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Abstrakt  
I detta arbete har uppfattningar beträffande överstyrmans roll i förhållande till 

däcksmanskapets motivation till arbetet undersökts. Data har samlats in från åtta 

personer som arbetat som överstyrmän genom ett skriftligt formulär och en intervju som 

gett kvalitativa utsagor inom tre huvudområden: Motivationshöjande åtgärder från 

överstyrman, Övriga faktorer som påverkar motivationen samt Organisatoriskt stöd som 

överstyrman har i sitt arbete med att motivera matroserna. En majoritet av de 

intervjuade anger att det är viktigt med: Arbetets innehåll och att det känns meningsfullt 

och sammanhållningen i arbetsgruppen. Särskilt viktigt uppfattar överstyrmän är att ge 

personalen ansvar och feedback på utfört arbete, skapa delaktighet för verksamheten 

ombord samt arbeta med mål och resultatuppföljning. Deras uppträdande gentemot sina 

medarbetare är viktigt för motivationen ombord. Man ska bemöta besättningen 

respektfullt. Andra faktorer som är viktiga för motivationen är bland annat: 

anställningsförhållanden, maten, trivselaktiviteter, tillgång till gym och internet. Det 

organisatoriska stödet till överstyrman har visat sig förhållandevis svagt utvecklat och 

verkar inte heller saknas i någon större utsträckning. Den faktorn som anses viktigast 

och som fungerar är tydliga mål och förväntningar från befälhavaren. 
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Abstract  
In this thesis perceptions of the role of the Chief officer in relation to the crew's 

motivation for work has been investigated. Data has been collected from eight people 

who worked as Chief officers through a questionnaire and interviews which has given 

qualitative statements in three main areas: Motivational measures from Chief officer, 

Other factors influencing motivation, and Organizational support for the Chief officer. 

A majority of the interviewees indicate that important for motivation are: The content of 

the work and that it feels meaningful and the cohesion of the working group. Of 

particular importance for the respondents are to provide employee responsibilities and 

to give feedback on accomplished work, create involvement for the operation onboard, 

as well as using objectives and results follow-up. Their behavior towards the ratings are 

important. Other factors that are important for the motivation include: Employment 

conditions, Food, Recreation Activities, Gym and Internet. The organizational support 

for the Chief officer has been found to be relatively weak and are also not sought after 

by the Chief officers to any greater extent. The factor considered most important and 

effective factors are clear objectives and expectations from the Master. 
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1 Inledning 

Marine Insight (2017) redogör för inte mindre än 17 olika arbetsuppgifter och 

ansvarsområden som vanligtvis ingår i befattning som överstyrman ombord på fartyg 

inom handelssjöfart. En utmanande roll som kräver kompetens inom många områden 

såsom nautik, hantering av last, fartygssäkerhet och fartygsunderhåll. Överstyrman har 

dessutom ett operativt arbetsledaransvar för underhållsarbete på däck samt lastning och 

lossning, med inflytande på personalens arbetsmiljö, trivsel och säkerhet. 

  

En position med direkt påverkan på fartygets skick och hur underhåll bedrivs ombord 

samt hur effektivt man genomför hantering och planering av last. Det får en avgörande 

betydelse för det ekonomiska resultatet som fartyget genererar. Genom att ansvara för 

underhåll, inköp, bearbetningsmetoder och kvaliteten på utfört arbete av däckspersonal 

ombord kommer hen även att kunna påverka både fartygets finansiella restvärde samt 

omfattningen av de investeringar som löpande behöver göras. 

  

Men när man betraktar däcksmanskapets arbets- och levnadsvillkor för arbete och fritid 

ombord, i veckor eller månader, så ser dessa mycket annorlunda ut jämfört med 

villkoren för en landbaserad organisation. Detta är en organisation där individer står i ett 

starkt beroendeförhållande till varandra ombord enligt Hult et. al. (2012). Vidare är 

många arbetsuppgifterna inom underhållsarbete och lastoperationer ofta repetitiva med 

begränsad variation och med höga krav på effektivitet och säkerhet. 

  

Enligt Mastrangelo et al. (2014) så påverkar kompetenta ledare sina följare. Ledarna är 

viktiga för att skapa en gynnsam miljö som påverkar följarnas beteende, attityder och 

motivation. Detta kan göra att organisationen når sina mål. Enligt Judge et al. (2001) är 

följarnas tillfredsställelse starkt knutet till deras motivation, anknytning och 

identifiering med organisationen samt arbetsprestationen. Harter et al. (2002) hittade 

positivt samband mellan följares tillfredsställelse, produktivitet, organisationens resultat 

och kundnöjdhet. Burke et al.(2006) konstaterar att utifrån teorin är motivation hos 

gruppmedlemmar absolut sammanlänkad med en effektiv grupprocess och 

grupprestation. Graden av motivation bestämmer uthålligheten och ansträngningen som 

medlemmarna lägger i uppgiften som ska utföras. Med tanke på överstyrmans yrkesroll, 

däcksmanskapets karaktär av arbetsuppgifter och levnadssituation, är det därför av stort 

intresse att undersöka hur överstyrman genom sitt ledarskap arbetar för att skapa en 

motiverad besättning ombord. Maier (1955) har ställt upp ett enkelt samband där 

prestation är lika med personalens förmåga multiplicerat med deras motivation. 

 

1.1 Syfte 

Syftet är att undersöka överstyrmäns uppfattningar, om betydelsen av arbetsmotivation 

för däckspersonalen, och vilka aspekter som skapar motivation till arbete ombord. 

  

Syftet är även att undersöka betydelsen av organisatoriskt stöd som överstyrman 

uppfattar behövs för att som arbetsledare skapa motivation ombord. 
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1.2 Frågeställningar 

Hur uppfattar överstyrmän betydelsen av motivation och om det finns behov av att som 

arbetsledare motivera personalen ombord? 

 

Vilka åtgärder uppfattar överstyrmän skapar motivation? 

 

Finns det ytterligare faktorer som överstyrmän uppfattar är viktiga för personalens 

arbetsmotivation och i så fall vad? 

 

Uppfattar överstyrmän att det finns behov av organisatoriskt stöd, och i så fall vad, för 

att som arbetsledare motivera personalen? 

 

1.3 Avgränsningar 

Överstyrmans individuella förutsättningar, karaktärsdrag och ledarskapsstilar undersöks 

inte. Fokus kommer att ligga på organisatoriskt stöd, rutiner och handfasta åtgärder som 

överstyrman uppfattar att de använder sig av för att motivera sin personal på däck samt 

faktorer ombord som påverkar motivationen. 

 

2 Teoretisk referensram 

Enligt Bass (2008) är ledarskap inbyggt i det mänskliga psyket. Som barn leds man av 

sina föräldrar som sörjer för att man får mat och tröst. Ledarskapet är central för 

mänsklighetens utveckling och överlevnad och är världens äldsta yrke. I alla samhällen 

finns ledare även om de inte har någon stadfäst chefsroll. Bass (2008) skriver vidare att 

de senare skolorna ser på ledarskap som effekten av en process av social växelverkan. 

Processen involverar inflytande sinsemellan ledare och följare. Han menar att ledare är 

agenter för förändring. Ledarskap uppstår när en gruppmedlem modifierar motivationen 

eller kompetenserna för andra i gruppen. Ledarskap kan uppfattas som att få 

gruppmedlemmarna att fokusera uppmärksamheten på målen och visa på vägar att nå 

dem. 

 

Ett gott ledarskap förknippas ofta med förmågan att motivera personalen. En motiverad 

medarbetare kommer att anstränga sig mer än om den inte är det. Motivation är 

förknippat med hög prestation och produktivitet. Detta är förklaringen till att motivation 

är hörnstenen inom forskningsfälten: Human Resource Management, Industrial-

Organizational Psychology och Organization Behavior (Latham 2012). 

 

2.1 Motivationsteorier 

 

Vad som motiverar människor att engagera sig och utföra arbetsuppgifter har varit 

föremål för akademiska studier sedan tidigt 1900-tal. Forskare har utifrån olika 

utgånspunkter och resonemang presenterat modeller/teorier inom området. Vissa teorier 

har fått större genomslag än andra. Flera utgår från orsak-verkan samband till varför 

människor agerar på ett visst sätt, d.v.s. genom att söka förklaring till de bakomliggande 

drivkrafterna till ett visst beteende. Man är också intresserad av att förstå skillnader i 

intensitet d.v.s. varför olika individer med samma bakgrundsinformation och utbildning 
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och som i princip utför samma arbetsuppgift uppvisar olika grad av engagemang och 

därmed utföra arbetsuppgiften olika effektivt, noggrant och säkert. 

 

Motivation definieras enligt (Kaufmann och Kaufmann 2016) som de biologiska, 

psykologiska och sociala faktorer som aktiverar, ger riktning åt och upprätthåller 

beteende i olika intensitetsgrad för att uppnå ett mål. Med arbetsmotivation menar man 

då arbetsinriktat beteende för att uppnå mål med arbete. 

 

Motivation kan inte mätas eller direkt observeras eftersom det är ett abstrakt fenomen 

som omfattar flera biologiska, psykologiska och sociala aspekter och något som upplevs 

inuti en individ. Man observerar det indirekt genom en persons beteende, intensitet och 

uthållighet (Levy 2003). 

 

2.1.1 Behovsteorier 

 

Behovsteorier utgår från att motivation drivs av undermedvetna krafter. (Kaufmann och 

Kaufmann 2016) 

 

Maslovs beskrev sin behovstrappa första gången han publicerade artikeln ”A theory of 

Human Motivation” år 1943. Enligt Maslov styrs människors beteende av att de vill 

tillfredsställa vissa behov. Först de mest grundläggande som gäller fysiologisk 

överlevnad och trygghet, därefter behov relaterade till utveckling och 

självförverkligande som då betraktas som behov av högre nivå. Varje underliggande 

nivå av behov måste först vara tillgodosedda innan man kan uppfylla behoven i nästa. 

Clayton Alderfer anges som en av de som står för den utveckling och revidering av 

Maslovs ursprungliga ansats genom att reducera de grundläggande behoven från fem till 

tre (existens, relation och utveckling) och samtidigt frångå själva kravet av på att 

tillgodose behov på en nivå innan nästa behov kan påbörjas. (Levy 2003) 

 

Utifrån tidigare forskningsresultat utvecklade McClelland en uppsättning faktorer 

som han menar återger behov hos presterande människor (McClelland, 1985):  

1. Presterande människor eftersträvar situationer där de tar personligt ansvar för att 

finna lösningar på problem.  

2. Presterande människor har en tendens att sätta upp måttliga prestationsmål och tar 

“kalkylerade risker”.  

3. Presterande människor vill ha konkret feedback om hur väl de utfört sitt arbete.  

I teorin om prestationsmotivation skiljer man på förhoppning om att lyckas och fruktan 

för att misslyckas. Genom att koppla ihop Maslovs teorier om brist- och växtbehov med 

McClellands teorier om vinstmaximering eller förlustminimering (Higgins, 2012) får 

man en mer generell och allmängiltig teori för s.k. självreglerande motiverat beteende 

där individen själv aktivt engagerar sig i målsättning, uppföljning, anpassning och 

belöning. 

  

McGregor lanserade 1960, en modell om motivation som kallas Teori X och Teori Y. 

Teori X utgår från att personal:  

1. Vill arbeta så lite som möjligt,  

2. Saknar ambition, ogillar ansvar, föredrar att bli ledda,  

3. Är själviska och ointresserade av organisationens mål,  
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4. Motarbetar förändring,  

5. Är godtrogna, inte särskilt intelligenta och lätta att dupera. McGregor menar att om 

man har denna syn på människans natur från arbetsledningens sida så kommer det också 

att bli så. Teori X är självuppfyllande. Han föreslog en annan syn på människans natur 

som också kan vara självuppfyllande, Teori Y.  

1. Personal är inte passiva av naturen, men kan bli det genom hur de behandlas  

2. Personalen har förmågan att utvecklas, ta ansvar och jobba mot organisationens mål, 

3. Ledningen bör organisera verksamheten så att personalen kan nå sina personliga mål 

samtidigt som man arbetar mot organisationens mål. Men han konstaterar också att det 

är svårt att ändra sin grundläggande syn på människan (Pinder 2008). Det saknas också 

empiriskt stöd för teorin (Robbins & Judge 2015). 

 

2.1.2 Kognitiva teorier 

 

Kognitiva teorier betraktar människor som medvetna och rationella beslutsfattare. 

(Kaufmann och Kaufmann 2016) 

 

Vroom (1964) är en av förespråkarna för de s.k. kognitiva förväntningsteorier, 

Expectancy, som poängterar att människor är motiverade om de kan åstadkomma de 

resultat som förväntas. 

 

Locke och Lathams förväntningsteori är målsättningsteori, Goal-Setting. En av de mest 

dominerande av de kognitiva teorierna, där motivation skapas genom tydliga mål, att 

individens mål är utgångspunkten till agerande (Latham 2012). Här finns bl.a. inslag av 

specifika mål och möjlighet till feedback för styrning som förutsättningar för att teorin 

skall anses applicerbar (Kaufmann och Kaufmann 2016). Två avgörande faktorer i detta 

sammanhang är personalens målförpliktelse och självförmåga. 

