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Sammanfattning 

Syftet med denna studie av svenska sjömän har varit att undersöka attity-

der och upplevelser i sjömansyrket. Bakgrunden var dels branschens behov 

av rekrytering och av att bättre kunna behålla ombordpersonal inom yrket, 

dels den uppseglande politiska ambitionen att förlänga människors yrkes-

verksamma period i livet. Projektets två viktigaste undersökningsområden 

var sjömännens motivation i arbetet för det specifika rederiet och sjömän-

nens motivation i sjömansyrket. Studien vilar på enkätsvar från 1309 sjömän 

i urval från svenska sjömansregistret. 

Studien har visat att sjömansyrket är ett starkt identitetsskapande yrke 

och att den generella arbetstrivseln är hög, samt att arbetsinnehållet är upp-

skattat och betydelsefullt för motivationen i yrket. Men studien har också 

observerat ett antal utmaningar för svensk sjöfart. Det har bland annat fram-

kommit att utflaggning medför en försämrad motivation i arbetet för det 

aktuella rederiet och att detta har sin orsak i upplevelsen av den sociala 

sammansättningen ombord. För specifikt äldre sjömän (55+) medför ut-

flaggning också en tydlig försämring av motivationen i sjömansyrket som 

helhet. Orsaken är i det här fallet upplevelsen av en bristande trygghetsstruk-

tur. Motivationen i yrket tilltar annars generellt med ålder och den äldsta 

gruppen tycks finna sjömanslivet som oproblematiskt. Den äldsta gruppen 

skiljer sig därmed betydligt från de yngsta sjömännen (19-30 år) där en stor 

andel håller för troligt att de kommer att lämna sjömansyrket inom de närms-

ta åren. 

I rapportens två första kapitel presenteras studiens övergripande syfte till-

sammans med vissa för syftet relevanta delar av sjöfartens och sjömännens 

situation år 2009-2010. I ett tredje kapitel presenteras ett urval av tidigare 

svensk sjöfartsforskning. I rapportens fjärde kapitel diskuteras arbete och 

motivation utifrån teorier och internationell forskning i ämnet samtidigt som 

syftet preciseras mer i detalj. I kapitel fem presenteras tillvägagångssätt vid 

insamling och hantering av data.  Resultaten redovisas och analyseras däref-

ter i tre separata resultatkapitel. De viktigaste resultaten lyfts fram och disku-

teras i det avslutande kapitlet med tillhörande rekommendationer och förslag 

på fortsatt forskning. 
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Förord 

Denna rapport är resultatet av ett forskningsprojekt under arbetsnamnet 

Arbete och Åldrande inom Svensk Sjöfart. Idén till projektet väcktes under 

våren 2008 efter några möten med Jan Snöberg och Christer Bergquist vid 

Sjöfartshögskolan i Kalmar. Projektet beviljades finansiering från Stiftelsen 

Sveriges Sjömanshus och sjösattes 2009 med intervjuer av pensionerade och 

aktiva sjömän. År 2010 genomfördes ett stort enkätutskick till aktiva sjömän, 

varpå returnerat material sammanställdes och analys påbörjades. Huvudde-

len av rapporten skrevs under 2011, då även kompletterande intervjuer med 

personalansvariga rederirepresentanter genomfördes. 

Nu är allt klart och det som kan tilläggas är att det finns många som på 

olika sätt och vid olika tillfällen har engagerat sig i projektarbetet. Jag vill 

tacka Stiftelsen Sveriges Sjömanshus för att projektet blev möjligt och där 

särskilt Christer Nordling som läst och kommenterat från start till slutspurt. 

Jag vill tacka deltagarna i projektets referensgrupp och i andra arbetsgrupper 

som uppstått under arbetets gång. Deltagarna nämns alla vid namn i kapitlet 

om insamling och hantering av data. Jag vill också framföra ett stort tack till 

all personal vid Sjöfartshögskolan för hjälp, kloka synpunkter och för att helt 

enkelt ha bidragit med en utmärkt kunskapsmiljö för projektets genomföran-

de. Jag vill tacka min ständige projektassistent Andreas Åsenholm, tillika 

medförfattare till ett av rapportens kapitel, samt Margareta Ljung som delta-

git i olika moment och är medförfattare till två kapitel. Dessutom vill jag 

tacka Jan Snöberg för upprepade detaljgranskningar av textutkast samt so-

ciologer Ulf Drugge och Paavo Bergman för viktiga synpunkter på en tidig 

version av rapporten. Ett stort tack också till de sjömän och rederirepresen-

tanter som ställt upp i projektets intervjuer och till de 1309 sjömän som sva-

rat på utskickad enkät. 

Slutligen vill jag rikta uppmärksamheten till minnet av sjökapten Christer 

Bergquist. Christer var med från start och var en viktig samtalspartner fram 

till dess han hastigt och tragiskt lämnade oss innan projektet hunnit i hamn. 

Kalmar, februari 2012 Carl Hult 
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1. Inför Sjöfararnas År 2010  
Carl Hult 

The unique hazards confronting the 1.5 million 

seafarers of the world - including pirate attacks, 
unwarranted detention and abandonment - coupled 

with the predicted looming shortage of ships' offic-

ers, make it ever more incumbent to take immediate 
and effective action to forestall a situation from 

developing in which ships are not manned with 

sufficient skilled personnel. (IMO, 2009) 

 

Med ovanstående ord kungjorde Efthimios Mitropolos, Generalsekretera-

re i IMO,
1
 att 2010 utsetts till The Year of the Seafarer.

2
 Ett av skälen till 

utnämnandet var att synliggöra en yrkesgrupp och näring som bedriver sin 

huvudsakliga verksamhet till havs och därmed oftast i det fördolda. Ytterli-

gare ett skäl står att finna i en oro över en befarad framtida brist på kvalifice-

rade sjöbefäl. Det florerar flera bedömningar i sammanhanget. En siffra som 

nämnts är ett underskott på 27 000 sjöbefäl i världen år 2015 om ingenting 

görs,
3
 en annan källa säger 40 000.

4
 Även om siffrorna varierar är det tydligt 

att man upplever ett förestående problem inom branschen. Problemet handlar 

om rekrytering men också om att behålla kvalificerad och erfaren personal 

kvar i ombordtjänstgöring.
5
 En vanligt förekommande uppskattning är att 

den genomsnittliga tiden som högskoleexaminerade sjöbefäl är kvar i yrket 

inte är längre än 8 år.
6
 I något som därmed skulle kunna tolkas som ett di-

lemma framhålls i rekryteringsdiskussionen att sjöbefälsyrket inte bara ska 

ses som en karriär i sig, utan också som ett genomgångsyrke till framtida 

karriärer iland.
7
 Sammanfattningsvis kan sägas att det inför 2010 fanns för-

hoppningar att Sjöfararens år skulle innebära ett genombrott för en stärkt 

medvetenhet om sjöfartens betydelse i den globala ekonomin, och om sjö-

mansyrket som ett viktigt, modernt, kvalificerat och attraktivt yrke. 

