andra kategorin 

människor som lever med fritiden som livsstil.  

 

Det har gjorts studier för att kartlägga hur människor rangordnar vad som betyder mest 

för dem. Visserligen är det en gammal undersökning och tyvärr var det bara män som 

deltog men de visar att arbetet har fått mindre betydelse de senaste åren. Enligt en studie 

som sifo gjorde 1955 hade 33 % som svarat angett att arbetet hade högsta prioritet. När 

man sedan gjorde om samma studie 1977 hade andelen som prioriterade arbetet sjunkit 

till 17 %.  
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Allt medan arbetets prioritering har minskat har också närvaron på jobbet minskat. 

Detta säger sig själv att den livsstilen man känner sig engagerad i vill man ju helst 

utöva. 

 

Arbete → livsstil 

Arbete → Lön → Livsstil 

 

En allt större del av människorna som har ett arbetar som engagerar mycket samtidigt 

som man har en livsstil bredvid känner en splittring och ofta blir då engagemanget i 

arbetet lidande. Detta betyder att livsstilen utanför arbetet måste ha blivit roligare för 

dem.3     

 
 

 

3.3 Sjöman som livsstil. 

Den som väljer att jobba som sjöman väljer inte bara ett yrke utan det blir även en 

livsstil. Det innbär att individen ofta är hemifrån under långa perioder då man arbetar. 

Däremot är man hemma lika länge på ledighet. Man kan exempelvis vara ombord 4 

veckor och hemma på ledighet 4 veckor. Vissa fartyg exempelvis färjor kan ha ett 

fördelaktigare avlösningssystem så att man jobbar 2 veckor och är sedan ledig 3.  

 

                                                 
3 Arbete, Livsstil och Motivation, Hans L.Zetterberg 1977.  
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Det ställs ofta lite högre krav på ombordpersonal då besättningen är lämnad att klara av 

alla problem som kan inträffa på en sjöresa. Det går ju inte bara att tillkalla hjälp mitt 

ute på havet.4 

 

 

3.4 Teorier om yrkesval 

 

Det är för många människor inte det allra enklaste att just göra ett yrkesval. När många 

människor ställs inför ett yrkesval så blir det en framflyttning av frågan istället. Många 

människor avbryter sin utbildning för att istället börja en ny.  

 

Det är alltid väldigt många valfaktorer man måste ta hänsyn till såsom: 

-    Arbetsuppgifter. Vilka arbetsuppgifter kommer man att få?  

- Positionsegenskaper. Vilken befattning och lön kommer man att få?  

- Arbetsplatsen. Hur är arbetsmiljön? 

- Ort. Var kommer jag att få jobb? 

- Extern grupptillhörighet. Vad får man för arbetskamrater eller vilken fackklubb 

som man kommer att tillhöra? 

 

För att göra ett yrkesval gäller det för individen att ha karriärmål samt att kunna 

spekulera om sin och yrkets framtid. Dessutom gäller inte bara att kunna spekulera i om 

yrket kommer att passa en själv utan även om eventuell utbildning kommer att passa.5 

 
 

                                                 
4 Satsa på sjöfart, Sjöfartens arbetsgivarförbund, Sjöfartens utbildningsinstitut.    
5 Karriär och levnadsbana, 1980, Sigbrit Franke-Wikberg och Ulf P.Lundgren 



12 
 

4 Enkät Resultat 

 
Nedan redovisas frågornas resultat. På grund av att vissa frågor och svar är 

återkommande så har vi valt att inte analysera alla svaren. Dessutom är svaren till några 

frågor ej av intresse för själva arbetet vilket gjort att vi inta har analyserat dem. 

 

Blivande sjömän. 

Av totalt 25 enkätsvar från blivande sjömän hade 12 st. valt däck och 13 st. maskin. 

Efter som eleverna fick skriva fritt så har antalet svar varierat på enkäterna. 

Vad är anledningen att du valde däck före maskin? 

- 6st hade ej intresse för maskin. 

- 3st svarade att de gillade arbetet på däck.  

- 2st ansåg att de fick se mer. 

- 2st hade valt däck för att de ville bli kaptener. 

- 1st tyckte att det skulle bli långtråkigt i maskin. 

- 1st ville ha frisk luft. 

- 1st för att bli nautisktbefäl. 

- 1st intresse för navigation. 

- 1st tyckte att det skulle bli för mörkt i maskin. 