 

Hackman & Oldhams (1980) menar att motivation är en fråga om möjlighet till att 

utvärdera resultatet av sina egna insatser, organisationens struktur och 

arbetsuppgifternas utformning. Kunskaper och färdigheter gör att människor reagerar 

olika på utmaningar och att det är inom detta område deras modell skiljer sig från andra 

teorier. Hackman & Oldham beaktar individuella psykologiska behoven och de menar 

att det är tre egenskaper hos individen som kan påverka det sambandet mellan arbetets 

egenskaper och resultatet: 

1. I vilken utsträckning individens kunskaper och färdigheter är relevanta för 

uppgifterna som utförs.  

2. Hur mycket individen strävar efter att utvecklas.  

3. Hur nöjd individen är med anställningsförhållandena såsom anställningstrygghet, 

belöningssystem, kollegor och ledning. 

 

Deci och Ryan (1985) menar att det finns två olika motivationssystem i den kognitiva 

utvärderingsteorin: inre (intrinsic) motivation och yttre (extrinsic) motivation. Deras 

teori lägger fokus på utvärdering av uppgiftens motivationsvärde. Deci och Ryan (2000) 

beskriver inre motivation som “den inneboende tendensen att söka nyheter och 

utmaningar, att vidga och tillämpa sina egna kompetenser, att utforska och lära sig”. De 

som motiveras av inre faktorer uppskattar belöningar såsom att känna sig uppskattad, 

positivt erkännande, att känna sig utmanad och att kunna prestera.Vid yttre motivation 
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ligger källan till motivation inte på arbetsuppgiften. De som motiveras av yttre faktorer 

anser sitt arbete som ett redskap för att uppnå yttre belöning såsom lön eller bonus. Inre 

motivation utlöses av själva arbetsutförandet. De menar att inre och yttre motivationen 

kan inte samexistera utan istället kan den inre motivationen undermineras då det finns 

en för stor fokusering vid yttre motivation (Kaufmann och Kaufmann, 2010).  

 

Vid rutinmässiga och enformiga arbeten kan yttre motivation såsom belöningar vara det 

realistiska sättet att stimulera till ökad produktivitet. Ryan & Deci (2000) menar att om 

belöningen ges för beteenden som redan är motiverade av inre faktorer kan den yttre 

belöningen tränga undan den inre motivationen. Inre motivation minskar då det 

belönade beteendet blir mer kontrollerat genom yttre belöningar och personen upplever 

sig ha mindre kontroll över sitt eget beteende. Ryan & Deci menar också att den inre 

motivationen höjs genom t.ex en positiv uppmuntran och återkoppling för individens 

prestation. Det får människor att känna sig mer kompetenta. 

 

Self-determination theory (SDT) av Deci och Ryan (2000) är en utveckling av den 

kognitiva utvärderingsteorin och grundas på en tes om att människor har ett inneboende 

behov av att växa och utvecklas och ett behov av självbestämmande (self-

determination). Self-determination theory uttrycker tre psykologiska behov som skapar 

motivation. De kan variera beroende på kulturella värderingar. De utgår ifrån 

kompetens, autonomi och samhörighet. Med kompetens avses att människor har behov 

av att kunna klara av att utföra olika uppgifter och lära sig nya kunskaper. Kompetens 

utan autonomi kan enligt Deci och Ryan (2000) inte påverka inre motivation och därför 

anses autonomi vara den viktigaste faktorn. Autonomi, eller självstyrning, handlar om 

behov av att kontrollera både sitt eget beteende och målsättningar. Känsla av 

självstyrande har enligt Deci och Ryan inverkan på den individuella prestationen och 

attityden. Vidare tar de upp samhörighet, ett behov av att uppleva känslan av tillhörighet 

och nära relation till andra människor. De menar att när man upplever dessa tre behov 

blir man självbestämmande och motiveras av inre faktorer i sina vardagliga aktiviteter. 

De menar också att sociala relationer och interaktioner med andra människor är en 

förutsättning för att Self-determination theory ska kunna gälla och utvecklas.  

 

2.1.3 Sociala teorier 

 

Sociala teorier om motivation utgår från individernas upplevelse av sitt förhållande till 

medarbetarna.  

 

Equity Theory/Organizational Justice är motivationsteorier som utgår från att människor 

drivs av att en balans upprätthålls mellan insats och avkastning mellan medarbetare och 

arbetsgivare. De tar också upp frågan om bemötandet. Människor lägger vikt vid 

”interpersonal justice” som omfattar frågan om att bli schyst behandlad. En medarbetare 

som upplever en orättvisa försöker att återställa rättvisan på något sätt, vilket kan 

påverka motivationen, ansträngningen och prestationen hen åstadkommer i arbetet. 

(Robbins och Judge 2015). 
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2.1.4 Situationsteorier 

 

Situationsteorier om motivation hänvisar till faktorer i arbetssituation och miljön för 

sina förklaringar. 

 

Herzberg (1987) skriver att psykologin involverad i motivation är oerhört komplex och 

att det man vetenskapligt kunnat belägga är, vid den tidpunkten, mycket lite. Trots detta, 

raljerar han, så kommer det ständigt ny ”snake oil” på marknaden som skall fungera. 

D.v.s. nya forskningsrön inom området motivation. Den s.k. ”Två-faktor Teori för 

Motivation” (Herzberg 1964) delar upp faktorerna i två grupper: Hygienfaktorer, vilka 

är förknippade med överlevnad, dessa måste vara uppfyllda för att inte skapa missnöje 

som sänker motivationen. Samt motivationsfaktorer, förknippade med självuppfyllelse, 

som kan öka motivationen och arbetstillfredsställelsen samt individens prestation. 

Hygienfaktorer kan vara: fungerande förhållande till överordnad och kollegor, 

arbetsmiljö, lön och anställningstrygghet. Motivatorer som kan leda till motivation och 

tillfredställelse kan vara: erkänsla, ansvar, meningsfullhet och prestation. 

Hygienfaktorer måste uppnå en viss miniminivå för att undvika missnöje. Ytterligare 

förbättrade hygienfaktorer kommer inte leda till någon ökad motivation. De kan 

betraktas som en förutsättning för att motivatorer skall kunna skapa motivation. 

 

Enligt arbetskarakteristiska-teorin, Job Caracteristics, av Hackman och Oldman som 

bygger vidare på Hertzbergs tidiga arbete (Levy 2003) bestäms motivationen av 

individernas personligheter och jobbets egenskaper och krav.  Ett jobb som kräver 

skicklighet, kan utföras självständigt/autonomt och upplevs som meningsfullt kan 

således leda till att individen känner ett personligt ansvar för resultatet. Hackman och 

Oldman menar därmed hur Job Caracteristics olika delar får en stor potential att vara 

högt motiverande. 

 

2.2 Särskilda förhållanden ombord 

Besättningen på ett fartyg verkar i en miljö som sociologen Wilhelm Aubert benämner 

som ”totala institutioner” att jämföra med kloster, fängelser, internatskolor och 

militärförband (Aubert 1958). Dessa är delvis avgränsade och isolerade från omvärlden. 

Besättningen vistas här under veckor upp till månader i sträck, vilket har vissa 

implikationer på arbetet. Isoleringen har dock minskat det senaste decenniet med intåget 

av internet som ger bättre möjligheter att kommunicera med det civila livet iland. 

Törnarnas längd har också minskat. 

 

Jense (2000) beskriver en utpräglad formell såväl som informell hierarki i ett 

fartygssamhälle. Den tydliga hierarkin, rollfördelningen och uppdelningen i avdelningar 

skapar ofta undergrupper. I dag påverkas grupperingen kanske än mer av de 

multikulturella besättningarna. Personalens identitet blir nära knuten till hierarkin, sin 

roll och grupptillhörighet. Denna identitet har man med sig konstant, på vakt såväl som 

frivakt, under hela törnen med undantag när man vistas i sin hytt och vid eventuell 

utekväll vid hamnanlöp. Enligt Aubert leder detta till starka traditioner som man inte 

gärna ändrar på. Detta är ett hinder för eventuella förändringar man skulle vilja göra. 

 

Ledarskapet ombord på ”totala institutioner” har särskilda utmaningar men också 

särskilda möjligheter. Ett gott ledarskap får mycket tid på sig att verka liksom ett dåligt 
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– som i dess ytterlighet kan leda till myteri (Durietz 2007) eller sabotage (Analoui 

1995). Att ledarskapet får tid på sig att verka kan vara en sanning med viss 

modifikation. Det pågår en kontinuerlig av- och påmönstring då enskilda 

besättningsmedlemmar ska gå på sin ledighet och dennes ersättare kommer ombord. 

 

Med rådande situation på arbetsmarknaden för sjömän finns det skäl att tala om 

”arbetsmarknadsmotivationen”. Denna typ av motivation avser den generella och 

inneboende viljan att ha ett jobb att gå till på grund av det ekonomiska värdet, så väl 

som icke-ekonomiskt (Hult, 2012). När det är ont om jobb borde denna motivation vara 

synnerligen påtaglig. Förutom arbetsmarknadsmotivation delar Hult (2012) in 

motivationen i två ytterligare kategorier. Dels ”motivationen i arbetsorganisationen” 

som handlar om lojalitet till rederiet och engagemang och dels motivation i den aktuella 

tjänstgöringen. Den sista är ”yrkesmotivation” som har med identifieringen med yrket 

att göra. Sjömansyrket för ofta med sig en stark identifiering. 

 

Man kan också ställa sig frågan om det är bl. a. arbetsmotivationen som leder till 

arbetstillfredsställelse och prestation eller är det tvärt om? Hult (2012) utgår från att 

arbetstillfredsställelse är en av flera bakomliggande faktorer till arbetsmotivation. 

Arbetstillfredsställelse är också centralt i Werthéns arbete ”Sjömannen och hans yrke” 

(1976). Det dras en del intressanta slutsatser som att det inte leder till bättre anpassning 

och arbetstillfredsställelse om man hamnar på högre befattningar ombord eller är längre 

tid inom sjöfarten. Den viktigaste faktorn för arbetstillfredsställelsen vid denna tiden var 

kontakten med familj och vänner iland. Undersökningen har också kunnat styrka sin 

hypotes att: - ju större vikt arbetsledningen på fartygen ger upprätthållande av ”social 

distans” ombord, desto mindre trivsel på dessa fartyg med arbetet i stort och med 

arbetsaspekter relaterat behov av gemenskap. 

 

En uppföljning till Werthén gjordes 19 år senare av Martin Olofsson, 1995, som tycktes 

visa att arbetstillfredsställelsen ökat och att det kunde bero på att besättningarna blivit 

mindre och mindre hierarkiska samt att arbetsuppgifter kunde diskuteras sinsemellan 

kollegor istället för ordergivning från befäl till manskap (Hult 2012). 

 

Thomas et al. (2003) har studerat, det som de bedömer vara en av de viktigaste stress-

faktorerna för sjöfarare, nämligen separationen från familj och vänner iland. De har 

föreslagit vissa åtgärder för att minimera den negativa påverkan av denna separation. De 

omfattar bl.a. kortare törnar (inte längre än 4 månader), betald ledighet av liknande 

längd som sjötiden, tillsvidareanställningar istället för kontrakt per resa, tid för 

utbildning adderas till ledigheten, möjlighet för familj att vara med på vissa resor, 

förbättrad och billigare kommunikation mellan fartyg och hemmet. Dessa exempel 

skulle kunna förbättra balansen mellan sjöfararnas arbete och civila liv. 

 

Langley & Thernström (2018) Har undersökt flera aspekter kring fysisk aktivitet till 

sjöss. Deras enkät visar att den viktigaste anledningen till att sjömän tränar på gym är 

psykiskt välbefinnande. Forskning visar även samband mellan fysisk inaktivitet och 

dåliga psykosociala förhållanden som kan leda till försämrad arbetsmoral (Schäfer 

Elinder & Faskunger 2006) vilket understödjer vikten av fysisk aktivitet ombord.  
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2.3 Organisatoriskt stöd 

Med organisatoriskt stöd menas det stöd som arbetsledaren får genom 

rederiet/personalavdelningen, kollegor och chef. Det kan vara i form av 

utvecklingsplaner, utbildningar, mål och förväntningar, ledningsgrupper, handledning, 

mentorskap och dylikt. 

 

Personalavdelningen, eller HRM (human resource management) har ansvar för en del 

viktiga funktioner som påverkar personalens arbetsmotivation och tillhandahåller ofta 

det huvudsakliga organisatoriska stödet för arbetsledare vid sidan om dennes närmaste 

chef. 

 

HRM arbetar med personalplanering, arbetsutformning, rekrytering och urval, 

övervakning av prestanda, utbildning och utveckling samt belöningar/ersättning, 

lön/förmåner, anställningsrelationer och arbetsmiljö och säkerhet (Bratton & Gold 

2017) 

 

2.4 Diskussion runt teoretisk referensram 

Teorierna som beskrivs för motivation och arbetsmotivation visar att området är mycket 

komplext, mångfasetterat och fungerar med variationer för olika personer och i olika 

situationer. De är till stora delar relevanta för vårt arbete men i sina beskrivningar har 

det varit något tunt runt bemötandets betydelse. Varje teori förklarar inte hela bilden. 