Sverige är ett av världens mest exportberoende länder och på så sätt starkt 

beroende av sjöfarten.
8
 Det har räknats fram att 80-90 procent av vår interna-

                                                      
1 International Maritime Organisation. 
2 IMO 2009. 
3 IMO 2010, Circular letter 2010, Annex 2, page 3. 
4 Tillväxtanalys 2010: 101. 
5 Sjöfartsverket 2010 a: 4. 
6 Arbetsförmedlingen Sjöfart 2010: 10, se också Sjöfartsverket 2010 a: 17. 
7 IMO 2010, Circular letter 2010, Annex 2, page 3 
8 Arbetsförmedlingen Sjöfart 2009: 2; Ekonomifakta 2010: 1. 
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tionella handel går sjövägen.
9
 Det finns siffror som anger att mellan januari 

och september 2009 anlöptes svenska hamnar av 66 540 handelsfartyg och 

att siffran för hela året var 87 000 fartyg (enligt uppgift i snitt ett anlöp var 

sjätte minut). Det finns också siffror som med förbluffande exakthet anger 

att under perioden januari–september 2009 nyttjade 22 883 593 resenärer 

någon typ av passagerarfärja vid svensk hamn.
10

 Dessutom har det beräknats 

att den årliga omsättningen av gods som går sjövägen motsvarar nästan 20 

ton per svensk
11

 och att sjöfarten med alla relaterade verksamheter sysselsät-

ter ungefär 220 000 personer.
12

 Även om man vill förhålla sig lite försiktigt 

till siffrorna, visar de sammantaget att det inte råder brist på argument för 

behovet att synliggöra den svenska sjöfartsnäringen och de svenska sjömän-

nen. Men för att bibehålla och helst stärka attraktionskraften i sjömansyrket 

finns det dessutom skäl, inte bara för näringen, utan också för fackförening-

ar, sjöbefälsskolor, sjömansskolor, politiker och för oss andra medborgare att 

vara uppdaterade i vad de som arbetar till sjöss har att säga om sitt arbete 

och yrke. 

 

For most people, most of the time, ships are simply 

“out of sight and out of mind”. (IMOb, Circular 
letter 2010, Annex 1, page 1) 

 

Under de första veckorna av 2009, inledde Sjöfartshögskolan i Kalmar ett 

projekt om arbete till sjöss. Projektet, som finansierats av Stiftelsen Sveriges 

Sjömanshus, avsåg att studera svenska sjömäns förhållande till arbete och 

yrke. Projektet tog utgångspunkt i ovan nämnda rekryteringsproblematik, i 

yrkets höga genomströmning och i behovet av att säkra framtida personal. 

Det som stod i fokus för undersökningen var ombordanställdas upplevelser 

och motivation i yrke och arbete och hur detta kan tänkas variera under olika 

perioder i livet. Insamlandet av data genomfördes genom intervjuer och en-

käter.
13

 I den föreliggande rapporten fokuseras på enkätsvaren. Intervjuerna 

har dock legat till grund för enkätutformningen och intervjucitat i urval 

kommer inledningsvis att användas för att ge lite bakgrundsinformation om 

sjömansyrket.
14

 

                                                      
9 Palmberg m.fl. 2006: 6; Sveriges Hamnar 2010; Arbetsförmedlingen Sjöfart 2009: 2. 
10 Sveriges Hamnar 2010. 
11 Sjöfartsverket 2009 a: 6. 
12 Palmberg m.fl. 2006; Arbetsförmedlingen Sjöfart 2009: 2. 
13 För mer detaljerad information om undersökningens tillvägagångssätt se metodkapitlet. 
14 En detaljerad analys av intervjuerna kommer att redovisas i en separat rapport. 
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Sjöfararens år, 2010, som också var det år då projektets enkätsvar samla-

des in och resultaten började sammanställas, blev ett besvärligt år för sjöfar-

ten och för sjöfararna. Den vid tiden djupa finanskrisen hade påverkat sjö-

näringen mycket hårt, vilket sannolikt höll tilltron till sjömansyrket på en, 

åtminstone tillfälligtvis, dämpad nivå. I Sverige späddes oron på ytterligare i 

och med en våg av utflaggning. Jämfört med 2009 hade den svenskflaggade 

handelsflottan minskat med 12,5 procent räknat i fartyg på 300 bruttoton och 

över.
15

 Anlöpen av handelsfartyg minskade med 15 procent och personer 

som nyttjad passagerarfärjor med 3 procent.
16

 Året inleddes också med en 

konflikt rörande uppsägning av sjöbefälens pensionsavtal gällande möjlighet 

att under vissa omständigheter gå i pension vid 60 års ålder. Konflikten blev 

dock kortvarig och avtalet behölls.
17

 Händelser av detta slag kan, på ett svår-

bedömt sätt, ha inverkat på projektets enkätsvar. Situationen har sannolikt 

varit mest kännbar för matroser och motormän eftersom möjligheterna för 

svenskt manskap att konkurrera med andra nationaliteter inskränks ytterliga-

re i och med utflaggningen. Enligt Arbetsförmedlingen Sjöfarts prognos för 

2011 är det endast seniorbefäl som kan känna sig någorlunda trygga med 

utvecklingen.
18

 

All denna turbulens rörande arbetstillfällen, arbetsvillkor och ekonomi 

kan trots allt ses som fluktuationer inom den mer långsiktiga trenden mot en 

förväntad framtida brist på arbetskraft. Denna trend gäller inte enbart Sjöfar-

ten. Få har kunnat undgå att höra talas om den demografiska utvecklingen 

med en åldrande befolkning, ett minskat barnafödande och en allt senare 

debut på arbetsmarknaden, vilket sammantaget anses förebåda en framtida 

brist på arbetsmarknadsaktiva människor inom de flesta branscher runt om i 

Europa. För att möta ett sådant scenario har de uttalade politiska ambitioner-

na inom EU riktats mot att öka arbetsmarknadsdeltagandet i åldrarna 55+.
19

 