- 1st svarade att Pappa jobbade på däck. 

Vad är anledningen att du valde maskin före däck? 

- 6st gillade arbetet med maskiner. 

- 5st svarade att det fanns större möjlighet till jobb iland. 

- 1st ville bli maskinchef. 

- 1st ville utveckla sina tekniska kunskaper. 

- 1st ville få mer kunskap om maskiner innan han/hon skulle läsa till kapten. 

- 1st tyckte att maskin lockade mest. 

- 1st hade för dålig syn för att söka till däck. 
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Nämn några orsaker att du valt just sjömansyrket? 

(I dessa svar har vi slagit ihop maskin och däck). 

- 9st har svarat att man har familjemedlemmar som är sjömän. 

- 7st gillar havet. 

- 4st bor nära havet. 

- 4st skrev att det var ett roligt praktiskt arbete. 

- 3st tyckte att lönen var bra. 

- 3st ville ej ha ett 8-16 jobb. 

- 2st tyckte det var bra med lång ledighet. 

- 1st gillar att resa. 

- 1st ville se världen. 

- 1st svarade att det var en dröm att få gå till sjöss. 

- 1st passar bra med hobbies. 

- 1st skrev att han ville göra det pappa inte gjorde 

Analys 

Många som svarat har familjemedlemmar som är eller har varit sjömän vilket gör att 

man väljer en livstil man känner till.    

Var kan du tänka dig att arbeta efter avslutad utbildning? 

Fartygstyp: 

- 7st skrev kem/oljetank. 

- 6st svarade RoRo. 

- 3st skrev ACL. 

- 2st skrev Wallenius. 

- 2st ville bli kustbevakare. 

- 1st skrev UNI Tankers. 

- 1st svarade Wisby tankers. 

- 1st skrev Silja Line. 

- 1st svarade Viking Line. 

- 1st ville jobba på Lyx Yatch. 

- 1st ville jobba på ett skandinaviskt rederi. 
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Fartområde: 

- 5st skrev alla typer av fartområde. 

- 4st svarade world wide trafik. 

- 1st svarade närfart. 

Analys 

Här har merparten skrivit world wide före närfart. Detta tyder på att de flesta som söker 

sig till sjöss gärna vill ut i världer vilket kan speglas av att man har en skönhetsbild utav 

sjömansyrket.  

 

Kan du tänka dig att studera vidare på någon av sjöbefälsskolorna efter 

gymnasieprogrammet? 

- 23st svarade ja. 

- 2st svarade kanske. 

Analys 

Ett ganska entydligt svar som beskriver att de flesta som går till sjöss vill bli befäl. 

Detta kan härledas till Maslows behovstrappa steg 4 och 5 (växtmotiven).   
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Är det något du hört talas om som gör sjömanslivet lockande? 

- 8st svarade att det var ett fördelaktigt avlösningssystem. 

- 5st hade hört roliga historier om sjömanslivet. 

- 4st hade inte hört något speciellt. 

- 4st skrev att man ville se världen. 

- 2st skrev att det var bra betalt till sjöss. 

- 2st skrev att man gillade sjömanslivet. 

- 2st tyckte att det var ett varierande jobb. 

- 1st skrev att det skulle vara roligt att prova på. 

- 1st skrev att det var bra sammanhållning ombord. 

- 1st ville uppleva olika kulturer och klimat. 

- 1st hade hört att det var långa sjöresor.  

 

Analys 

Många som svarat har beskrivit att det är det fördelaktika avlösningssystemet som 

lockar vilket kan härledas till att man väljer en livsstil med innhållande lång ledighet. 

En del har även svarat att man har hört olika historier om sjömanslivet och att man ville 

se världen vilket kan leda till att man har en förskönad bild av sjömanslivet.  
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Är det något du hört som gör att du tvivlar på sjömansyrket? 

- 6st svarade att det var negativt för familjen med långa tider hemifrån. 

- 4st hade inte hört något negativt. 

- 4st skrev att det fanns en olycksrisk. 

- 2st skrev att det kunde vara negativt att vara tjej ombord. 

- 2st skrev att det var ett mansdominerat yrke. 

- 2st svarade att det fanns en risk att få otrevliga arbetskamrater. 

- 2st svarade att det kunde bli isolerat samt problem med det sociala livet hemma. 

- 1st svarade att det kunde vara tufft och jobbigt. 

- 1st korta hamnuppehåll. 