Ingen modell håller för alla situationer fullt ut. Kaufmann & Kaufmann (2016) visar att 

teorierna kan komplettera varandra. De lyfter fram en syntesmodell för motivation och 

prestation i arbetslivet utarbetad av organisationspsykologerna Mitchell och Larsson. 

 

Det faktiska handlandet eller åtgärderna som arbetsledaren vidtar kan t.ex. ligger inom 

vad Hult (2014) kallar för “motivation i arbetsorganisationen” eller kan kategoriseras 

strikt enligt inre och yttre motivatorer (Deci och Ryan, 2000) eller hygienfaktorer och 

motivatorer (Herzberg, 1987) enligt respektive teori. 

 

3 Metod 

Denna rapport är en kvalitativ studie (Dalen, 2015), empiriskt grundad på olika sätt att 

uppfatta omvärlden. Den är empirisk, därför att den utgör ett försök att analysera och 

beskriva vad ett antal människor har sagt vid ett intervjutillfälle. Analysen innebär att 

rapporten beskriver hur respondenter uppfattar motivationens betydelse och vilka 

åtgärder samt faktorer som kan skapa motivation. Det innebar att rapporten är ute efter 

innebörder istället för förklaringar, samband eller frekvenser. Det innebär också att 

rapporten kommer att beskriva hur något framstår för dessa människor och inte hur 

något egentligen är.  

 

Rapport bygger på semistrukturerade intervjuer.  De semistrukturerade intervjuerna med 

öppna frågor gav möjlighet till att erhålla svar inom många områden, som inte varit 

förutbestämt på förhand utan genom intervjuerna kunnat vidareutvecklas och fördjupas 

utifrån intervjupersonernas erfarenheter och uppfattningar. Formuläret som 

respondenterna fyllt i inledningen av intervjun gav oss möjlighet att sätta siffror och 

vikta olika parametrar mot varandra, vilket bidragit i analysen och möjligheten att 



 

 

 

 

14 

 

presentera resultatet på ett tydligt sätt. Intervju-formuläret har samtidigt haft en funktion 

av att initialt skapa associationer som direkt lett in respondenterna på ämnet som var 

fokus för undersökningen. Verbala data som samlats in vid intervjuer har tolkats och 

kategoriserats. 

 

Åtta svenska däcksbefäl som tjänstgjort/tjänstgör som arbetsledare ombord på 

handelsfartyg har intervjuats. Avsikten var att ta reda på deras uppfattningar om 

betydelsen av motiverad personal samt vad, i form av åtgärder och faktorer de anser 

som applicerbara, för att motivera besättningen att göra ett bra jobb. Metoden avsåg 

även att undersöka vilket stöd i från organisationen överstyrmän uppfattade att de hade 

behov av, för att i sin ledarroll på ett bra sätt kunna jobba med att motivera sin 

besättning och om de har saknade något under sin tjänstgöring inom området. 

 

Den teoretiska referensramen fick tjäna som ett stöd och ligga till grund för 

utvecklingen av intervjuguiden och det formulär som användes. Intervjuguiden (bilaga 

A) som främst innehöll öppna frågor om olika typer av faktorer som skulle kunna 

tänkas skapa motivation och används ombord. Det omfattade såväl inre faktorer såsom 

yttre faktorer som därmed skulle kunna vara s.k. hygienfaktorer eller 

motivationsfaktorer med ursprung i sociala, psykologiska och biologiska behov. 

Närmare beskrivna under den kapitlet som berör den teoretiska utgångspunkten. 

 

Beträffande frågeställningar inom området förutsättningar och hjälpmedel för att skapa 

motivation som i undersökningen utgått från perspektivet, vilken form av stöd som 

överstyrmän har tillgång till, har specificerade teman utgjort underlag för intervjuerna 

såsom: organisatoriskt stöd (som mentorskap, mål och förväntningar, utbildningspolicy, 

rutiner för medarbetarutveckling m.m.), tid för reflektion, genomgångna utbildningar 

och ledarskapsprogram samt erfarenheter. 

 

Efter att förutsättningarna och syftet presenterats har intervjun inlets med att 

respondenten har fått fylla i ett formulär (bilaga 2) med listor över motivatorer och 

kommunikationsmedel som kan användas samt olika former av stöd man kan ha i sitt 

uppdrag med arbetsledning. Denne har ombetts markera faktorer som han använder och 

av erfarenhet anser fungerar för att öka arbetsmotivationen för däcksmanskapet (bilaga 

3). Förutom att formuläret ger möjlighet att sammanställa hur många av respondenterna 

som anser att respektive motivationsfaktor är viktig, så leder det också in denne på 

ämnet som undersökning fokuserar på. 

 

Vid nedtecknandet av referaten har sammanlagt drygt sju (7) timmars ljudupptagning 

från intervjuerna varit till hjälp tillsammans med stödanteckningarna. Referaten är ingen 

exakt transkribering av intervjuerna utom för viktiga citat. Referatet har skickats ut till 

respondenten för kommentarer och eventuella rättelser och komplettering. Avsikten har 

varit att referaten sedan skulle korrigerats mot eventuella synpunkter. Inga synpunkter 

har inkommit. 

 

3.1 Dataanalys 

För att besvara undersökningens frågeställningar användes en tematisk innehållsanalys 

då semistrukturerade intervjuer kan struktureras runt ett antal teman (Graneheim & 

Lundman, 2005). Avsikten med databearbetningen var att finna kvalitativt skilda 
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kategorier eller teman vari uppfattningarna kunde beskrivas. Med vår analys strävade vi 

efter att gestalta de olika utsagorna så att vi kunde beskriva olika typer av uppfattningar 

och på det sättet fick vi våra kategorier. Vi har i vår analys kunnat isolera tre kvalitativt 

skilda uppfattningar avseende fenomen som bidra till att skapa motivation nämligen, 

åtgärder inom överstyrmans kontroll, andra faktorer samt förutsättningar i form av 

organisatoriskt stöd. Därvid fann vi tre huvudsakliga teman i enlighet med 

undersökningens frågeställningar. Huvudteman kunde vidare på liknande vis delas upp i 

underkategorier.  Verbala data från intervjuerna har tolkats och sorterats in under 

respektive tema och redovisats i löpande text med viktiga citat framhållna. Underteman 

har avslutats med analys av data där respondenternas utsagor om motivation ställdes 

mot teorier från litteratursökningen där sådana var tillämpliga. 

 

3.2 Urval 

Kriterier för att ingå i studien var att intervjupersoner hade tjänstgjort alternativt 

tjänstgjorde som överstyrmän då intervjuerna genomfördes. Vidare var kravet även att 

de skulle ha tjänstgjort i befattningen som överstyrman under minst ett år för att ha 

hunnit med och uppleva återkommande tillfällen av behov för motivation. 

Urvalet av överstyrmän har även styrts av tillgängligheten till intervjutillfällen och den 

geografiska tillgängligheten till personer i Kalmars närområde. De utgör bland annat 

personer som redan var kända genom tidigare kontakt under den fartygsförlagda delen 

av utbildningen på sjökaptensprogrammet. Bland urvalet fanns också personer som vid 

tidpunkten för genomförandet av denna studie, deltog på refresh-kurser vid 

Sjöfartshögskolan i Kalmar. Samtliga kursdeltagare tillfrågades då om deltagande i 

denna undersökning. Urvalet består enbart av svenska män. Detta har inte varit en 

medveten selektering. 

 

3.3 Etiska frågor och ställningstaganden 

Det som respondenterna berättat behandlas varsamt och deras namn har anonymiserats. 

Uppgifter om enskilda, insamlade för forskningsändamål, kommer inte att användas 

eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. 

 

Deltagandet är frivilligt och respondenterna har haft rätt att avbryta sin medverkan när 

som helst upp till publiceringstidpunkten utan att behöva motivera sitt beslut. 

 

Rapporten antas därmed uppfylla Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer 

genom att ha tagit hänsyn till de fyra forskningsetiska kraven om information, 

frivillighet, samtycke och konfidentialitet för att skydda den enskilda individer.  

 

3.4 Litteratursökning 

Kurslitteratur och akademiska arbeten inom organisatoriskt beteende, ledarskap, 

management och arbetsmotivation har varit av största intresse under denna 

undersökning. Särskild fokus har lagts på att finna den viktigaste litteraturen som haft 

stort inflytande på tänkandet och forskningen inom detta område. 

 

Universitetsbiblioteket vid Linnéuniveristetet i Kalmar har bistått med “Sökhjälp”. Den 

har bestått av hjälp med att finna och välja material att läsa såsom vetenskapliga 

artiklar, tidigare uppsatser och litteratur inom området för att förstå befintlig kunskap 
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och teorier inom området och för att kunna bygga den teoretiska referensramen för 

rapporten. 

 

Tidigare arbeten inom samma område har sökts huvudsakligen i universitetsbibliotekets 

söktjänst OneSearch samt i databaser som DiVA och Google Scholar,  

 

Sökord som använts är: Motivation, arbetsmotivation, organisationspsykologi, work 

motivation, Psykosocial arbetsmiljö, gruppdynamik, Non-technical skills, Group 

effectiveness, FIRO, leadership, communication, style, personality trait, productivity, 

organization, mental health; meta-analysis; occupational health; performance, hierarchy, 

Team leadership; Collective leadership; Team processes, Leadership behavior; Team 

performance outcomes, Task-focused leadership; Person-focused leadership; Team 

performance, Organizational performance, Employee performance, Leadership 

competencies, toxic leader 

 

3.5 Metodutveckling 

Arbetet med denna undersökning startade med intresset att fånga upp svårigheter med 

att vara ny som överstyrman. En frågeställning som var aktuell i början var tex. “Vad 

har man med sig i form av ledarskap för att bidra till en framgångsrik verksamhet 

avseende ekonomi, miljö och säkerhet ombord?”. Avsikten var att samla in erfarenheter 

från personer som tagit det steget att mönstra upp till överstyrman. Syftet med arbetet 

startade brett med “fånga upp framgångsfaktorer avseende ledarskapet under första året 

som överstyrman “. Data skulle bygga på intervjuer med överstyrmän och HR-personer 

samt en litteraturstudie. Syftet och metoden ändrades genom en iterativ process 

bestående av studier av litteratur inom området, arbetet med att ta fram en intervjuguide 

och träffar med handledaren. Syftet växte fram och fokuserade på vad överstyrman kan 

åstadkomma inom områden som är viktiga för personalens arbetsmotivation.  

 

Ett rapport-dokument upprättades tidigt med standardrubriker enligt en uppsatsmall som 

efterhand bearbetades och omformades med egna rubriker, underrubriker och 

ordningsföljd. PM:et som föregick undersökningen var till stor hjälp för att tidigt skapa 

en preliminär inledning och bakgrund. Det första utkastet till metod byggde på en 

litteraturstudie och deskriptiva intervjuer. Den teoretiska studien inom metodik bidrog 

även till att förstå för- och nackdelar med olika metodval samt vilka moment som måste 

genomföras. 

 

Intervjuguiden testades vid en provintervju med en erfaren befälhavare med stor 

erfarenhet av arbetsledning. De öppna frågorna gav data inom ett mycket stort område 

som rörde sjöfartens arbetsledning. Det blev för mycket information som låg utanför 

syfte med detta arbete. För att intervjuerna skulle hamna närmare syftet med 

undersökningen inom arbetsmotivation arbetades ett formulär fram med så många 

motivatorer som framkommit vid studierna av detta ämne. Följande intervjuer inleddes 

med att den svarande fyllde i denna genom att bocka för motivatorer som de använde 

och ansåg vara effektiva för motivationen. Det bidrog till att samla in data som i allt 

högre omfattning relaterade till undersökningens frågeställningar. Detta gav också en 

möjlighet att summera hur många av respondenterna som ansåg respektive motivator 

vara viktig. Den verbalt insamlade datan kunde associeras till formulärdata, vilket sedan 

underlättade både resultatsammanställningen och analysen. Den andra intervjun som 
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genomfördes tog lång tid att genomföra. Denna erfarenhet föranledde att följande 

intervjuer genomfördes något mer pådrivande för att minska längden på intervjun. 

Samtidigt upprätthölls en medvetenhet om rollen som forskare och att fortsätta ställa 

öppna frågor för att medvetet genomföra en objektiv intervju utan att egna erfarenheter 

av området skulle påverkade respondenten. 

 

3.6 Metoddiskussion 

Enligt Dalen (2015) är ett överordnat mål med kvalitativ forskning att nå insikter om 

fenomen som rör personer och situationer i dessa personers sociala verklighet. Denna 

undersökning rör just denna typ av fenomen. Den kvalitativa forskningsmetoden har 

gjort den möjligt att lära mer för varje intervju. Den semistrukturerade 

intervjumetodiken har krävt en interaktivitet som förutsätter en viss insikt i dessa frågor. 