Prognoserna för sjöfartssektorn ser, vilket redan berörts, inte ljusare ut än för 

andra sektorer. En mycket stor andel anställda inom sjöfartsnäringen närmar 

sig slutet av sin yrkesverksamma karriär,
20

 och genomsnittsåldern för om-

bordanställd personal ökade med 11 procent mellan år 2006 och 2009.
21

 Här, 

                                                      
15 Lighthouse 2010; Arbetsförmedlingen Sjöfart 2010: 3. 
16 Trafikanalys 2011; Sveriges Hamnar 2010. 
17 SARF 2010a; 2010b; 2010c; SBF 2009; SBF 2010; SFBF 2010. 
18 Arbetsförmedlingen Sjöfart 2010: 21. 
19 European Commission 2003; 2004. 
20 Sjöfartsverket 2009a: 33 
21 Arbetsförmedlingen Sjöfart 2010: 8. 
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liksom i andra branscher, finns alltså skäl att försöka hålla personal kvar i 

arbete så länge som möjligt och lämpligt. För att lyckats med dessa ambitio-

ner har man från politiskt håll betonat betydelsen av ekonomiska incitament 

som gör att det lönar sig att skjuta upp ålderspensionen, samt ett främjande 

av arbetsförhållanden som gör att människor vill och kan stanna kvar i arbe-

te.
22

 Den svenska parlamentariska äldreberedningen SENIOR 2005 framhål-

ler i sammanhanget också äldres ofrivilliga utstötning på grund av förhållan-

den på arbetsmarknaden och betydelsen av individens egen motivation i 

form av hur man prioriterar arbete kontra fritid.
23

 

Betydelsen av ekonomiska incitament i arbetet ska inte underskattas. Men 

eftersom betydelsen av ett rimligt ekonomiskt utbyte måste anses vara 

grundläggande för lönearbetare i alla åldrar är det tveksamt huruvida eko-

nomiska incitament bör framhållas som en särskilt framträdande motiva-

tionsfaktor när det gäller just äldre arbetskraft. I Sverige har dessutom lång-

siktigt mycket redan gjorts på den vägen i och med 2001 års pensionsreform 

som knyter pensionsinkomst till människors totala livsinkomst i kombination 

med en flexibel pensionsålder.
24

 Betydligt mer intressanta faktorer inför ett 

beslut att fortsätta arbeta några år extra är huruvida man faktiskt vill, kan och 

får bli kvar i lönearbete. 

Med vill syftas på en mer kvalitativ anknytning till arbetsmarknad, yrke 

och arbetsplats; det vill säga en drivkraft som finner sin näring i verksamhe-

tens icke-ekonomiska värden. Dessa icke-ekonomiska värden kan grovt 

sammanfattas i verksamhetens sociala aspekter och i arbetets innehåll. Man 

kan på goda grunder anta att det många gånger är de kvalitativa preferenser-

na som är utslagsgivande i valet mellan pension och fortsatt arbete. Har man 

råd att gå i pension och vill det, talar det mesta för att man faktiskt också gör 

det. Om man däremot inte vill lämna sitt jobb, finns det skäl att anta att man 

inte heller gör det även om man har råd till det. 

Med kan syftas på arbetsförmågan som på olika sätt förr eller senare för-

sämras med åldrandet och därmed sätter stopp för arbetslivet vare sig man 

vill eller inte. Med får syftas på den utsträckning som arbetsledning och 

medarbetare ställer sig positiva till äldre arbetskraft ombord. Huruvida man 

känner sig välkommen eller oönskad är sannolikt av stor betydelse inför ett 

                                                      
22 European Commission 2003; 2004. 
23 SENIOR 2005 (2002). 
24 European Foundation 2004; Försäkringskassan 2011. 
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eventuellt beslut om uppskjuten pension. Sammantaget utgår vi från att för-

hållanden i yrke och arbete är viktiga faktorer, dels för arbetstillfredsställelse 

och motivation, och dels för att rent fysiskt kunna stanna några extra år i 

arbete. För att sammanfatta förhållandet arbete, incitament och äldre arbets-

kraft, kan man säga att det sannolikt finns fördelar att vinna om de som vill 

och kan arbeta några år extra också får göra det, medan det är ytterst tvek-

samt om äldre bör tvingas jobba allt längre därför att de av privatekonomis-

ka skäl måste. 

Nu löser man inte en förestående brist på personal inom sjöfartssektorn 

enbart genom att motivera redan anställda att hålla sig kvar i yrket. En kon-

tinuerlig och tillfredställande rekrytering av yngre medarbetare är nödvän-

dig. Med anledning av detta tillsatte Sjöfartsverket, på uppdrag av regering-

en, en särskild arbetsgrupp för att undersöka möjligheterna att öka rekryte-

ring inom sektorn. I en första delrapport från arbetet pekas på betydelsen av 

attityder till- och inom branschen. Betydelsen av sjöfartssektorns attrak-

tionskraft understryks. Häri betonas vikten av att en positiv bild av sjöfarts-

sektorn förmedlas i en medveten kommunikation med avsikt att förändra 

förlegade värderingar. I detta ligger också förhoppningar om en breddad 

rekryteringsbas så att branschen bättre avspeglar samhällets sammansättning. 

Man understryker exempelvis vikten av att försöka leva upp till intentionen 

att anställa fler kvinnor.
25

 I sin slutliga handlingsplan trycker arbetsgruppen 

också på behovet av profilutbildningar på högskolenivå för att öka sjöbefä-

lens kompetens med sikte mot sjöfartssektorns landbaserade verksamheter. 

På så sätt räknar man med att kunna behålla personal med sjöfartserfarenhet 

kvar inom sektorn även om de lämnar sjömansyrket.
26

 

Oavsett om vi talar om behovet av nyrekrytering eller behovet av att hålla 

kvar redan anställda, är det en god idé att ta utgångspunkt i hur människor i 

verksamheten faktiskt tycker och tänker om sitt arbete och yrke, vilket också 

har varit avsikten med den föreliggande studien av ombordanställd personal 

på svenskkontrollerade fartyg.
27

 Undersökningen utgår från att den som en 

gång rekryterats till sjömansyrket, och vill fortsätta med yrket, fortgående 

måste förhålla sig såväl till arbetets specifika krav som till sin över tiden 

varierande livssituation. Utifrån detta antagande infinner sig frågan i vilken 

                                                      
25 Sjöfartsverket 2009b. 
26 Ibid. 
27 På grund av pågående massiv utflaggning blir det alltmer vanskligt att tala om ”svenska” 

fartyg. 
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utsträckning sjömanslivets specifika villkor styr motivationen i arbete och 

yrke under livets olika skeden? Med stöd från tidigare forskning kan vi anta 

att motivation, engagemang och lojalitet i arbetet är beroende av vad man 

eftertraktar i fråga om arbetsvillkor och av vad man upplever att man faktiskt 

får ut av sitt arbete.
28

 Vi kan också anta att den fysiska och sociala arbetsmil-

jön är av stor betydelse och att människor behöver känna sig uppskattade i 

arbetet, liksom att man behöver känna att man orkar med de fysiska och 

psykiska kraven. Ett viktigt syfte i den föreliggande studien är att undersöka 

hur den här typen av upplevelser och motivation varierar under olika perio-

der i sjömanslivet. 