- 1st små besättningar.   

Analys 

På denna fråga kan man klart och tydligt se ett samband med Maslows behovstrappa 

steg två och tre. Desociala behoven spelar en stor roll i tvivlet på sin valda yrkes karriär. 

Detsamma gäller tryggheten, en del ser sjömansyrket som ett farligt yrke med stora 

olycksrisker. 

 

Sammanställning aktiva sjömän. (Flera svar från en och samma person kan 

förekomma) 

Däck eller maskin? 

5 maskin. 

5 Däck. 
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Vad är anledningen till att du valde maskin före däck el däck före maskin 

Däck: 

- 3st hade intresse för att manövrera. 

- 1st tyckte om att se solen. 

- 1st  roligare jobb. 

Maskin: 

- 2st tyckte att det var ett mer varierande jobb. 

- 1st tyckte att det var en utmaningen. 

- 1st svarade att det gav en bredare kunskap. 

- 1st hade intresse för maskin. 

Analys 

Här ser man en koppling till Maslows behovstrappa steg 4 Växstmotiv, variatoner i 

arbetet och utmanngen att kunna lösa svåra problem. 
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Nämn några orsaker att du valt just sjömansyrket? 

- 5st svarade ledigheten. 

- 3st trivs till sjöss 

- 2st tyckte att det var en bra grund att gå maskin. 

- 1st tyckte det var bra lön. 

- 1st gillade resorna. 

- 1st hade sjömän i släkten. 

- 1st hade båt intresse. 

- 1st gillade arbetstiderna. 

Analys 

Ledigheten har uppgetts vara den stora orsaken att man valt just sjömansyrket.  

Vilken typ av fartyg jobbar du på? 

- 2st färjor. 

- 2st har ej sjöfartrelaterat jobb just nu. 

- 1st kemtanker 

- 1st närfart 

- 1st RoRo i oceanfart. 

- 1st tankbåt. 

- 1st skärgårdsbåt. 

- 1st expeditionsfartyg i World-Wide trafik. 
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Vilken typ av rederi, fartyg och fartområde skulle du helst vilja jobba på? 

- 4st Gastank i World-Wide trafik. 

- 2st offshore i europafart. 

- 1st norskt rederi. 

- 1st tankbåt i Nordsjön. 

- 1st worldwide trafik. 

- 1st rederi som betalar skäliga löner. 

- 1st oljeplattform. 

- 1st LNG. 

Analys 

Svaren som har beskrivits i denna fråga visar att man vill segla world wide. Med tanke 

på att många har svarat gastank och offshore så tolkas det som att personerna i fråga 

hellre söker sig till utländska rederier.  

 

Nämn något positivt med sjömanslivet? 

- 9st ledigheten. 

- 3st resandet. 

- 2st skapligt betalt. 

- 1st varierande arbete. 

Analys 

Svaren visar tydligt att det är ledigheten som lockar. 

 

Nämn något negativt med sjömanslivet? 

- 7st lång tid hemifrån 

- 2st tycker att det är dålig lön. 

- 1st tycker att det är tristessen som är jobbigt 

 

Analys 
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Svaren tyder på att man inte vill vara hemifrån vilket även det kan härledas till Maslows 

bristmotiv (De sociala behoven). 

Vilka framtida förväntningar har du på sjömansyrket? 

- 4st har förväntningar om bra lön. 

- 3st väntar sig en bra karriär. 

- 2st förväntar sig befälsnivå. 

- 1st goda arbetsmöjligheter. 

- 1st lagom långa törnar. 

- 1st tidig pension. 

- 1st möjligheten att kunna utvecklas. 

- 1st bra utveckling av säkerheten ombord. 

Analys 

De flesta förväntar sig bättre lön och möjlighet att utvecklas och göra en bra karriär 

vilket kan tydligt härledas till Maslows växtmotiv steg 4 och 5.  
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 Sammanställning av svar från rederierna. 

 

Har ni eller har haft motivationsproblem hos er sjöpersonal och vilka problem har det 

givit er? 

-Inte några direkta motivationsproblem. Möjligen den nödvändiga byråkratin, i stor 

utsträckning ett krav från bolagen som chartrar våra fartyg, emellanåt tar på 

motivationen. Det skall vi nu ta hand om genom att göra en revision av vår QA Manual 

bland annat. 

 

Det är som jag ser det inga problem med motivationen för sjömännen under sin 

ombordtid. 