Tidigare erfarenhet av arbetsledning och nyfikenhet på hur människor fungerar i 

organisationer har underlättat denna interaktivitet. Det finns samtidigt en risk att egna 

erfarenheter av området snedvrider intervjuer och analyser. 

 

Motivation är ett abstrakt fenomen som agerar inuti människor. Man kan inte direkt 

mäta motivation utan endast se och tolka effekten av den i form av personers agerande. 

Metoden för denna undersökning utgår från arbetsledningens uppfattningar om 

erfarenhet av hur olika faktorer påverkar detta fenomen i en mycket konkret och fysiskt 

förankrad verksamhet ombord på ett fartyg. Det hade varit möjligt att välja en metod 

som tog in uppgifter från däckspersonalen vars ”arbetsmotivation” var fokus för detta 

arbete. Man skulle också kunna ha gjort egna observationer och försök/experiment. 

Omfattningen av ett sådant arbete skulle dock blivit för stort. 

 

Vissa frågor i intervjuguiden kunde ha ställts mer stringent och säkerställt att svar 

avgivits av samtliga respondenter vilket skulle underlättat jämförelsen mellan 

respondenterna. Detta gäller framför allt inom området organisatoriskt stöd. Vissa 

respondenter har svarat på vilket stöd de faktiskt har haft/har, en del har svarat på vilket 

stöd man skulle vilja ha.  

 

Instruktionen för formuläret som fylldes i början av intervjun omfattade inte hur många 

av de listade motivatorerna som respondenterna skulle bocka för. Detta resulterade i att 

någon bockade för nästan samtliga och någon endast tre. Om respondenterna fyllt i 

liknande antal bockar från alla respondenter kunde det underlättat jämförelsen. 

 

Urvalet av respondenter har blivit omedvetet selekterat till att omfatta vita svenska män. 

Resultat kan därför inte generaliseras att gälla för samtliga överstyrmän. Man kan tänka 

sig att kvinnor, icke vita eller icke svenska överstyrmän hade avgivit annorlunda svar. 

 

Grupperingen och tematiseringen av motivatorer har växt fram successivt under arbetet. 

Med bättre förkunskaper i ämnet kunde detta gjorts innan första intervjun gjordes. Det 

hade gett större möjligheter att styra intervjuerna i förhållande till grupperingen. Som 

det blev var det till en del den intervjuades förståelse för vad som var viktiga 

motivatorer som styrde. 
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Intervjuerna har inte kunnat pågå under obegränsad tid vilket kan ha resulterat i att viss 

data inte inhämtats. Formuläret kan ha styrt respondenterna bort från en viss typ av 

motivatorer som inte listats trots att frågeställningarna under intervjuerna varit öppna. 

 

Med beaktande av eventuella brister har ändå metoden gett data och resultat som är 

värdefulla och ligger i linje med undersökningens syfte och frågeställningarna har 

besvarats. 

 

4 Resultat och analys 

Undersökningens resultat och analys inleds med en presentation om respondenterna 

samt en redovisning av deras perspektiv på arbetsmotivation. Därefter presenteras 

resultatet utifrån de teman som metodkapitlet redogjorde för nämligen åtgärder, andra 

faktorer och de förutsättningar i form av stöd som överstyrmän upplever bidrar till att 

skapa arbetsmotivation för besättningen. 

  

1 Åtgärder som bidrar till arbetsmotivationen inom överstyrmans kontroll. 

i.          Arbetets natur 

ii.         Arbetsledningens struktur 

iii.        Bemötande 

2 Faktorer som bidrar till arbetsmotivationen men som ligger utanför 

överstyrmans direkta kontroll, i bemärkelsen ej del av hens arbetsbeskrivning 

och ansvar. 

i.            Trivsel och trygghet relaterad till arbete 

ii.           Trivsel relaterad till fritid 

3 Organisatoriskt stöd som överstyrmän upplever sig ha behov av för att kunna 

påverka arbetsmotivationen. 

i.       Mål, arbetsbeskrivningar, erfarenheter, reflektion 

  

  

De tre ovan nämnda temana har delats upp ytterligare och presenteras och analyseras i 

delteman. Temat eller deltemat inleds med en tabell som redovisar de skriftliga svar 

som samlats in via formulär vid intervjutillfället i från varje respondent. Valda delar ur 

respektive tabells resultat beskrivs och kompletteras med citat från intervjuerna. 

Därefter följer en resultatanalys inom respektive delteman som inleds med koppling 

eller annan jämförelse gentemot utgångspunkt i den teoretiska referensramen. 

 

4.1 Respondenterna 

Tabell 1 redovisar undersökningens respondenter. De består av åtta svenska män som 

alla, utom S1 som är pensionär, är idag aktiva inom handelssjöfarten. De har alla haft 

tjänsten som överstyrmän och fungerat som arbetsledare för däckspersonal. 
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Tabell 1. Presentation av respondenterna, när de uppmönstrats till överstyrman första gången, fartygstyp, 

uppfattning om motivation, antal angivna motivatorer och organisatoriska stöd. (Källa intervjuformulär) 

 
 

4.2 Är det viktigt med motivation? 

 

Är arbetsmotivation viktigt? Finns det behov av att som arbetsledare ombord jobba för 

att motivera sin besättning till att prestera? Kan man åskådliggöra att en motiverad 

besättning faktiskt påverkar prestationerna och gemenskapen ombord på ett positivt 

sätt? 

  

Samtliga av de tillfrågade respondenterna menar att det är viktigt att ha en motiverad 

besättning. Det framgår också under intervjuerna att den betydelse som de olika 

överstyrmännen förknippar med arbetsmotivation ombord skiljer sig avsevärt mellan de 

olika respondenterna. Sex respondenter S2, S3, S4, S5, S7 och S8 uttrycker verbalt att 

det är viktigt med arbetsmotivation utan någon omformulering. S1 uttrycker i första 

hand vikten av att utveckla personliga relationer och ett professionellt bemötande med 

ömsesidig respekt och disciplin för varandra samtidigt som han medger att väldigt 

många faktorer har betydelse för arbetsmotivationen ombord. 

  

S3 menar att ”Det är enormt viktigt med motivation! Det är A och O för att få någonting 

gjort ombord.” 

S8 menar att ”Det är klart att det är viktigt att ha en motiverad besättning. Motivation 

och arbetsvilja går hand i hand.” 

S5 menar att ”Det är viktigt med en motiverad besättning. Det märks.” 

S6 menar att ”Motivation kan ha betydelse till viss del.” 

  

Svaren tyder på att överstyrmännen har sett effekterna av vad de uppfattar som 

arbetsmotivation och kopplar det i första hand till arbetsprestation i bemärkelse av 

drivkraft för att utföra arbetsuppgifter. S3 framstår som den respondent som verbalt 

uttrycker mest betydelse och behov för arbetsmotivation ombord. Genom sitt svar 

kopplar S3 en avsevärd betydelse mellan prestation och motivation. Även S8 kopplar 

motivation till arbetsvilja dvs lust för att utföra olika arbetsuppgifter. S6 framstår som 

den respondent som uttrycker verbalt minst betydelse och behov för arbetsmotivation. 

  

Förutom att se arbetsmotivation som en faktor för att prestera, beträffande olika 

arbetsuppgifter, för vissa respondenter även fram aspekten att prestera väl. Dvs att 

motivationen har betydelse för både det faktum att arbetsuppgifter blir utförda men 



 

 

 

 

20 

 

också för det engagemang olika arbetsuppgifter blir utförda med. Och menar samtidigt 

att engagemanget i sin tur får betydelse för det slutliga resultatet av utfört arbete. 

  

Två respondenter, S2 och S7, lyfter fram motivation som en faktor för besättningen att 

med en ökad självständighet agera och utföra arbetsuppgifter. De framhäver argument 

såsom att de själva inte ”kan” påtala hur olika arbetsuppgifter skall utföras. I det här 

sammanhanget uppfattas ”kan” som att överstyrman inte har tid eller möjlighet att alltid 

utföra olika arbetsuppgifter tillsammans med manskapet. 

S2 menar att ”Det är viktigt att ha en motiverad besättning, eftersom man som 

arbetsledare inte kan vara med och instruera i varje detalj.” 

S7 menar att ”Det är viktigt att ha en motiverad besättning eftersom man som 

arbetsledare inte kan instruera med alla detaljer. Besättningen måste kunna tänka själva 

och ta initiativ.” 

  

Frågeställningen om huruvida besättningsmännens arbetsmotivation går att påverka och 

i så fall vad som har betydelse har undersökts vid de semistrukturerade intervjuerna. 

Samtliga respondenterna har genom att fylla i formuläret påtalat olika faktorer som de 

anser har betydelse för motivation ombord. 

  

Enligt figur 1. kan man konstatera att de olika respondenterna uttrycker skillnader 

mellan antalet motivatorer som de uppfattar har betydelse för arbetsmotivationen 

ombord. S1 har angett flest motivatorer, 33st medans S7 har angett 7st motivatorer. 

Totalt har 40st faktorer presenterats för respondenterna och av dessa har sammanlagt 

36st olika faktorer identifierats som motivator dvs en faktor som har betydelse för 

motivation. Gruppens medelvärde för antalet identifierade motivatorer är 18st. 15st 

motivatorer har identifierats av minst fyra respondenter. 

  

Man kan utläsa att S7, vilken är den respondent som för fram minst antal motivatorer, 

samtidigt ger uttryck för en uppfattning om att överstyrman har ett relativt lågt behov av 

att motivera besättningen, och uttrycker att de flesta arbetsuppgifter ändå blir utförda. 

S7 menar att ”Motivationen brukar lösa sig själv till 90 %.” 

  

Man kan även utläsa att S8, vilken också är en respondent som för fram få antal 

motivatorer ger uttryck för en uppfattning om att motivation utgår ifrån individen självt. 

”Man kan fråga sig om man ska behöva motivera någon att göra sitt jobb. Det ska helst 

komma naturligt inifrån varje besättningsman.” 

  

Dessa respondenter för alltså fram en uppfattning om att det är få faktorer som skapar 

motivation och att det inte känner något större ansvar för uppgiften att som arbetsledare 

behöva motivera besättningen. 

  

En annan iakttagelse är den som S5 gjort, nämligen att det inte finns några 

svårmotiverade sjömän. S5 menar att ”Vissa besättningsmän är väldigt svårmotiverade. 

Dom är inte sjömän.” 

  

Kaufmann & Kaufmann (2016, s158) menar att motivation har en avgörande betydelse 

för handlingarnas riktning, intensitet och varaktighet. Med andra ord får motivationen 

betydelse för hur besättningen tar sig an arbetsuppgifterna beträffande såväl det 
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engagemang och med den kvalitet och noggrannhet som med den kreativitet man utför 

arbetsuppgifter. Analysen pekar på att de olika respondenterna lägger olika vikt vid 

begreppet motivation och hur de upplever att det påverkar deras verksamhet men 

samtliga svar korrelerar väl med den samlade forskningen, Hackman & Oldhams 

(1980), Herzberg (1987), McClelland (1985), Deci & Ryan (1985) i den meningen att 

motivation kan stimuleras och har en betydelse för arbetsprestationer. 

  

Ur materialet kan man alltså konstatera att där finns ett par respondenter som uppfattar 

att det finns 25 eller fler motivatorer, tre respondenter som uppfattar att det finns 20 +/-

2 motivatorer och tre respondenter som uppfattar att det finns 11 eller färre motivatorer. 

De enskilt mest avgörande resultaten, nämligen att samtliga bekräftar motivationens 

betydelse ombord, och att det råder en förhållandevis stark uppfattning om att det finns 

många olika faktorer som kan bidra till motivation. Det betyder att det är viktigt att 

beakta motivation och att det finns många olika sätt att stimulera motivation ombord. 

Kopplingen mot flertalet olika motivatorer finner vi bland i princip samtliga 

motivationsteorier såsom Herzberg (1987), Deci & Ryan (2000) med flera. 

  

En påtaglig överenstämmelse är också de 15st motivatorer som har identifierats av 

minst fyra eller fler respondenter. Även om materialet inte innehåller den empiri för att 

dra konkreta slutsatser om dessa faktorer ger resultatet ändå en indikation om 

betydelsen hos dessa faktorer. De olika samstämmiga motivatorerna redovisas längre 

fram i detta resultatkapitel. 

  

Vid en jämförelse tycks ålder och erfarenheter och typ av arbetssituation ge indikationer 

på att det finnas samband kopplat till en uppfattning om antalet motivatorer. Dvs såväl 

en större erfarenhet likaväl som antal år i yrket tycks ge resultat (uppfattningar) om fler 

motivatorer. Men studien innehåller inte den kvantitativa empiri för att kunna dra 

sådana slutsatser om resultat och gör inte heller anspråk på det utan beskriver härvid 

tendenser som analys av resultatet ändå ger. 

  

S6, som tillhör en av de respondenter som uppfattar att behovet för motivation ombord 

är begränsat skiljer sig från de övriga respondenterna i tre avseenden. 