Anledningen till studiens fokus på livets olika skeden ligger i antagandet 

att vi genom livet tar, eller påtvingas, olika roller som på olika sätt påverkar 

relationen till lönearbetet.
29

 Som exempel äger det kanske mest problematis-

ka rollskiftet rum vid övergången från de relativt sorglösa ungdomsåren till 

rollen som förälder och försörjare. Ett annat viktigt skifte i livet är när bar-

nen flyger ut och behovet av en försörjarroll luckras upp. Ytterligare ett skif-

te är när karriärbyggandet är färdigt och ersätts av förberedelserna inför ett 

förestående liv som pensionär. Alla dessa skiften antas förändra förutsätt-

ningarna för hur vi upplever och förhåller oss till lönearbetet och detta i syn-

nerhet om man likt sjömannen periodvis tvingas tillbringa sin tid långt borta 

från hem och familj.
30

 När man lyfter fram betydelsen av åldersgrupper på 

detta sätt, är det viktigt att hålla i minnet att jämförelser också kan syn-

liggöra intressanta generationsskillnader som beror på att de yngre och äldre 

har vuxit upp och präglats under olika tidsepoker.
31

 

Det övergripande syftet med studien är att kartlägga motivationsfaktorer 

inom sjömansyrket, det vill säga att svara på vad det är som gör att man trivs 

och vill jobba kvar inom yrket eller, tvärt om, vad det är som felas när moti-

vationen sviktar. För att genomföra detta används en rad enkätfrågor. Dels 

används direkta frågor om pensionspreferenser och om eventuell avsikt att 

                                                      
28 Mottaz 1988; Hult 2005. 
29 Riley & Foner 1968: 9. 
30 På individnivå varierar naturligtvis tidpunkten och kraften i dessa skiften stort och beroende 

på specifika omständigheter kan vissa skiften utebli helt. Det ska tilläggas att teorin om des-

sa rollskiften presenterades 1968 och att samhället har förändrats en hel del sedan dess, med 

exempelvis nya mönster för familjebildning. Poängen är att skiftena fortfarande kan antas 

existera på statistisk nivå, dvs. som en sorts genomsnittlig tendens i stora populationer. 
31 En mer ingående diskussion om åldersskillnader och generationsskillnader förs i kapitlet 

om arbete och motivation (se sida 40-45). 
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lämna sjömansyrket. Dels används mer indirekta frågor i syfte att fånga olika 

typer av motivation. Dessa motivationstyper är: (i) arbetsmarknadsmotiva-

tion (mäter viljan att ha ett jobb av också andra skäl än lönen), (ii) yrkesmo-

tivation (mäter tillhörighetsupplevelsen och identifikationen i sjömansyrket) 

och (iii) motivation i arbetsorganisationen (mäter lojalitet och engagemang i 

arbetet för det specifika rederiet). Undersökningen kräver att vi också an-

vänder frågor som indikerar i vilken utsträckning man som äldre upplever 

sig kunna arbeta vidare, samt i vilken utsträckning man som äldre välkomnas 

i en besättning. Sammanfattningsvis avser vi att ge en så tydlig och korrekt 

bild som möjligt av hur svenska sjömän, män och kvinnor, i olika ombord-

funktioner och i olika åldrar upplever och förhåller sig till sitt arbete till sjöss 

anno 2010 (Year of the Seafarer). 
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2. Svenskt sjömansliv 2009-2010 

Carl Hult 

Hur människor förhåller sig till sina arbeten speglar till betydande del de 

omständigheter som omgärdar yrket och de historiska skeden som tagit yrket 

till vad det är idag. En beskrivning av betydelsefulla händelser för utveck-

lingen av svenskt sjömansliv skulle kunna ta sin utgångspunkt mycket långt 

tillbaka i tiden och redogöra för hur omständigheterna kan tänkas ha föränd-

rats genom seklerna beroende av handelsförhållanden, maktbalans, krig och 

fred och inte minst beroende på fartygens fortgående tekniska utveckling. 

Kort sagt, en detaljerad redogörelse kan göras hur omfattande helst. För att 

behålla fokus på rapportens syfte kommer därför redogörelsen i detta kapitel 

att hållas summarisk varmed många intressanta detaljer kring sjömanslivet 

med nödvändighet kommer att lämnas utan uppmärksamhet.
32

 

Få yrken är som sjömannens. Att arbeta till sjöss är att också tvingas leva 

till sjöss. Till skillnad från de flesta andra yrken måste sjömannen periodvis 

befinna sig på arbetsplatsen under både arbete och fritid, tjugofyra timmar 

om dygnet. Beroende på fartområde kan det gå veckor då livet på så sätt 

begränsas till den miljö som ryms ombord.
33

 Därutöver finns mest vatten i 

olika stadier av hårt eller lugnt väder mot en mer eller mindre skönjbar hori-

sontlinje till ackompanjemanget av ett monotont motorljud och en vibreran-

de fartygskropp. Att under långa perioder på så sätt vara isolerad från resten 

av världen kan naturligtvis vara påfrestande. Men upplevelsen kan möjligen 

också innebära en känsla av äventyr och frihet i det att alltid stäva mot en 

fjärran destination. Det tycks i alla fall finnas ett romantiserande inslag om 

frihet och äventyr i den allmänna föreställningen om sjömanslivet, påverkat 

av sjömansvisor och andra berättelser från de sju haven. 

I boken The Ship as a Social System ger Vilhelm Aubert och Oddvar Ar-

ner en inte alltigenom romantisk beskrivning av sjömanslivet. De går så 

långt att de liknar betingelserna för livet ombord vid betingelserna för en 

fängelsevistelse eller livet i ett kloster och hävdar att fartyget kan beskrivas 

som en total institution. Författarna menar att fartyget kan sägas vara en total 

institution på så vis att det effektivt isolerar sjömännen från yttervärlden 

                                                      
32 För mer utförlig läsning om sjömanslivet rekommenderas Ihre 2010; Lindström & Malm-

berg 2010; Rinman 1983a,1983b; Rinman & Brodefors 1982. 
33 För läsare som är obekanta med sjötermer refererar fartområde till det geografiska område 

inom vilket fartyget har sina rutter och kan grovt delas in i Oceanfart, Europafart, Närfart 

och Inre fart (se SFS 2007: 237). 
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samt strukturerar tillvaron i sådan omfattning att det måste sörja för de om-

bordvarandes alla behov.
34

 Fartyget skiljer sig naturligtvis från fängelset på 

så sätt att fängelsevistelsen inte är ett frivilligt val och från klostret i det att 

klostervistelsen inte är ett lönearbete och att institutionaliseringen för sjö-

männen i regel är tydligt periodiserad. Icke desto mindre är fartygets påtag-

liga strukturering av möjlig aktivitet periodvis jämförbar med de övriga två 

fallen. 