Alla sjömän vi har gör ett bra jobb som är uppskattat av fartygsägare och kunder. 

Generellt får man nog snarare säga att sjömännen är en yrkeskategori som alltid tar i 

och löser uppkomna frågor. 

 

Den motivationshämnande faktor som vi upplever i dagsläget är att i andra länder 

betalar man högre löner,  

iallafall inom offshore i Norge 
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Har ni någon gång behövt göra någon åtgärd / åtgärder för att motivera er sjöpersonal? 

Vilken åtgärd och vilket resultat fick ni? 

-måste nog medge att den nuvarande situationen med brist på befäl och med ”höga” löner i vissa 

länder på ett sätt påverkar motivationen bland de anställda. Det är för närvarande mycket 

diskussioner om löner och det kommer vi förmodligen att göra något åt så fort de pågående 

avtalsförhandlingarna är klara. I övrigt har vi ganska mycket aktiviteter och förmåner för våra 

anställda som gör att vi vet att vi är ett attraktivtbolag för den svenske sjömannen. Bl.a. satsar vi 

mycket på motion både ombord och när den anställde är hemma på ledighet och vi har precis 

sjösatt ett nytt åtgärdspaket för att kunna fortsätta att vara attraktiva. 

 

Vi gör en hel del åtgärder i form av så kallade "benefits". Om de verkligen höjer just 

moralen vet vi inte, men det bidrar, hoppas vi, 

till att man stannar hos oss. 

 

Känner ni att det är lättare / svårare att tillsätta befattningar inom en speciell 

fartygstyp eller fartområde? 

Det är svårare med seniorbefäl och framför allt på den tekniska sidan. Jag tror inte det 

har så mycket med fartygstyp eller fartområde utan det är den allmänna bristen. Vi har 

fartyg både i nordsjö- och i utefart. 

 

Det är idag väldigt svårt att få tag på erfarna, kvalificerade fartygs ingenjörer. Det är lite 

lättare att få befäl till trader närmare Sverige än ocean trafik, men det finns tydliga 

avvikelser även till det. 
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5. Diskussion 
 

5.1 Resultatdiskussion 
 

Vi har gjort en enkät undersökning för att se vad som gör att folk går till sjöss och vad 

som gör att de stannar kvar. Enkäter har även skickats till ett antal rederier men fick 

bara svar från två men svaren är ungefär identiska med varandra. 

På frågorna som skickades till gymnasieskolan visade det sig att på frågan om orsaken 

till att man gick till sjöss så har många svarat att de har en familjemedlem inom sjöfart. 

Resten av svaren var ganska blandat från att vilja se världen till att man bor nära havet. 

Från svaren på denna fråga kan man tolka det som att näringen inte når ut till 

allmänheten om sjöfart utan det är mesta delen en familjerekrytering till yrket. 

 

På frågan om vad man ser som negativt på sjöfarten så har större delen, både från aktiva 

och blivande sjömän, svarat att det är den långa tiden hemifrån som gör det jobbigt att 

vara sjöman. Men våran egen erfarenhet visar att rederierna i största utsträckning kortar 

ner ombordperiodernas längd för att göra det mer attraktivt. De flesta rederierna har 

märkt att dagens sjömän prioriterar familjen mer nu än förr, och har därför minskat 

tiden till sjöss från 6 till ungefär 4 veckor. Många rederier har även anslutit internet till 

fartygen så att de anställda ska ha lättare att ha kontakt med familjen vilket kan göra så 

att de anställda mår bättre och är mer produktiva6. Som Maslows tredje steg de sociala 

behoven visar att behovet för socialt umgänge är viktigt för individens trivsel ombord 

och detta har de tillfrågade påpekat i enkäterna. 

 

När vi frågade vad det som är positivt med sjöfart så var det till största delen som 

svarade att det var ledigheten som var lockande, att kunna vara hemma en längre tid. 

Vilket vi har tagit upp innan så håller rederierna på att ändra detta till det bättre för de 

anställda. 

 

                                                 
6 Bl.a Rederi AB Donsötank. 
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Herzbergers hygienfaktorer så som arbetsförhållande, arbetsrelationer och lön syns i 

enkätsvaren. Lönen har visat sig en betydande faktor i valet av jobb.  