Arbetssituation, överstyrman på Ropax, roll-on roll-off och passagerar-fartyg, med 

törnar på en vecka där stora delar av underhållet tas om hand av externa resurser vid 

årligt varvsbesök. Man kan därvid föreställa sig en lägre grad av variation gentemot 

annan typ av fart och en högre grad av smidiga, enkla, snabba hamnanlöp och 

last/lossningsförfaranden. Återkommande lastnings och lossnings operationerna på en 

och samma dag är förmodligen en bidragande anledning till en-veckas arbete. S6 menar 

också att tidsfaktorn, att det inte är längre än en veckas törn, har en avgörande betydelse 

för att det inte behövs motivation i någon större utsträckning. Man skulle då kunna 

betrakta arbetsprestationen som att den sker på rutin och att den uppnår ett resultat som 

ändå är acceptabelt och att ledigheten infinner sig inom en vecka. S6 uttrycker det som 

att man klarar av att prestera utan motivation under en viss tid. Om man kopplar det till 

några av de inledande svaren om att motivation ifrån en annan respondent, att 

motivation går hand i hand med arbetsvilja, blir då en relevant fråga i sammanhanget, 

Hur länge kan man prestera utan motivation? Kan man förvänta sig en ökad 

sjukfrånvaro på en arbetsplats där man saknar arbetsmotivation? Kan man förvänta sig 

en högre personalomsättning jämfört med ett fartyg där arbetsmotivationen är hög? Det 
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är frågor som ligger utanför denna studie men man kan konstatera att man kan prestera 

utan motivation och som Kaufmann & Kaufmann (2016) uttrycker det att motivationen 

spelar roll för uthålligheten. 

  

Liksom S5, S7 och S8 uttrycker uppfattning om att motivation kommer inifrån och att 

olika personer har olika nivå i sitt driv och engagemang finner man stöd för dessa 

resonemang inom flera motivationsteorier såsom t.ex. Deci & Ryan (2000). Litteraturen 

om vetenskaplig forskning i ämnet motivation är dock entydig i att motivationen går att 

påverka utifrån denna grundnivå. Den går i hög grad att både sänka och höja med olika 

åtgärder från arbetsledaren och övriga förhållanden på arbetsplatsen. Övriga svar från 

dessa respondenter visar att de ändå arbetar med motivation i hög utsträckning och att 

man faktiskt kopplar det till den effekt som motivationen skapar för resultatet. 

  

Resultatet visar även att tre stycken av de faktorer som presenterades i formuläret, har 

inte blivit identifierade av någon respondent, som en faktor för at skapa motivation. 

Vidare har inte heller intervjuformuläret gjort anspråk på att i någon mån försöka återge 

alla ev. möjliga faktorer för att skapa motivation. För resultatets vidkommande i denna 

rapport betyder det dels att man kan förvänta sig viss variation p.g.a. individuella 

skillnader beträffande drivkrafter för att skapa motivation Kaufmann & Kaufmann 

(2016). Dels att enskilda faktorer bör betraktas i sitt sammanhang och att som enskild 

faktor är beroendeförhållanden inte föremål för denna undersökning. 

 

4.3 Motivatorer under överstyrmans kontroll 

4.3.1 Arbetets natur 

Denna grupp av motivatorer härrör sig till arbetets natur och dess möjligheter. 
  
Tabell 2. Presentation av respondenternas svar angående Åtgärder som bidrar till arbetsmotivationen inom 

överstyrmans kontroll som rör Arbetets natur. (Källa intervjuformulär) 

 
 

Inom kategorin över motivatorer som relaterar till arbetets natur finner man åtta olika 

faktorer. Det är fyra faktorer som har identifierats av minst fyra respondenter. Dessa 

motivatorer är arbetsuppgiften, meningsfullhet, gruppsammanhållning och frihet. 

Fem respondenter menar att arbetsuppgiften i sig själv kan bidra till arbetsmotivation. 

Två respondenter, S2 och S6 menar att man kan öka motivationen genom att få 

manskapet att förstå att uppgiften är viktig och belysa syftet med arbetet. Det kan 

förmedlas genom briefings där man talar om syftet med uppgiftens. Briefing som 

mötesform ger också möjlighet till att kommunicera förväntningar och krav. 
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Fem av respondenterna uppfattar att besättningen ser meningsfullheten med uppgiften 

som viktigt. S2 menar också att arbetsuppgifter av större karaktär, där man ser tydliga 

framsteg och resultat och för vilka det finns tydliga mål, är positivt för 

arbetsmotivationen. 

 

Tre respondenter S2, S7 och S8 ser att de kan höja motivationen om manskapet kan 

jobba i grupp med större jobb. S2 menar också att han uppfattat att det finns kulturella 

skillnader mellan olika nationaliteter vad det beträffar hur väl man presterar enskilt eller 

i grupp. S3 menar att befälhavarens engagemang och deltagande höjer motivationen. Att 

uppgiften är arbetsam och svår håller också uppe motivationen. 

 

Arbetsmiljön och säkerheten anges som viktig för motivationen av två av de åtta 

befälen. De uppger också att arbetsmiljön är bra pga. vetting från oljebolag. D.v.s. att en 

granskning från en extern part tydliggör behovet av att olika arbetsuppgifter 

förknippade med fartygets skick och säkerhet blivit utförda och efterlevs tjänar som 

motivator. 

 

Variation i arbetet och personlig utveckling av besättningen är det få som anser vara 

viktigt för arbetsmotivationen ombord.  

 

I behovs- och värdeteorierna finner man motivatorer, avseende arbetets natur och 

möjligheter, grundläggande behov som arbetsmiljöfaktorer, sociala behov som 

gruppsammanhållningen. Enligt Herzberg(1987) behöver man endast nå en 

tillfredställande nivå betr. de faktorer som han benämner som hygienfaktorer. 

Ansträngningar utöver denna nivå leder inte till ökad motivation eller prestation. Detta 

påstående är dock omstritt och finns inte med i andra teorier om motivation.  

 

Möjligheter till utveckling och en känsla av meningsfullhet sorteras under de högre 

behoven av självförverkligande. Möjligheten till variation i arbetet, frihet och 

prestationer anknyter till de sk. kognitiva teorierna. Resultatet visar på att de är områden 

som inte utnyttjas i någon större utsträckning för att skapa motivation ombord. Endast 

en respondent uttrycker att personlig utveckling är en faktor för att skapa motivation. 

Liksom endast en respondent uttrycker att variation i arbete är en faktor för att skapa 

motivation. 

  

Deci & Ryan (1985) talar om två motivationssystem. Inre motivation som “den 

inneboende tendensen att söka nyheter och utmaningar, att vidga och tillämpa sina egna 

kompetenser, att utforska och lära sig” och utlöses av själva arbetsutförandet. Yttre 

motivation ligger källan till motivation inte på arbetsuppgiften utan där ser man snarare 

sitt arbete som ett redskap för att uppnå yttre belöning såsom lön eller bonus. 

Om man därvid tolkar arbetsuppgiften, meningsfullhet, gruppsammanhållning som 

faktorer som snarare skapar yttre motivation, och samtidigt betraktar variation i arbete, 

utveckling, prestation och frihet som faktorer för att skapa inre motivation, kan man 

konstatera att respondenterna framhäver s.k. yttre motivationsfaktorer. Enligt Deci & 

Ryan (2000) kan återkommande repetitiva arbetsuppgifter sakna högre grad av variation 

och därmed medföra ett begränsat behov av kreativt tänkande. Individen utmanas inte i 

sin arbetsuppgift och får därmed inte heller, i någon större utsträckning, känslan av 

självförverkligande. Därmed menar de att denna typ av arbetsuppgifter, av repetitiv 
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karaktär, snarare i första hand motiveras genom externa motivatorer såsom enklare 

direkta belöningar mot utförd prestation. Det skulle också till viss del kunna förklara 

varför respondenterna i högre utsträckning påtalar behovet av s.k. yttre motivatorer 

framför s.k. inre motivatorer för att skapa motivation ombord i samband med att man 

betraktar arbetets natur. 

 

Ett alternativ till denna strategi föreslås genom modellen för Job Caracteristics 

[egenskaper] teorin av Hackman och Oldman som bygger vidare på Hertzbergs tidiga 

arbete (Levy 2003). De menar att motivationen bestäms av individernas personligheter 

och jobbets egenskaper och krav. Om överstyrman då skulle kunna utforma en 

arbetsuppgift som kräver skicklighet, känns meningsfullt och att den utförs självständigt 

så individen känner personligt ansvar för resultatet, skulle den också inneha stor 

potential att vara mycket motiverande enligt Hackman och Oldham. 

 

4.3.2 Arbetsledningens struktur 

Denna grupp av motivatorer beskriver hur man delar ut arbetsuppgifter och hur man styr 

arbetet. 

 
Tabell 3. Presentation av respondenternas svar angående Åtgärder som bidrar till arbetsmotivationen inom 

överstyrmans kontroll som rör Arbetsledningens struktur. (Källa intervjuformulär) 

 
 

Åtgärder för att ge besättningen en känsla av delaktighet i verksamheten används av 

flera av de intervjuade för att höja motivationen. S1 frågar besättningen till råds samt 

ger ansvar. S2 delegerar uppgifter och därmed ansvar. S3 menar att det är viktigt att 

besättningen är med från början av en arbetsuppgift/projekt vilket är starkt motiverande. 

S5 informerar personalen om arbetet vilket ger delaktighet och höjer motivationen. S2 

menar att besättningen måste kunna tänka själv och ta initiativ. Han delegerar och 

överlåter därmed ansvar. 

 

Att ge feedback är något som respondenterna sätter stor vikt vid vilket visas genom att 

alla utom en har markerat detta. Att sätta upp mål för arbetsuppgiften samt stämma av 

resultatet av arbetet används också av de flesta överstyrmän och uppges vara en viktig 

motivator. 

 

Att känna sig behövd möter de grundläggande sociala behoven i Maslovs 

behovspyramid vilket är viktigt för motivationen. Att en individ känner sig delaktig är 

viktigt för uppgiften/verksamheten och gör att individen känner sig behövd. Att känna 

personligt ansvar för uppgiften är ett högre behov av självförverkligande. 

 



 

 

 

 

25 

 

Bestraffning och belöning används sparsamt i syfte att höja motivationen. S5 säger att 

”Bestraffning funkar inte. De blir bara ledsna då”. Dåligt utfört arbete eller dålig 

motivation måste dock påtalas och uppmana till bättring. Disciplinering görs med 

försiktighet för att inte sänka motivationen. S8 menar att det är viktigt att visa tydligt 

vad man förväntar sig och att försäkra sig om att personen ifråga förstått och inte ta till 

hårda ord i ett tidigt skede. S4 säger vidare att ”Vuxna människor ska inte behöva 

belönas med saker för att bli motiverade. Det för inte folk samman.” Många använder 

dock belöning i viss utsträckning för att visa uppskattning efter ett större eller tyngre 

arbete. Det kan då vara att besättningen får tvätta sina kläder på arbetstid eller att man 

har gemensamt samkväm med t.ex. grillning på däck.  

 

Att belöningar används sparsamt ligger i linje med tidigare forskning. Belöning är en 

form av yttre motivation och fungerar endast under en kort tid och bäst för icke 

komplexa uppgifter (Deci & Ryan 1985). 

 

Lockes Goal-Setting teorin är en av de mest dominerande av de kognitiva teorierna. Den 

säger att individens mål är den omedelbara förelöparen till agerande (Latham 2012). 

Mål skapar fokus, intensitet och uthållighet att fortsätta arbeta för att uppnå dem. Nära 

knutet till Goal-Setting är Feedback. Oombedd feedback avvisas ofta. Men om det 

upplevs som värdefull söker personer ofta det aktivt (Latham 2012).  

 

Utöver mål behöver individen känna självförtroende nog i jobbet att våga sträva efter 

målet. Inom de Social Cognitive teorierna talar man om Self-Efficacy. Detta handlar 

mycket om individens förutsättningar och egenskaper. Som arbetsledare kan man dock 

tänka på att inte erodera besättningsmannens självförtroende. Besättningsmannen 

kommer också att påverkas av förväntningarna hos betydelsefulla personer för denne. 

Det beskrivs bl.a. av den s.k. Pygmalion effekten (Latham 2012). Teori X och Teori Y 

visar också på denna effekt. Överstyrman bör alltså ha höga förväntningar. 

 

4.3.3 Bemötande  

Denna grupp motivatorer omfattar hur man bemöter sina medarbetare. 

 
Tabell 4. Presentation av respondenternas svar angående Åtgärder som bidrar till arbetsmotivationen inom 

överstyrmans kontroll som rör dennes Bemötande gentemot personalen. (Källa intervjuformulär) 

 
 

Att ge beröm, respekt och bekräftelse används av de intervjuade för att höja 

motivationen. S1 säger att det är viktigt att bygga en relation till manskapet som bygger 

på ömsesidig disciplin och respekt. Enligt S3 måste man kunna ändra ledarstil efter 

behov. ”Man jobbar med pyramiden/hierarkiskt när det behövs. När det inte behövs gör 
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man det inte. Man behandlar folk ordentligt. Meningslöst demonstrerande av status är 

motsatsen till motiverande.” Flera av de intervjuade anger att man bör vara försiktig 

med aggressivt beteende, ilska eller utskällningar. Det är särskilt viktigt att undvika det 

inför deras kollegor. S2 säger: ”Order är ett effektivt verktyg. I vissa situationer är detta 

det rätta sättet att få arbetet gjort. Man behöver dock inte uppträda som en ilsken 

sergeant.” 