När det gäller fartyget bör vi dock skilja på förutsättningarna för livet 

ombord så som de är och livet ombord så som det upplevs. En eventuell 

upplevelse av att vara instängd på ett fartyg varierar sannolikt i betydande 

grad med sådana faktorer som arbetstrivsel, trivsel med arbetskamrater och 

med rådande familjesituation i land. Det är förmodligen också så att en even-

tuell känsla av inlåsthet till sjöss traditionellt har uppvägts av möjlighet att 

gå i land i främmande hamn och upptäcka världen. Men de sjömän som kon-

sulterats i samband med den föreliggande undersökningen har ofta varit tyd-

liga med att den tilltagande tidspressen vid hamnanlöp sällan ger möjlighet 

att tillbringa tid iland.
35

 Allt detta sagt, visar en relativt färsk internationell 

studie att ett än idag ofta framfört skäl till att välja sjömansyrket är en öns-

kan att få se världen.
36

 

Kanske kan man skönja en paradox i beskrivningen av sjömannen som, å 

ena sidan, den som drivs av rastlöshet och äventyrslystnad och den som, å 

andra sidan, lever en stor del av sitt liv i ett slutet och inrutat socialt system 

med repetitiva sysslor i arbetet, sysslobrist på fritiden och alltid på väg mot 

ett resmål som helt bestämts av andra. Men exakt vad som är frihet och 

äventyr kan i slutänden bara avgöras i den personliga upplevelsen. En levan-

de föreställning om att dessa värden existerar i ett yrke gör det sannolikt 

också lättare att finna sig i perioder av inlåsthet och tristess. Även om man 

kan tänka sig att fartygets konstruktion och sjöfartens villkor har en starkt 

strukturerande verkan på arbetsuppgifter och på livet ombord, framkom vid 

projektets inledande intervjuer att sjömansyrket ofta upplevs som omväxlan-

de. 

 

 

                                                      
34 Aubert & Arner 1962: 1-24. 
35 Se också IMO 2010,  Circular letter 3091/2010, Annex 2: 2. 
36 Life at sea survey 2007/8: 10. 
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Du lastar. Du lossar. Du går fram och tillbaka. Man 
klarar av vissa saker, mer eller mindre bra. Men man 

prickar ju av saker på en lista hela tiden. Samtidigt 

som man lär sig. Ingen dag är lik den andra. Man har 
ju aldrig det här att man sitter på en stol varje dag 

hela tiden. Utan man gör ju en massa olika saker. 

Det är ju stor variation i yrket. Och beroende på var 
man jobbar så kan man ju ha det hur gott som helst. 

Man kan få se mycket, man kan få vara med om 

mycket och lär sig saker. Man blir förändrad som 
person. (Röst från intervju 2009) 

 

Sociala grupperingar till sjöss 

Möjligheterna att uppleva världen må ha begränsats, men svenska sjömän 

har idag kanske mer än tidigare möjlighet att arbeta tillsammans med männi-

skor från andra kulturer. Sedan avtalet om Tillfälligt Anställd Personal 

(TAP) infördes i slutet av 1990-talet kan upp till hälften av besättningarna på 

svenskflaggade fartyg bestå av personer från andra nationer. Syftet med TAP 

var framför allt att minska kostnaderna för rederierna genom att öppna för 

personal från låglöneländer på svenskflaggade fartyg och därmed stoppa 

utflaggningen, vilken också tillfälligtvis avbröts.
37

 Det tycks inte heller vara 

så att multikulturella besättningar innebär några större problem för arbete 

och trivsel ombord, i vart fall inte om befälen är svenska.  

 
Där tror jag vi svenskar är ganska bra. Vi har nog ett 

litet synsätt som underlättar relationerna med andra 
kulturer, vi har inte den här, vad är det man kallar 

det för?... ”Power distance”, heter det tror jag på 

utrikiska… i samma utsträckning kanske som andra 
har. (Röst från intervju 2009) 

 

Man kan mycket väl föreställa sig att ledarskapet är extra viktigt i ett så 

pass slutet socialt system som fartyget är. Att svenska sjöbefäl och den 

svenska sjöbefälsutbildningen har ett gott internationellt anseende är något 

som ofta kommer på tal i rekryteringsdiskussionen.
38

 Möjligen är det så att 

en svensk eller skandinavisk tradition fostrar ett jämförelsevis litet behov av 

maktdistans hos ledare och chefer.
39

 Men historiskt sett har maktordningen 

                                                      
37 SOU 2005: 11: 62; SBF 2000; SEKO 2005. 
38 Tillväxtanalys 2010: 101; SBF 2011b. 
39 Det finns gott om vetenskapliga länderjämförelser rörande organisationsdemokratiska 

aspekter som pekar i den riktningen, se OECD 1999: 178-221; Dobbin & Boychuk 1999; 

Gooderham m.fl. 1999; Gallie 2000; Gill & Krieger 2000; Gallie & Paugam 2002: 82. 
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till sjöss, även under svenskt befäl, varit synnerligen tydlig som en naturlig 

följd av det speciella ansvar som måste axlas av befälen. 

 

Fartyget är ju enligt sjölagen en autonom del av 
nationen och befälhavaren den som representerar 

statsmakt, lag och ordning. Det är ett litet samhälle 

som ska fungera i ur och skur både yrkesmässigt och 
socialt (Kjell Håkansson, Med döden i kölvattnet 

(2007: 162) 

 

Citatet ovan är hämtat från en berättelse om segelfartygens tid. Även om 

befälhavaren alltjämt är fartygets högsta chef och som sådan axlar ett stort 

ansvar, har befälhavarens maktställning förändrats och urholkats en hel del 

genom åren.
40

 Också mycket av de traditionella hierarkiska markörerna, så 

som skilda mässar beroende av rang och användande av titlar, har successivt 

försvunnit från de svenska fartygen.
41

 Idag framhålls hellre betydelsen av 

samarbete och teamwork. Sjömännen kan berätta om en avslappnad kommu-

nikationsform som gäller för hela besättningen. Men även om hierarkin har 

plattats avsevärt, är den ändå alltjämt skönjbar.
42

 

 

Den största skillnaden är väl när man är skeppare. 

Då har man ju viss distans till besättningen, och vice 
versa. Ju längre ner i befattningarna man kommer, ju 

närmare besättningen kommer man. (Röst från 

intervju 2009) 

 

 Som i de flesta yrken har det inom sjöfarten också funnits en mer infor-

mell hierarki bland manskapet. Det handlar då om åldershierarki, eller senio-

ritetshierarki, det vill säga den hackordning som styrs av ålder och erfaren-

het. Även om man vid samtal med sjömännen förstår att ordningen traditio-

nellt har spelat en viktig roll vid överlämnandet av yrkeskunskaper, tycks 

den idag vara under upplösning. 