På frågan om vad de aktiva sjömännen har för förväntningar på sjöfarten så är det till 

majoriteten som har svarat en bättre lön. Med tanke på att det är sådan brist på sjöfolk 

idag så kanske de svenska rederierna skulle höja lönen, särskilt om de norska bolagen 

erbjuder en bättre lön med samma förmåner och samma avlösningssystem. Lönen är en 

stor faktor för val av rederi. Detta visade även enkätsvaren från rederierna. Ett rederi har 

även svarat att med hjälp av att öka förmånerna försöka få personal att stanna kvar. 

 

Anledningen att man väljer maskin före däck är att man upplever att det finns större 

möjligheter för land jobb och mer varierande jobb. 

När det gäller svaren på frågan om fartygstyper och fartområde så är det alla typer av 

tank båtar som ligger högst på listan där ligger även intresset för att jobba i world wide 

trafik. 

 

När det kommer till frågan om man ska studera vidare till befälsnivå så har majoriteten 

svarat Ja vilket tyder på att det kommer att bli större brist på motormän/matroser. Vad 

ska man göra åt detta för att förhindra att svensk sjöfart inte dör ut?  
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5.2 Metoddiskussion 
 

Ett problem som man kan se utav arbetet är att vi har försökt karlägga varför fler 

personer inte söker sig till sjöss då behovet av personal är så stort. Men vi har beskrivit 

vad de blivande och aktiva sjömännen tycker om sitt yrkesval och inte varför människor 

väljer att inte jobba just till sjöss vilket är den stora frågan egentligen.  

 

För att få grundläggande kunskaper om motivation och livsstil gjordes it och 

litteraturstudier. Det visade sig att litteraturen vi hittade och har använt i detta arbete är 

mestadels gammal litteratur men vi upplevde att den ändå hade det innehåll som vi 

sökte efter. När man studerar litteratur om motivation så handlar det mesta som vi 

hittade om produktivitet vilket kunde vara lite negativt. 

 

Vi upplevde även att det kunde vara svårt att hålla sig kvar inom själva ämnet 

motivation och livsstil och att man lätt ”svävade ut” inom detta ämne.  

 

Vi har i vår analys valt att använda Maslows behovstrappa före Hertzbergs 

tvåfaktorteori därför att vi kände att behovstrappan var lättare att koppla ihop med vårt 

resultat. 

 

Vi insåg också att själva enkätfrågorna till sjömännen kunde ha varit utformade lite 

annorlunda med tanke på att det upplevdes som att det blev samma svar på olika frågor.  

 

För att nå ut med enkäterna till gymnasieskolorna valde vi att ta kontakt med de berörda 

sjömansskolorna men det var inte så lätt att komma i kontakt med rätt personal. Vi fick 

kontakt med personal från sjömansskolorna i Stockholm och Härnösand. Tyvärr ankom 

svaren från en av skolorna lite sent så det är därför elever från en skola som har bidragit 

med svaren på enkäterna för blivande sjömän. Enkäterna från aktiva sjömän har vi låtit 

personer med några års erfarenhet av sjömanslivet svara på och då har vi vänt oss till 

elever från sjöbefälsskolan i Kalmar. Den tredje enkäten som var frågor till 

personalcheferna bestod endast av 3 frågor och nådde tyvärr bara fram till endast två 
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rederier men vi upptäckte att svaren på dessa liknade varandra så insåg vi att de har ett 

mycket stort värde.              



27 
 

 

6 Källförteckning 

 

Litteratur: 

 

Franke-Wikberg, Sigbrit och Lundgren, Ulf P.1980. Karriär och levnadsbana. 

Stockholm. Wahlström & Widstrand. 

 

Karppinen, Claudia. Företagsekonomi C. Södertörns Högskola 2007. 

 

Maslow, Abraham H. 1987. Motivation and Personality. New York.                           

R.R Donnelley & Sons Company. 

 

Mattsson, Kerstin 1984. Yrkelsvalsfrågan. Malmö. Liber Förlag.  

 

Zetterberg, Hans L.1977. Arbete, Livsstil och Motivation. Stockholm.                  

Svenska Arbetsgivareföreningen. 

 

Internet adresser: 

 

http://netmba.com/mgmt/ob/motivation/herzberg/(2008-04-15) 

 

Tidskrift: 

 

Satsa på sjöfart. 2007.  Sjöfartens arbetsgivarförbund. Sjöfartens utbildningsinstitut. 

 

 



Bilaga A 
 

Hej! 