 

S1 anser att det är viktigt att hålla ”högt till tak” och uppmuntrar manskapet att ha 

synpunkter och att ta deras förslag på allvar. Om man ska avvisa förslaget uttrycker han 

sig diplomatiskt. S3 anger att saker som fungerar är bl.a.: humor, vänlighet, 

inkluderande och att ta hänsyn till besättningens kultur. S8 ser till att hela tiden ha en 

levande dialog, visa intresse och respekt för sin besättning. 

 

Vid en undersökning av olika aspekter för tillfredsställelsen i arbetet (Wertén 1976) 

skattar manskapet följande kategorier högst, God trivsel och kamratskap på 

arbetsplatsen, Trivsel med befäl och arbetsledning och Rättvis lön. De skattas till fyra 

på en femgradig skala dvs de ges en hög betydelse. Respondenternas svar inom detta 

område visar att bemötandet anses som viktigt för motivationen. 

 

Vikten av bemötandet poängteras dels i behovsteorierna om motivation. Mazlow har 

med de sociala behoven som ett av de mest grundläggande behoven i sin teori och i 

McCllelands Theory of Needs är en av de tre behoven ”affiliation” som omfattar 

vänskapliga och nära relationer (Robbins 2015). Equity Theory/Organizational Justice 

tar också upp frågan om bemötandet. Människor lägger vikt vid ”interpersonal justice” 

som omfattar frågan om att bli schyst behandlad. I övrigt är bemötandet sparsamt 

behandlat inom teorierna om motivation. Det tycks ändå självklart för den stora 

majoriteten av respondenter att det är viktigt. 

 

Bemötandet är viktigt för vilken stämning man får ombord och i arbetslaget samt vilken 

relation man får mellan överstyrman och besättningen. Det handlar oftast om att bemöta 

folk som man själv vill bli bemött. 

 

4.4 Faktorer som påverkar motivationen 

Dessa motivatorer har betydelse för trygghet, trivsel och tillfredsställelse ombord. Detta 

är faktorer som överstyrman inte direkt förfogar över. 
Tabell 5. Presentation av respondenternas svar angående arbetsrelaterade faktorer som påverkar motivationen 

(Källa intervjuformulär) 
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4.4.1 Anställningstrygghet (6) 

 

En stor majoritet anser att en god anställningstrygghet är viktig för motivationen. Enligt 

S1 är dåliga anställningstrygghet, som de har i USA, bra för motivationen. Rädslan för 

att bli avskedad är en piska som tvingar fram motivation. Majoriteten anser det vara 

viktigt med tillgång till gym och möjligheten att få utöva fysisk träning. Hälften av 

överstyrmännen tycker internet är en viktig faktor för möjligheten att hålla uppe 

arbetsmotivationen. 

 

Mazlow (1943) talar om basala grundläggande behov som måste vara uppfyllda innan 

man kan sträva efter högre nivåer. Anställningstrygghet hör till dessa grundläggande 

behov. Alderfer sorterar in dessa under behov som har med individens möjlighet till 

existens. En god anställningstrygghet kan skapa trivsel och tillfredsställelse. Detta kan 

då leda till en vidare strävan efter högre behov av självförverkligande och i sin tur till en 

mycket hög arbetsmotivation. Hult (2012) delar upp motivationen i tre delar varav den 

första är arbetsmarknadsmotivation. Denna speglar individens drivkrafter i 

arbetsmarknadsdeltagandet, ekonomiskt såväl som icke-ekonomiskt. 

 

4.4.2 Utbildning (4), Befordran (3) 

 

Dessa motivatorer har betydelse för personalens känsla av självförverkligande, vilket är 

starkt motiverande för vissa personer. 

 

Att utbildning är en faktor för att öka motivationen anger hälften av de intervjuade 

överstyrmännen. Möjlighet till befordran anser några vara viktigt för motivationen. S2 

säger att överstyrmans officiella och inofficiella betyg är viktigt för möjligheterna till 

befordran. Dåligt betyg kan ibland ges av rena personliga skäl vilket bör undvikas. 

 

Inom Self-determination-teorin (SDT) betonas individens inneboende behov av att 

växa. Dessa tillhör de högre behoven som kompetensutveckling och ett större 

ansvarstagande. Det är inte entydigt hur utbildning påverkar arbetsmotivationen. Man 

kan se det som en form av belöning. Men det kanske snarare verkar genom att 

besättningens kompetens höjs, vilket är en viktig faktor i SDT. 

 

I normalfallet är befordringsmöjligheterna små hos däcksmanskapet. Det kan vara 

frågan om att en jungman eller ordinary seaman aspirerar på att bli fullvärdig matros, 

able seaman. Det kan också vara en matros som vill ta på sig bosun-tjänsten eller en 

matros med styrmansbehörighet som vill mönstra upp till styrman. Enligt Hackman & 

Oldham (1980) är, utöver anställningsförhållandena, individens kompetens och strävan 

efter att utvecklas som är avgörande för hur den antar utmaningar. 

 

4.4.3 Förmåner (2), Ledighet (1), Bibliotek (1), Slabb (1) 

 

Två av åtta respondenter har angett att förmåner kan öka motivationen. Ledighet har 

endast angetts som viktigt av en respondent. Detsamma gäller för bibliotek och slabb.  
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Arbetstider fanns med som en motivationsfaktor i formuläret men ingen valde att 

skriftligt markera detta som en bra motivator. Men två av respondenterna har dock 

uttalat sig om törnarnas längd och hur de påverkar motivationen. S6 uppger att 

motivation kan ha viss betydelse för arbetet på vissa fartyg. Han inte såg samma behov 

på hans fartyg, då törnarna endast är en vecka långa. S7 menar att man tydligt märker av 

intensiteten i arbetsmotivationen. ”Det blir svackor ibland.” Han anger också törnarnas 

längd som en faktor som påverkar arbetsmotivationen. ”Efter långa törnar på 6 månader 

är det lite sämre med motivationen när det närmar sig avmönstring.” 

 

Ledighet kopplat till arbetstid och vilotid får dock anses mycket viktigt. S6 menar att 

det är viktigt att besättningen får sammanhängande vilotid ombord. Avsaknad av vila 

motverkar god motivationen.  

 

Deci och Ryan (1985) delar upp motivatorer i inre respektive yttre. Förmåner kan 

hänföras till de yttre motivatorerna som inte har med arbetsutförandet att göra. Yttre 

motivatorer som hög lön eller bonus riskerar att underminera den inre motivationen som 

har med själva arbetsuppgiften och högre motivation som självförverkligandet att göra. 

 

Hult (2012) citerar flera undersökningar som belägger att arbetstiderna ombord påverkar 

upplevd stress, utmattning och sämre säkerhet. 

 

4.4.4 Maten (6), Trivselaktiviteter (5), Gym (5), Internet (4), Kollegor (4) 

 
Tabell 6. Presentation av respondenternas svar angående fritidsrelaterade faktorer som påverkar motivationen 

(Källa intervjuformulär) 

 
 

Maten anses vara en av de viktigaste faktorerna för motivationen ombord. Maten nämns 

ofta ihop med trivseln och trivselaktiviteter. Matens kvalitet är viktig för god stämning 

ombord. 

 

På många fartyg idag är det sparsamt med sociala kontakter utanför arbetstiden. S8 

säger att med mindre besättningar som går i tuff fart (brutna frivakter med påfrestande 

arbetstider), är det inte mycket med det sociala. Måltiden blir då ännu viktigare för 

sammanhållningen ombord. Maten är en sak att se framemot. S3 menar att dålig mat 

kan leda till missnöje och till och med sjukdom. S3 anser att det är så viktigt att han har 

kringgått en för låg matbudget för att kunna erbjuda schyst mat ombord. S4 menar att 

central proviantbeställning inte är bra. Han tycker det är inkonsekvent att besättningen 
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har ansvar för enorma värden i fartyg och last men nekas ansvar för bagatellartade 

belopp såsom för inköp av juice och bacon av bra kvalitet. 

 

Mat kan användas som belöning. S5 säger ”Det är uppskattat och värdefullt för 

motivationen om man efter ett större skitjobb kan be byssan om grill och ta fram en 

back öl/cola och ha en gemensam trivselaktivitet.” 

 

Frågan om alkohols vara eller icke vara ombord har spontant kommit upp i nästan alla 

intervjuer. Alla tycker något i frågan. S5 säger att det är mycket synd att filippinarna 

inte kan få ta ett par öl. Det har gjort att karaoken försvunnit vilket är dåligt för 

stämningen ombord. S2 berättar att tidigare tog man en ”halvfemma”, en öl före 

kvällsmaten, vilket skapade en god sammanhållning. S4 säger: ” … att man kan ta en öl 

tillsammans efter arbetet har försvunnit på de flesta fartygen. Det har varit viktigt för 

sammanhållningen och i förlängningen motivationen. Det är inte alkoholen som är det 

viktiga utan att göra något tillsammans, sitta ner i samvaro efter en arbetsam period och 

att besättningen inte stänger in sig i sina hytter.” S4 säger också: ” Jag kan inte fatta att 

inte en vuxen människa ska få kunna ta sig en öl. Det är helt sjukt. Att inte behandlas 

som myndig.” 

 

Majoriteten anser att alkoholen borde vara kvar och att det kan hanteras ansvarsfullt 

ombord. De har svårt att hitta ett substitut som kan användas under trivselaktiviteter och 

som belöning, som på samma sätt kan höja stämningen, trivseln och sammanhållningen 

ombord. S7 anser dock att det inte är ett problem att alkoholen är borta och att det finns 

alternativ för de sammanhang där alkoholen tidigare hade sin naturliga plats ombord. 

 

En majoritet anser att trivselaktiviteter och dylikt är viktigt för motivationen. Det är 

primärt stimulerande för sammanhållningen och trivseln ombord vilket anses vara en 

viktig förutsättning för en hög arbetsmotivation. När en trivselaktivitet arrangeras av 

befälen kan det vara en uppskattad belöning och värdefull för motivationen. Befälens 

deltagande i trivselaktiviteter som t.ex. karaoke höjer stämningen markant. I samband 

med trivselaktiviteter nämner S5: att om man har möjlighet att undvara någon personal 

vid hamnanlöp är det mycket uppskattat om de får gå iland. Detta bryter rutinen ombord 

och om det görs i grupp är bra för sammanhållningen. Det framkom dock att det ibland 

kan vara dåligt med uppslutningen till gemensamma aktiviteter utanför arbetstid. 

 

Maten ombord kan ses som en hygienfaktor enligt Herzberg (1964) som om den inte 

uppnår en viss nivå kan leda till missnöje och sänka motivationen. Men hela måltiden 

som situation kanske är än viktigare som ett tillfälle att umgås. I dag har många fartyg 

gemensam mäss vilket gör att hela besättningen träffas. Werthén (1976) har visat att 

större social distans ombord leder till minskad trivsel. 

 

Samvaro och trivselaktiviteter kan skapa samhörighet i en besättning. Samhörigheten är 

en av tre bärande faktorer i Self-determination-teorin (SDT) för att skapa motivation. 

Samhörigheten är ett behov av att känsla av tillhörighet och nära relation till andra 

människor. 
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För vissa besättningsmedlemmar är Gym mycket viktigt för välmående och motivation. 

För detta hittar man stöd bl.a. i Langley & Thernström (2018) samt Schäfer Elinder & 

Faskunger (2006). 

 

Sjömännens kommunikation med hemmet har alltid varit en viktig aspekt för 

välmående. Aubert (1958) menar att livet ombord är att leva delvis avgränsad och 

isolerad från omvärlden. Möjligheten till kontakter idag jämfört med för har blivit 

mycket bättre tack vare först satellittelefon och nu internet. År 1976 menade Werthén 

att den viktigaste faktorn för arbetstillfredsställelsen var kontakten med familj och 

vänner iland. Att det är viktigt visas också av Thomas et al (2003). 

 

4.5 Organisatoriskt stöd för överstyrman 

I detta kapitel redovisas resultat och analys för insamlad data om hur överstyrman 

uppfattar att det finns behov av organisatoriskt stöd. 

 
Tabell 7. Presentation av respondenternas svar angående organisatoriskt stöd (Källa intervjuformulär) 

 
 

Det enskilt främsta angivna stödet man kan få för sin uppgift att motivera besättningen, 

som sex av åtta respondenter påpekat, är Tydliga mål och förväntningar från 

befälhavaren och rederiet. 

 

Hälften av våra respondenter har angett att arbetsbeskrivningar varit ett stöd i deras 

arbete som arbetsledare ombord. S2 menar att arbetsbeskrivningar underlättar och 

säkerställer kvaliteten för olika arbetsuppgifter. S1 ger även exempel på att 

arbetsbeskrivningar delegerar inte bara ansvar utan även befogenheter såsom t.ex. ”Stop 

Work Authority” till matroser ombord kan närsomhelst fatta beslut om att avbryta 

pågående arbetsmoment som inte är säkra.  