 

 
 

                                                      
40 Ihre 2010: 41; Lindström & Malmberg 2010: 51-56. 
41 För en närmare redogörelse av ombordhierarkin i början respektive mitten av 1900-talet se 

Persson (1984) samt Aubert & Arner (1962). 
42 Se också Eldh 2004: 159. 
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Ja det är väl samma där att hierarkin, fastän den inte 
var något nertryckande förr, så den gamle hade man 

aktning för, att han hade kunskap, sen var det fallan-

de tills man var ung och den unge fick svabba däck 
lite mera. Men idag får man svabba däck kanske lika 

mycket och dom unga har en kunskap och förståelse 

för de moderna prylarna, och de gamla har förstålel-
se när de behövs lite gamla kunskaper. (Röst från 

intervju 2009) 

 

Vilket antyds i citatet kan en orsak till upplösningen av åldersauktoriteten 

vara att vi står mitt i ett generationsskifte när det gäller förhållningssätt till 

den nya tekniken. De yngre kan känna stolthet i ett övertag gällande det nya, 

medan de äldre kan känna att sjömanskapet går förlorat med den yngre gene-

rationen. Denna tendens kan iakttas hos både befäl och manskap. 

 

Till exempel en äldre person som kanske ska skicka 

ett mail hem, så har de frågat mig. Vi har ju trådlöst 

nätverk ombord som man fått hjälpa till med. Det 
systemet vi kör Internet med, det haltar lite ibland, 

så det har man väl fått fixa ibland... Det känns väl 

bra att man kan finnas till... Det handlar mest om 
intresse, vad man växt upp med. (Röst från intervju 

2009) 

 

I mitt fall, eftersom jag är nautiker, så saknar nog de 

yngre intresse för navigering som sådan. De läser ju 

bara av instrumenten när det navigeras. De går aldrig 
ut och tar en solhöjd. Och det tyckte i alla fall jag 

var kul, väldigt roligt. (Röst från intervju 2009) 

 

En annan källa till sociala markeringar ombord är uppdelningen i avdel-

ningar. Avdelningarna beskriver de olika funktionerna ombord och kan grovt 

indelas i däck, maskin och intendentur. Däckspersonal och maskinpersonal 

har arbetat tillsammans under lite drygt ett sekel, med avstamp i den period 

då segel byttes mot ånga. Denna tekniska förändring hade sannolikt stor 

inverkan; inte bara på fartygens framdrift, utan också på det sociala livet 

ombord. Behovet av en urgammal kategori yrkeskunskap försvann och ersat-

tes av en ny. Däckstjänstgöring förändrades från att ha varit ett arbete som i 

betydande omfattning handlade om framdrivandet av ett fartyg till att nu, 

förutom lastning och lossning vid hamn, till stor del handla om underhållsar-

bete. Den nya yrkesgrupp av tekniker som äntrade fartygen möttes sannolikt 

med förväntan från många håll inom sjöfartssektorn men säkerligen med viss 
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misstro från de vid tiden traditionella sjömännen. Man kan misstänka att en 

tydlig distinktion mellan däck och maskin grundlades varmed båda gruppe-

ringar slöt sina led på ett sätt som man emellanåt kan se spår av ännu idag.
43

 

 

Jag menar det ska alltid finnas tekniker och det ska 

finnas nautiker i båten, men det vore nog inte helt fel 

att nautikerna fick lite mer teknisk kunskap och 
omvänt. Det, för att öka förståelsen alltså. (Röst från 

intervju 2009) 

 

Intendenturpersonalen, vilka bland annat sköter kosthållning och städning 

ombord, tjänstgör i en funktion som i någon form alltid måste ha funnits 

inom den mer vidsträckta sjöfarten. Icke desto mindre kan man, exempelvis 

på sjöfartsforum Landgången, hitta en livlig diskussion om huruvida inten-

denturen egentligen kan räknas som riktiga sjömän.
44

 Möjligen hämtar den 

här diskussionen näring från en situation där driftsavdelningarna (däck och 

maskin) inte betraktar intendenturen som riktigt sjömansmässig utan snarare 

som kvinnlig.
45

 Intendenturen representeras i stor utsträckning av kvinnor 

och utgjorde länge, vid sidan av telegrafistfunktionen, den i stort sett enda 

funktion där kvinnor förekom ombord.
46

 Intendenturen har dessutom en sär-

ställning till sjöss på så sätt att yrkets innehåll i stora delar ligger närmare 

hotell och restaurangbranschen än sjöfarten. Omständigheterna får speciella 

konsekvenser eftersom sjömansyrket är ett traditionellt mansdominerat yrke 

medan många hotell och restaurangyrken snarare är kvinnodominerade. Ett 

intressant exempel är att kvinnor ombord till och med kan fungera som för-

stärkare av driftavdelningarnas maskulinitet (och därmed sjömansmässighet) 

under förutsättning att kvinnorna finns i intendenturen och håller sig borta 

från fartygets drift.
47

 Eftersom både fartygsavdelning och könsfördelning i 

sig kan ligga till grund för sociala grupperingar kan skiljelinjerna ibland bli 

extra framträdande till sjöss. På passagerarfartyg och kryssningsfartyg är 

intendenturavdelningarna generellt mycket stora samtidigt som det sociala 

                                                      
43 För en målande beskrivning av livet ombord på ångbåtar rekommenderas Stimbåt av John 

E. Persson (1984). 
44 Se Landgången 2010-01-01. 
45 Se Eldh 2004: 178. 
46 Tilläggas kan att rekrytering av kvinnor länge motarbetades och ansågs kunna vara till 

skada för den goda andan ombord. För mer information om kvinnor till sjöss se Kaijser 2005 

samt Lindström & Malmberg 2010: 65-67. 
47 Eldh 2004: 183. 
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livet upplevs vara jämförelsevis rikt, medan avdelningarna är små och det 

sociala livet relativt inskränkt på många lastfartyg. På vissa fartyg kan det 

kännas ensamt att vara kvinna. 

 

Först och främst är jag ensam tjej. Jag gillar killar 

och jobbar hellre på det här viset än om det bara 

hade varit tjejer ombord... Men kan vi inte prata om 
… stövlar!!!? Väskor!!? … Fan, jag vill ha en tjej 

här! Alltså, tjejsaker… Det är olja, motorer och 

filmer och … ahh. Det finns så mycket saker som 
man inte kan prata med killar om. (Röst från intervju 

2009) 

 

Idag hittar man, om än alltjämt sparsamt, kvinnor i de flesta ombordfunk-

tioner. Av befälsfunktionerna är det sjöingenjörsyrket som har haft lägst 

attraktionskraft på kvinnorna. Den 27 maj 1977 utexaminerade Kalmar Sjö-

fartshögskola den första kvinnliga sjöingenjören i Sverige. År 2010 läser 40 

kvinnor till sjökapten (13,1 procent av sjökaptensstudenterna) och 9 kvinnor 

till sjöingenjör (5 procent av sjöingenjörsstudenterna) vid samma lärosäte.
48

 

Liknande könsfördelning har rapporteras från sjöfartsutbildningen vid Chal-

mers.
49

 

När det gäller sociala grupperingar till sjöss bör det slutligen sägas att 

grupperingar, konflikter och irritationsmoment finns på de flesta arbetsplat-

ser. Men det som särskiljer fartyget från andra arbetsplatser är att situatio-

nerna sannolikt kan bli mer påtagliga och kännbara till sjöss där individerna 

under långa perioder är fastlåsta med varandra och där samma sociala struk-

tur breder ut sig över både arbete och fritid ombord. 