Vi är 2 studenter på sjöfartshögskolan i Kalmar som skriver examensarbete angående 

motivation till sjöss. Vi försöker kartlägga varför ungdomar söker sig till sjömansyrket samt 

hur aktiva sjömän upplever tillvaron till sjöss i dagsläget. Vi kommer även kartlägga hur man 

på personalavdelningar på rederikontoren upplever situationen bland de ombordanställda. 

 

Svaren ni ger kommer inte på något sätt kunna kopplas till er. Ni förblir helt anonyma och era 

svar kommer endast att användas i detta examensarbete. 

 

Är det något ni undrar kontakta oss gärna för frågor: 

Namn  Telefon nr     , e-mail:   

Namn  Telefon nr     , e-mail:   

 

Enkätfrågor för blivande sjömän.  

(Försök att motivera det du skriver så mycket du kan) 

 

Vilken avdelning har du valt?(Däck eller Maskin) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Vad är anledningen att du har valt Däck före Maskin eller Maskin före Däck? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Nämn några orsaker att du valt just sjömansyrket? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Var kan du tänka dig att arbeta efter avslutad utbildning?(ex Vilken typ av fartyg, rederi eller 

fartområde)? 



___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Kan du tänka dig att studera vidare på någon av sjöbefälsskolorna efter 

gymnasieprogrammet? 

(Ja/Nej)_____________________________________________________________________ 

 

Är det något du har hört talas om till sjöss som gör sjömanslivet lockande? 

___________________________________________________________________________ 

 

Är det något negativt du hört som gör att du tvivlar på sjömansyrket? 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



Bilaga B 
 

Hej! 

Vi är 2 studenter på sjöfartshögskolan i Kalmar som skriver examensarbete angående 

motivation till sjöss. Vi försöker kartlägga varför ungdomar söker sig till sjömansyrket samt 

hur aktiva sjömän upplever tillvaron till sjöss i dagsläget. Vi kommer även kartlägga hur man 

på personalavdelningar på rederikontoren upplever situationen bland de ombordanställda. 

 

Svaren ni ger kommer inte på något sätt kunna kopplas till er. Ni förblir helt anonyma och era 

svar kommer endast att användas i detta examensarbete. 

 

Är det något ni undrar kontakta oss gärna för frågor: 

Namn                       Telefon nr     , e-mail:                                                          

 Namn                                 Telefon nr     , e-mail:   

 

Enkätfrågor till aktiva sjömän. 

 

Vilken avdelning har du valt? (Däck eller Maskin)?_______________________________ 

 

Vad är anledningen att du valde Däck före Maskin eller Maskin före däck? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Nämn några orsaker att du valt just sjömansyrket? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Vilken typ av fartyg och fartområde jobbar du på? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Vilken typ av rederi, fartyg och fartområde skulle du helst vilja arbeta på? 

_________________________________________________________________________ 



_________________________________________________________________________ 

 

Nämn något positivt med sjömanslivet?  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Nämn något negativt med sjömanslivet? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Vilka framtida förväntningar har du på sjömansyrket? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 



Bilaga C 
 

Hej! 

Vi är 2 studenter på sjöfartshögskolan i Kalmar som skriver examensarbete angående 

motivation till sjöss. Vi försöker kartlägga varför ungdomar söker sig till sjömansyrket samt 

hur aktiva sjömän upplever tillvaron till sjöss i dagsläget. Vi vill även kartlägga hur ni inom 

personalavdelningen på rederikontoren upplever situationen samt hur ni går tillväga för att 

hantera eventuella problem som beträffar motivation. 

 

Svaren ni ger kommer inte på något sätt kunna kopplas till er. Ni förblir helt anonyma och era 

svar kommer endast att användas i detta examensarbete. 

 

Är det något ni undrar kontakta oss gärna för frågor: 

Namn                      Telefon nr      , e-mail:   

Namn                      Telefon nr      , e-mail:   

  

 

 

Frågor till personalchefer angående motivation ombord i fartyg.  

 

 

Har ni eller har haft motivationsproblem hos er sjöpersonal och vilka problem har det givit er? 

 

Har ni någon gång behövt göra någon åtgärd/åtgärder för att motivera er sjöpersonal? 

Vilken åtgärd och vilket resultat fick ni? 

 

 

Känner ni att det är lättare/svårare att tillsätta befattningar inom en speciell fartygstyp eller 

fartområde? 
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