 

Frågan om huruvida teoretiskt förvärvade kunskaper inom chefs- och 

ledarskapsområdet varit ett stöd i deras arbete ombord togs upp med respondenterna. 

Ingen har gjort den kopplingen. Fyra av åtta har istället framhållit erfarenheter ombord 

som betydelsefullt. S2 menar att det är bra att själv jobbat som manskap, kunna splitsa 

en tross och kunna sin båt. S1 menar också att han tilläts göra misstag i början och har 

med tiden lärt sig. S8 lyfter även fram observationer av andras agerande under t.ex. 

praktikperioderna som visat hur man inte ska bete sig som arbetsledare. 

 

Tre av åtta har påpekat att reflektion är ett gott verktyg och stöd i deras arbete. Dessa tre 

funderar medvetet igenom upplevda situationer. S2 uttrycker det ”Man lär av sina 

misstag.” vilket betyder att man måste vara medveten och självreflekterande. S8 säger 
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”När man sitter på vakten kan man få tid till att reflektera över speciella situationer. 

Annars har man tid för reflektion när man är hemma.”  

 

Tre av åtta har sagt att egna medarbetarsamtal är viktigt. Men ingen har haft sådana 

samtal med sin chef. S1 har dock haft medarbetarsamtal med sin underlydande personal 

och har även efterfrågat ”appraisal” ifrån sina styrmän i retur. Tre av åtta har valt att 

lyfta fram ledningsgrupp/kollegor som utgjort ett forum för att diskutera olika 

frågeställningar och som kunnat agera ”bollplank” ombord. S1 berättar om de dagliga 

återkommande mötena med befälhavare, maskinchef och överstyrman som ett exempel. 

S6 ger exempel på hur han använt personalavdelningen i landorganisation för att reda ut 

personalfrågor relaterade till alkohol, droger och osämja mellan medarbetare ombord. 

Ytterligare ett exempel är regelbundet återkommande besök av Superintendent ombord, 

för att denne på så vis kan bidra från landorganisationen samt utgöra ett stöd för 

arbetsledande funktion ombord. 

 

Alla menar att god kommunikation med befälhavaren är betydelsefullt. Men endast två 

av åtta markerar vikten av ett strukturerat mentorskap. S8 menar att befälhavaren alltid 

finns där om han skulle behöva diskutera arbetsledningsfrågor. Att direkt vända sig till 

personalavdelningen, skulle ge känsla av att man gick bakom ryggen på befälhavaren. 

Feedback och beröm från befälhavaren är viktigt. S5 uppger att han fått beröm två 

gånger. 

 

Enligt Bratton & Gold (2017) finns det en stor mängd uppgifter som en 

personalavdelning kan bistå arbetsledarna inom sin organisation. Respondenterna till 

denna undersökning ger dock inte uttryck för att det fungerar så inom sjöfarten. 

 

En sak som respondenterna är eniga om och som tydligen fungerar är att denne har 

tydliga mål för sina arbetsuppgifter. Detta utgör en förutsättning för att kunna bedriva 

arbetsledning på ett ändamålsenligt sätt och stämmer väl överens med gängse teorier 

inom chef och ledarskap. Det gynnar överstyrmans egen motivation. Locke och Latham 

säger i sin Goal-setting-teori att individens mål är den omedelbara förelöparen till 

agerande. 

 

Arbetsbeskrivningar bidrar till en säkrare arbetsmiljö som är ett grundläggande behov. 

Arbetsbeskrivningar står också för en tydlighet av vad som ska göras och vad som 

förväntas och detta lägger också grunden för möjlighet att motivera. 

 

Respondenternas åsikt om vad som är viktigt för att kunna arbetsleda ombord tyder på 

en starkt erfarenhetsbaserad position. Detta överensstämmer väl med de formella 

erfarenhetskrav som ställs för att kunna bli uppmönstrad till en överstyrmans position. 

En allmänt vedertagen uppfattning som uttrycks är värdet av att tidigare arbetat såsom 

matros innan man själv får en arbetsledande befattning såsom överstyrman. Detta står 

för en praktisk kunskap som är nödvändig för att kunna leda med med säkerhet och 

trygghet. Utan denna kunskap blir det svårt att få manskapets respekt vilket gör det svårt 

att motivera dem. 

 

Kaufmann & Kaufmann (2016) beskriver med utgångspunkt i teorier kring 

självövervakning hur personer som kännetecknas av högre grad av självövervakning i 
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allt högre utsträckning försöker skapa positiva reaktioner hos andra genom att anpassa 

sitt eget beteende till olika situationer och krav och hur de generellt sett är skickligare i 

arbetsroller som kräver kommunikation och samspel. Endast tre av våra respondenter 

angav Reflektion som ett viktigt stöd. Den verbala datan antyder att reflektion inte är 

särskilt prioriterat och inte genomförs medvetet eller strukturerat. Fem av våra 

respondenter missar en viktig möjlighet att utvecklas i sin ledarroll kanske för att de inte 

ser att reflektion är viktigt eller troligare för att man tycker att man inte har den tiden. 

Utbildning inom ledarskapsfrågor saknas i hög grad för våra respondenter och den 

personliga utvecklingen i arbetsledarfrågor lämnas huvudsakligen till var och en att 

skaffa sig genom erfarenhet. Självreflektion torde då vara ännu viktigare. Kompletteras 

det med ett strukturerat mentorsprogram borde det skapa goda förutsättningar till att 

höja motivationen och därigenom prestationen. 

 

Kaufmann & Kaufmann (2016) poängterar hur viktigt det är att ledare bemödar sig att 

ge medarbetare feedback om arbetets utförande och framsteg. Det är viktigt för 

motivationen, men också en grundläggande förutsättning för att dra lärdom av 

erfarenheter. Egna medarbetarsamtal, Ledningsgrupp/kollegor och Mentorskap 

representerar olika organiserade stödformer där man kan säkerställa att överstyrman får 

feedback.  

 

4.6 Sammanfattande analys 

Resultatet visar att det finns många betydelsefulla faktorer inom vitt skilda områden 

som påverkar arbetsmotivationen. När det gäller ”arbetets natur” har respondenterna 

värderat några motivatorer högre såsom: arbetsuppgiftens inneboende betydelse och 

meningsfullheten i arbetsuppgiften samt gruppsammanhållningen. Trots att 

arbetsuppgifterna är av förhållandevis enkel art så kan överstyrman i hög grad förlita sig 

på att däckspersonalen ser sin uppgift som högst betydelsefull för verksamheten och har 

en inneboende stolthet av att utföra dessa arbetsuppgifter. Om detta skulle saknas är det 

överstyrmans uppgift att kommunicera detta till manskapet. När uppgiften medger att 

man arbetar i grupp kan en god sammanhållning vara mycket positiv för 

arbetsmotivationen. Utveckling och variation kan vara svårt att få till i arbetet på däck. 

Stora delar av arbetets natur och innehåll är förutbestämt och får sägas ligga utom 

överstyrmans kontroll. Vad som ska göras är givet. Överstyrman kan dock lägga upp 

arbetet enligt sina egna idéer. Hur och ibland när saker ska göras ligger under 

överstyrmans kontroll. 

 

Den gruppering av motivatorer som kallas ”arbetsledningens struktur” har i formuläret 

visat sig mest intressant för respondenterna. Åtgärder som: att dela ut och kräva ansvar, 

ge feedback, personalens delaktighet samt jobba med mål och resultat i verksamheten 

anses samstämmigt som viktiga. Det finns starkt stöd i litteraturen för att detta är riktigt. 

Det stärker personalen stolthet med sitt arbete och ökar deras identifiering med 

verksamheten vilket är mycket positivt. 

 

De viktigaste faktorerna för motivationen vid överstyrmans bemötande av personalen 

är: utdelande av beröm, bekräftelse och respekt. En respondent uttryckte kvintessensen 

av det hela: “Man behandlar folk ordentligt.” Följer man inte detta råd kan man snabbt 

ta bort all arbetsmotivation och personalen gör inte mer än vad som är absolut 
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nödvändigt. Då kan man t.ex. inte lita på att någon gör något extra för att rädda en 

prekär situation. 

 

Inom övriga faktorer som påverkar motivationen anser hälften av respondenterna att 

internet är viktigt. Det kan vara att grovt underskatta detta kommunikationshjälpmedel 

då samtliga torde ha sociala behov av kommunikation och en ev. uppföljning borde 

säkerställa hur man uppfattat faktorn vid intervjutillfället. Gym och anställningstrygghet 

anses viktigare. Anställningstryggheten som en trygghetsfaktor kan dock generellt 

ifrågasättas hur mycket den är värd med tanke på dagens omfattande anställningar via 

bemanningsföretag. Utflaggning kan genomföras på kort varsel även om det går bra för 

verksamheten. 

 

Trivsel ombord liksom maten som serveras och kollegorna är ytterligare motivatorer 

som anses ha betydande påverkan för motivationen. Besättningsmedlemmarna får av 

naturliga skäl spenderar tid ombord även då man inte direkt arbetar och samtidigt i hög 

utsträckning lov att finna sig i den miljö som finns. Detta skulle få en att tro att dessa 

faktorer skulle vara ännu viktigare.  

 

Alkoholens inverkan på trivseln har kommit upp i nästan samtliga intervjuer. På båtar 

som tagit bort alkoholen helt och hållet anser man att det har försämrat möjligheterna 

till samkväm och trivselaktiviteter. 

 

Det organisatoriska stödet till överstyrman förefaller förhållandevis svagt och inte heller 

verkar saknas i någon större utsträckning. Den faktorn som anses viktigast och som 

fungerar är tydliga mål och förväntningar från befälhavaren. Stödet för arbetsledare är 

större inom flera branscher iland. Fler rutiner och hjälpmedel finns ofta att tillgå och 

närmare relation till och större engagemang från HR/personalavdelning som förbättrar 

förutsättningarna för arbetsmotivation. 

 

Att man inte saknar vidare teoretisk utbildning såsom chef- och ledarskapskurser, vilket 

förmodligen skulle vara det normala för tilltänkta chefer och arbetsledare inom många 

andra yrkeskategorier kan bero på att man inte ser kopplingen utan tycker teorier 

hamnar långt ifrån verksamheten som befäl ombord.  

 

5 Diskussion 

Undersökningen av överstyrmäns uppfattningar om vad som skapar arbetsmotivation 

ombord visar att fenomenet omfatta många olika aspekter. Undersökningen lyfter fram 

såväl övergripande gemensamma drag likväl som den visar på individuella skillnader 

bland respondenterna. Att människor uppfattar biologiska, psykologiska och sociala 

faktorer olika, och torde därför således också motiveras av olika drivkrafter, framstår då 

som helt naturligt. Man kan alltså förvänta sig en viss variation vid en undersökning av 

individers uppfattningar om faktorer som påverkar arbetsmotivation. Samtidigt bör man 

ställa sig frågan om vilka slutsatser man kan dra av samstämmighet kring olika 

faktorer? Undersökningen gör inte anspråk på att med vetenskaplig grund belägga 

förhållanden för dessa faktorer. Snarare att utifrån en kvalitativt utformad ansats 

identifiera och lyfta faktorer där en övervägande samstämmighet råder och ställa dessa 

emot den teoretiska referensram som undersökningen använt som bakgrund för analys 
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och i den mening betrakta dessa förhållanden, om grupp av identifierade faktorer som 

sannolika för hög validitet, vilket inte är detsamma som konstaterad hög validitet för 

enskilda faktorer.  

 

5.1 Återkoppling till Syfte och Frågeställningar 

 

Syftet är att undersöka överstyrmäns uppfattningar, om betydelsen av arbetsmotivation 

för däckspersonalen, och vilka aspekter som skapar motivation till arbete ombord. 

Resultatet visar att alla respondenter uppfattar att arbetsmotivation är viktigt och har i 

denna undersökning delat med sig av åtgärder samt faktorer som de uppfattar har 

betydelse för att skapa arbetsmotivationen ombord. 

 

Syftet är även att undersöka betydelsen av organisatoriskt stöd som överstyrman 

uppfattar behövs för att som arbetsledare skapa motivation ombord. 

Resultatet visar att de uppfattar att behovet är tämligen begränsat och att det i någon 

större omfattning inte heller efterfrågas men att tydliga mål och förväntningar från 

befälhavaren är viktiga. 

 

Första frågeställningen gällde hur överstyrmän uppfattar betydelsen av motivation och 

om de finns behov av att som arbetsledare motivera personalen ombord? Enligt 

resultatet uppger alla av respondenterna att motivation är viktigt för såväl prestation 

som arbetsvilja. I resultatet framkommer också vissa skillnader i uppfattning 

beträffande vilken betydelse de anser att motivationen har. Samtliga överstyrmän anser 

även att det finns behov av att motivera. Man bör dock poängtera att ett fåtal av 

överstyrmännen i sammanhanget gav uttryck för en uppfattning om att ansvaret för att 

motivera i första hand låg hos individen självt. 