 

Om man börjar bli ovänner så kan man ju inte åka 

hem på eftermiddagen liksom och snacka av sig med 

någon utan då sitter man ju där. (Röst från intervju 
2009) 

 

 

                                                      
48 Sjöfartshögskolan 2010. 
49 Lighthouse 2010. 
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Anställningsvillkor och arbetsförhållanden till sjöss 

Överlag har utvecklingen genom åren medfört många förbättringar. I ett 

historiskt perspektiv är de moderna fartygen rena, bekväma och väl anpassa-

de till människan. Nya förutsättningar för god och näringsriktig mat, egna 

hytter, fördelaktiga avlösningssystem liksom allt bättre kommunikationsmöj-

ligheter med hemmet är sådant som idag kan göra livet till sjöss lättare.
50

 De 

två första fartygen i Sverige som kunde stoltsera med enmanshytter till alla 

besättningsmedlemmar togs i bruk av Brodinrederiet 1951.
51

 1992 kungjorde 

Sjöfartsverket att alla ombordanställda som bor ombord på fartyg inte bara 

ska ha egen bostad utan också ett till bostaden tillhörande hygienutrymme 

enligt minimikrav.
52

 

Det som av sjömännen ofta framhålls som en av de mest positiva aspek-

terna av sjömanslivet är avlösningssystemets perioder av ledighet. Sedan 

1974 är det så kallade 1-1 systemet det vanligast förekommande, vilket in-

nebär att en ombordtjänstgöringsperiod (på exempelvis två månader) följs av 

en lika lång period av ledighet. Det finns lite olika varianter och olika avtal 

beroende på exempelvis fartområde och befattning. Visserligen framkom vid 

intervjuerna att avlösningssystemets perioder i avskildhet från hemmet kun-

de upplevas besvärande, men detta tycks i allmänhet uppvägas av de sam-

manhängande ledigheterna. 

 

Jag är den personen, när jag är ute kan jag jobba hur 
mycket som helst, men då vill jag ha ledigt sen. 

(Röst från intervju 2009) 

 

Anställningstrygghet, löner och andra förmåner är viktiga aspekter i ett 

yrke. Före 1973 års sjömanslag hade befälhavaren rätt att fritt anställa och 

avskeda personal till besättningen. Den enskilde sjömannen tog då så kallad 

hyra ombord på ett fartyg, vilket var en anställningsform som i princip gäll-

de en bestämd resa. Sedan 1973 är sjömännen på svenska fartyg rederian-

ställda vilket jämställer sjömansyrket med yrken i landbaserad verksamhet 

med avseende svensk förhandlingstradition mellan arbetsgivare och fackfö-

rening rörande anställningens villkor.
53

 När det gäller löneläget för sjömän är 

                                                      
50 IMO 2010, Circular letter 3091/2010, Annex 2: 2. 
51 Dalnäs 2009: 163. 
52 SJÖFS 1992: 6, § 23. 
53 Ihre 2010: 41. 
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det svårt att nämna några generellt giltiga siffror. I speciella fall, för utländs-

ka rederier, kan lönerna för svenska sjöbefäl vara av en sådan storleksord-

ning att de motiverar till utlandsflytt för att undgå svensk beskattning. Men 

enligt svenskt utlandsavtal inför 2011 varierar de högre nivåerna för befäl-

havare och teknisk chef mellan de betydligt mer måttliga 31000 och 38000 

kronor i månaden.
54

 Därtill har all ombordmönstrad personal, enligt svenska 

avtal, kostersättning på 127 kronor per dag vid ledighet plus traktamenten 

vid resor mellan hem och fartyg.
55

 

Faror och stress till sjöss 

Sjömanslivet är behäftat med många faror, dels i det dagliga arbetet i 

form av arbetsolyckor vid lastning, lossning och reparationsarbeten och dels 

i form av sjöolyckor orsakat av väder, vind och havet självt, eller av mänsk-

liga, tekniska och organisatoriska faktorer. Därtill finns i vissa farvatten en 

betydande risk för piratattacker och för kriminalisering vid tillbud i främ-

mande hamn. När det gäller risken för kriminalisering är det framför allt 

befälhavaren som under vissa omständigheter kan råka illa ut. Hur illa är lite 

beroende på var i världen fartyget befinner sig. Det kan röra sig om lagföring 

för allt från smärre oljespill, eller att förekomsten av smärtstillande läkeme-

del ombord inte exakt överensstämmer med vad som deklarerats, till att fri-

passagerare skadas eller omkommer. Kort sagt, befälhavarens ansvarbörda 

innebär att denne, av skäl som ligger utanför personlig kontroll, kan tvingas 

lämna fartyget med handfängsel.
56

 Problemet är välomvittnat men tycks vara 

svårt att komma tillrätta med. 

När det gäller pirater, har få kunnat undgå att ta del av de senaste årens 

rapportering av attacker och gisslantaganden. Bara under 2010 rapporterades 

445 incidenter framför allt från Somalia, Adenviken, Sydkinesiska havet, 

Röda havet, Bangladesh, Indonesien och Nigeria (listat i förekomstordning). 

Under 2010 bordades 196 fartyg, 1181 sjömän togs gisslan, varav 13 skada-

des och 8 dödades.
57

 Svenska fartyg var under perioden förskonade från 

allvarliga incidenter.
58

 Men man får under rådande omständigheter förmoda 

                                                      
54 SARF & SFB 2010a; 2010b; 2010c; SBF 2011c SFBF 2010. 
55 SBF 2011a; SFBF 2010. 
56 Öving 2011: 3-4. 
57 ICC International Maritime Bureau 2011. 
58 I slutskedet av detta projekt (augusti 2011) kom rapporter om att också ett svenskt handels-

fartyg hade bordats av pirater utanför Västafrika. Besättningen klarade sig lyckligtvis hel-

skinnade (se Wisby Ship Management 2011). 
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att entusiasmen över yrkesvalet som sjöman varierar starkt beroende på vil-

ket farvatten man färdas i.  

När det gäller olycksrisken till sjöss, har det sedan Estoniakatastrofen 

(1994) satsats en hel del på säkerhetsarbetet ombord på de svenska fartygen. 