 

Vidare ställdes frågan, vilka åtgärder överstyrmän uppfattade skapar motivation hos 

personalen? Resultatet visar att det rör sig om åtgärder inom arbetets natur, 

arbetsledningens struktur och bemötandet av personalen, som skapar motivation och 

som normalt ligger inom överstyrmans kontroll och möjlighet att utföra i sin 

arbetsledarroll. 

 

Nästa frågeställning berörde överstyrmännens uppfattningar om ytterligare faktorer som 

huvudsakligen ligger utanför deras kontroll och arbetsledarroll, som de också ansåg vara 

viktiga för personalens arbetsmotivation? I resultatet redovisas dessa faktorer, som 

relateras till trivsel och trygghet inom arbete och fritid. De som flest ansåg vara 

betydelsefulla var följande faktorer, anställningstrygghet, tillgång till gym och internet, 

maten ombord, kollegor och trivselaktiviteter. 

 

Den avslutande frågeställningen gällde behovet av organisatoriskt stöd och vad de ansåg 

sig behöva för att som arbetsledare på ett bättre sätt kunna motivera personalen? 

Respondenterna uppgav att de har behov av organisatoriskt stöd i form av att det finns 

tydliga mål och förväntningar på deras arbete som arbetsledare och överstyrmän. I 

övrigt gav de inte uttryck för uppfattningar om något större behov av organisatoriskt 

stöd. 
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5.2 Resultatdiskussion 

Motivation definieras enligt (Kaufmann och Kaufmann 2016) som de biologiska, 

psykologiska och sociala faktorer som aktiverar, ger riktning åt och upprätthåller 

beteende i olika intensitetsgrad för att uppnå ett mål. Med arbetsmotivation menar man 

då arbetsinriktat beteende för att uppnå mål med arbete. 

 

Resultatet visar att samtliga överstyrmän i denna undersökning uttrycker att det är 

viktigt med arbetsmotivation. De ger uttryck för att motivationen till arbete, påverkar 

prestationen, med vilken arbetsuppgifter blir utförda. Och att det råder ett samband 

mellan graden av arbetsmotivation och den arbetsglädje med vilken uppgifter blir 

utförda. Det framkommer även skillnader i uppfattning beträffande vilken betydelse de 

anser att motivationen har, även om alla överstyrmän gav uttryck för att det finns behov 

av att motivera. 

  

En avvikande uppfattning i sammanhanget är de två respondent som gav uttryck för att 

de ansåg ansvaret för att motivera i första hand låg hos individen självt snarare än hos 

dem som arbetsledare. Undersökningens resultat visar dock på flera åtgärder som 

uppfattas skapa arbetsmotivation, och som samtidigt i hög utsträckning kan relateras till 

ansvarsområden inom överstyrmans arbetsledarroll. Det framgår även av resultatet att 

de överstyrmän som inte uppfattar sitt ansvar för motivation så starkt, inte heller gav 

uttryck för lika många möjliga faktorer till att skapa arbetsmotivation som de övriga. De 

som angav flest faktorer och i någon mån uttryckte den starkaste betydelsen för vikten 

av arbetsmotivation var också de med den högsta åldern och som samtidigt gav uttryck 

för den bredaste erfarenheten. Det ter sig därmed sannolikt att konstatera att en insikt 

och förståelse, som erhållits från olika former av erfarenhet och efter antal år i yrket, för 

möjligheten att skapa motivation också kommer bidra till den egna rollens inställning 

till att stimulera och påverka arbetsmotivation hos sin besättning. 

  

Med kunskapen om arbetsmotivationens betydelse för prestationen och med slutsatsen 

om arbetsledarens möjlighet till att motivera, torde det vara rimligt att konstatera 

överstyrmän har ett avgörande ansvar att bidra till att motivera sin besättning. 

  

Den här undersökningen lyfter på flera sätt fram respondenternas uppfattning om att 

premiera erfarenhetsbaserad kunskap dels genom citat från intervjuer och även som 

redovisade resultat. En slutsats som också presenteras under resultatet gäller beträffande 

förhållandevis begränsat behov av förutsättningar för organisatoriskt stöd. Man 

uttrycker en förhållandevis stark skepsis till annat än just erfarenhet. Men om man 

betraktar de slutsatser om betydelse för motivation och insikter som resultatet från 

denna undersökning tyder på, borde man utvärdera om man genom utbildning av yngre 

och mindre erfarna överstyrmän, tidigare kan höja medvetenheten för motivation och 

därigenom skapa positiva effekter som bidrar till åtgärder som ökar arbetsmotivation 

och därigenom prestation ombord tidigare. 

 

Tokarev et.al. (2017) har undersökt effekterna på personal av psykopatiska drag hos sin 

chef och förekomsten av dessa drag är inte ovanliga. Resultatet av denna undersökning 

visar dock enbart positivt beteende som att: ge ansvar och feedback samt att “behandla 

folk ordentligt”. Det betyder att respondenterna till denna undersökning har höga 
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ambitioner för sin verksamhet. För att göra ett så bra jobb som möjligt använder de sig 

av alla tänkbara medel bl.a. att motivera sin personal. 

 

De ger inte uttryck för att de direkt gör något som sänker denna. Detta är mycket bra för 

sjöfarten. Det behöver dock inte betyda att resultatet varit så entydigt för ett annat urval 

av överstyrmän. Om man intervjuar ett stort antal respondenter kommer säkerligen 

någon att avvika på denna punkten. 

 

Vid en betraktelse över resultatet i relation till Herzbergs teori om motivatorer dvs 

faktorer som påverkar motivationen i positiv bemärkelse och s.k. hygienfaktorer dvs 

faktorer som endast genom att bli tillgodosedda undviker att skapa missnöje, kan man 

dra följande paralleller. 

 

Herzberg et. al. (1987) menade att faktorer som skapade motivation var faktorer direkt 

kopplade till arbetet i sig, och såsom prestation, erkännande, arbetsinnehåll, ansvar och 

utveckling. I resultatet har undersökningen konstaterat att de faktorer som har att göra 

med arbetsuppgiften, gruppsammanhållning, frihet, ansvar, mål och resultat och 

beteende för erkännande, respekt och feedback är faktorer som skattats av minst hälften 

bland de intervjuade. Det ter sig alltså som att flera faktorer för att skapa motivation 

överensstämmer väl mellan Herzberg teori och svaren från undersökningens 

respondenter beträffande faktorer eller åtgärder som skapar motivation. 

 

Vidare menade Herzberg att de s.k. hygienfaktorerna, vilka är företagets politik, 

arbetsledning, arbetsvillkor, lön, anställningstrygghet, mellanmänskliga relationer, 

privatlivet och företagets administration, samtidigt har en avgörande betydelse för 

motivation. 

 

I resultatet av undersökningen kan man konstaterat att de även lyfts fram faktorer som 

har uppfattats bidra till att skapa motivation, och i någon bemärkelse ligger utanför 

överstyrmans direkta kontroll och därför i rapporten presenterats ur det perspektivet. 

De är faktorer som har att göra med trygghet och trivsel i arbete och på fritid. Faktorer 

som förts fram är anställningsvillkor, tillgång till gym och internet, kollegor, mat och 

trivselaktiviteter. Även här kan man se flera faktorer som direkt överensstämmer mellan 

teori och undersökningens resultat. Skulle man då kunna betrakta dessa faktorer som sk 

hygienfaktorer? På frågan om de olika faktorerna skulle kunna skapa ett missnöje om de 

inte fanns eller upplevdes som väldigt dåliga? Ex. Skulle besättningen ombord uttrycka 

ett starkt missnöje om de saknades internet? Man kan då konstatera att utan internet 

skulle möjligheterna till kommunikation, nyheter, underhållning och andra tjänster mm 

försvåras alternativt försämras avsevärt vilket skulle kunna skapa ett starkt missnöje 

ombord. På frågan om de olika faktorerna skulle kunna betraktas relatera till liknande 

behov likt de s.k. Hygienfaktorer? Kan man relatera undersökningens faktorer inom 

trygghet och trivsel i arbete och fritid att till viss del uppfylla de enligt Maslovs teori 

mer basala nivåer av behov kring trygghet, hälsa och emotionella behov? Man kan även 

här konstatera att överensstämmelsen är god mellan de s.k. hygienfaktorerna och 

undersökningens faktorer inom nämnda område och därmed svara positivt. 

Därmed torde det vara rimligt att med Herzbergs teoretiska perspektiv betrakta dessa 

faktorer som sk hygienfaktorer. 
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Vad betyder då, och med detta perspektiv, god överensstämmelse med Herzbergs teroi 

för våra sjömän? 

Hygienfaktorernas egenskaper 

-  måste tillgodoses till en ”miniminivå”, för att inte skapa missnöje. 

-  skapar förutsättningar för att med andra faktorerna kunna skapa motivation. 

-  kan inte själva åstadkomma någon motivation. 

-  om de skapar ett missnöje får det en starkare påverkan och eliminerar ev. motivation. 

 

Det innebära att man skulle kunna betrakta ett antal områden ombord som berörde 

trygghet, trivsel och levnadsstandard med möjligheter till kommunikation, rekreation, 

umgänge och vila, där man måste uppnå en viss miniminivå. En hygglig nivå som anses 

acceptabel ombord och som då skulle utgöra en förutsättning för att kunna skapa 

motivation i arbete. Med andra ord måste den mat som serveras ombord hålla en viss 

kvalitet. Det måste finns möjligheter till kommunikation med nära och kära iland etc. 

Inom alla dessa områden finns det således ett behov att tillgodose till en viss 

miniminivå innan man kan adressera de faktorer som skapar motivation. Det innebär då 

vidare att ur överstyrmän perspektiv blir s.k. hygienfaktorer avgörande innan hen skulle 

kunna fokusera på åtgärder enligt resultatet relaterade till arbete för att skapa 

motivation. 

 

Det ter sig inte orimligt att diskutera resultatet utifrån Herzbergs teori men 

undersökningen väcker snarare fler frågeställningar och funderingar såsom t.ex. hur 

man egentligen bör skatta hygienfaktorers inverkan på ett fartyg? Vad menas med 

miniminivå? Betrakta t.ex. mat, eller möjligheter till privat kommunikation eller 

möjlighet till socialt umgänge. Det verkar inte osannolikt att de behöver tillgodoses, och 

att när de blivit tillgodosedda så kommer bättre mat, bättre möjligheter till privat 

kommunikation och bättre socialt umgänge knappast skapa bättre förutsättningar för att 

skapa motivation. Kan man påstå att dessa sk hygienfaktorer nu till skillnad från 

Herzbergs får en allt större inverkan på både arbetssituation och fritidssituation, har de 

då ännu större betydelse för de egentliga motivationsfaktorerna? Resultatet ger en bild 

av en arbetsplats där man även tillbringar sin fritid med umgänge man inte själv har valt 

och med begränsade möjligheter inom många aspekter som ändå pekar på många olika 

områden med möjligheter för att skapa motivation samverkar och beror av varandra. 

 

 

5.3 Förslag till vidare forskning 

En i undersökningen intressant iakttagelse är tidsaspektens inverkan på 

arbetsmotivation. Resultatet presenterar dels, att långa törnar på flera månader mot 

slutet uppvisar en sjunkande arbetsmotivationen med upplevda negativa konsekvenser 

för prestationerna ombord. Dels hur man upplevt att en förhållandevis korta en-veckas 

törn inte behövde någon högre arbetsmotivation utan klarade att prestera gott nog ändå. 

De kan betraktas som två specialfall och bör ges ett större utrymme för undersökning 

utifrån sina respektive unika särdrag och som i den här rapporten bara presenteras som 

ett resultat av denna undersökning utan vidare analys om vilka ev. effekter såsom 

sjukfrånvaro, personalomsättning etc. som man skulle kunna beakta för sådana här fall. 

Här finns det dock en potential för vidare studier att undersöka hur det förhåller sig. 
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Det mesta som går att hitta av vetenskaplig litteratur i detta ämne tyder på att graden av 

arbetsmotivation påverkar arbetstillfredsställelse. Det påverkar hur man mår ombord 

och hur man presterar att utföra olika arbetsuppgifter både beträffande noggrannhet och 

intensitet. Skulle en hög arbetsmotivation då kunna tänkas ge positiv effekt på lång sikt 

beträffande fartygets drift och ekonomi? Skulle man kunna dra slutsatser kring 

säkerhetsarbetet och följaktligen skulle man kunna påvisa minskade tillbud ombord 

genom en högre arbetsmotivation? Skulle man kunna påvisa att en motiverad besättning 

kommer att utföra arbetsuppgifter effektivare vilket t.ex skulle kunna leda till att 

fartyget förbrukar mindre energi och därmed innebära en minskad belastning på miljön 

jämfört med en omotiverad besättning? Att besvara dessa frågeställningar ligger utanför 

detta examensarbete, men det finns många uppenbara kopplingar som är nog för att söka 

mer kunskap om hur man bedriver framgångsrikt arbete med motivation ombord och 

kan utgöra förslag till framtida arbeten inom detta ämnesområde. 
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