I Sjöfartsverkets sektorsrapport (2010; 2011) kan man läsa att det år 2009 

skedde 8 allvarliga sjöolyckor med sammanlagt 7 skadade på svenska fartyg, 

och att motsvarande siffror för 2010 var 20 allvarliga sjöolyckor men inga 

skadade.
59

 Den stora ökningen av allvarliga sjöolyckor mellan åren beror 

främst på en ny definition som innebär att det från och med 2010 räcker med 

att ett fartyg har bogserats efter en olycka för att den ska klassas som allvar-

lig.
60

 Av Transportstyrelsens sammanställning (2009, 2010) framgår att 192 

arbetsolyckor med sjukfrånvaro rapporterades in under 2009 och att motsva-

rande siffra för 2010 var 202 inrapporteringar. Inga arbetsolyckor med död-

lig utgång på svenska handelsfartyg har rapporterats under de två åren.
61

 

I vilken utsträckning satsningen på säkerhetsutveckling har resulterat i 

säkrare sjöfart är svårt att avgöra; dels eftersom det gått kort tid sedan arbetet 

inleddes och dels eftersom en enda olycka av liknande omfattning som Esto-

niakatastrofen skulle få statistiken att rusa i höjden. Det som kan vara lite 

oroande är att arbetsolyckor och arbetsrelaterade sjukdomar det senaste de-

cenniet har hållit sig på en relativt hög och oförändrad nivå jämfört med 

förvärvsarbetande i hela landet. För landets förvärvsarbetare visar statistiken 

en tydligt avtagande trend fram till och med 2009.
62

 

En sidoeffekt av ansträngningarna för ökad säkerhet till sjöss är att de 

tycks ha resulterat i omfattande regelverk med mycket pappersarbete, vilket 

upplevs betungande av befälen. Den växande pappershanteringen ombord 

kan dock inte enbart skyllas på säkerhetsarbetet. Under 1980-talet flyttades 

vissa administrativa arbetsuppgifter från landorganisationen ut till fartygen.
63

 

Till detta kom att fartygens telegrafister, vilka av tradition varit behjälpliga 

med pappershantering på bryggan, försvann från fartygen vid slutet av 1900-

talet och ersattes av moderna, exempelvis satellitbaserade, kommunikations-

                                                      
59 Här finns en viss oklarhet i statistiken. Enligt Transportstyrelsen bedömdes endast två 

händelser år 2009 som allvarlig olycka (Transportstyrelsen 2010, del 1: 17; 2010, del 1: 16). 

Observera också att Sjöfartsverket i sin rapport (Sjöfartsverket 2010b) talar om sjöolyckor 

medan Transportstyrelsen talar om fartygsolyckor.  
60 Sjöfartsverket 2010b: 89. 
61 Transportstyrelsen 2010, del 2: 3; 2011, del 2: 3; Sjöfartsverket 2010b. 
62 Transportstyrelsen 2010, del 2: 6. 
63 Lindström & Malmberg 2010: 52-53. 
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system.
64

 År 2000 stod därmed befälen ensamma med ett växande administ-

rativ börda; en situation som tydligt avspeglades i projektets inledande inter-

vjuer. 

 
Då får jag säga som en skeppare sa, att ”nu har det 

blivit så jävla säkert ombord att det har blivit osä-

kert”... En enda pärm ska finnas. Då vet man vad 
som står i pärmen. Med tio pärmar så har du ingen 

aning vad som står i dem. (Röst från intervju 2009) 

 

Pärmar, papper, stress och hårt bantade besättningar kommer ofta på tal 

vid samtal med sjömännen. Ett fartyg med 10-12 personer kan idag utföra 

samma uppgift som det krävdes 30 personer till på 1970-talet.
65

 Många me-

nar att samhörigheten och det sociala livet ombord har påverkats negativt av 

införandet av dessa minimibesättningar. Av de inledande intervjuerna går det 

också, något oväntat, att utläsa att införandet av egna hytter kan ha haft en 

negativ bieffekt på upplevelsen av det sociala livet ombord på så sätt att 

personalen tenderar att tillbringa det mesta av fritiden i sina hytter. 

 
 

Är man på en lastbåt så upplever man att det aldrig 

är något folk efter klockan fem. Då går alla in i 
hytterna och stänger sina dörrar. (Röst från intervju 

2009) 

 
Det upplever jag mycket bättre förr... Det var inte så 

stressigt. Stressen tror jag har en stor bidragande 

orsak till att folk är trötta. Man går in i hytterna, och 
man har inte tid med det sociala. Det finns inte tid 

för det längre. Det upplever jag var bättre förr, ca 15 

år sedan. (Röst från intervju 2009) 

 
Mer uppgifter, mindre folk ombord... ett ensammare 

jobb idag. Så i min position nu, där är man nästan 

alltid ensam. Vilken vakt du än har, du äter nästan 

alltid själv. När du går av vakten, då har alla redan 
ätit. Du sitter ensam och äter. Du är ensam på bryg-

gan oftast… Jag upplever det som ett ganska ensamt 

jobb. (Röst från intervju 2009) 

Positiva omdömen om sjömansliv och yrke 

De finns många berättelser om sjömanslivet som vittnar om spännande 

och händelserika liv; om strapatser, exotiska platser och möten med intres-

                                                      
64 Ibid: 57-61. 
65 Jense 1999: 31; Arbetsförmedlingen Sjöfart 2010: 9. 
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santa människor runt om i världen.
66

 Problemet med dessa berättelser är att 

det som beskrivs nästan alltid daterar sig en bra bit bakåt i tiden. Eftersom 

sjömännens villkor har förändrats en hel del under de senaste femtio åren, får 

man vara försiktig med att överföra innehållet i sådana berättelser till dagens 

sjömansliv. Vad som ändå kan sägas utifrån projektets inledande intervjuer 

är att de långa ledigheterna, det omväxlande livet och frihetskänslan är om-

ständigheter som ofta framförs som det positiva med yrket. 

 

 Det var omväxlingen, det kunde vara gott att kom-

ma i hamn. När du väl hade varit i hamn i några dar, 
det var hektiskt och jävligt och folk omkring dig, då 

var det gott att gå till sjöss igen. Då var det gott att 

komma ut, det var en omväxling hela tiden och du 
kom ut och du såg horisonten runt dig och du såg 

södra korset och… tittade i stjärnhimlen och såg 

horisonten och du undrade vad fan gör alla pärmbä-

rare som springer i korridorerna i land med sina… 

alla problem blir så små på något vis. (Röst från 

intervju 2009) 

 

Även samhörigheten ombord kan lyftas fram som något positivt även om, 

eller kanske just därför att, det sociala livet ombord sker under speciella 

betingelser. 

 
Jag tycker vi har en bra samhörighet, det är sjöman-
nens motto, vi lever i en grupp, då har vi lärt oss, 

man får inte välja sina arbetskamrater, så gör man så 

gott man kan utav detta, och det brukar bli bra. (Röst 
från intervju 2009) 

 

 

Till det positiva i sjömanslivet återfinns också upplevelsen av att ha till-

ägnat sig goda yrkeskunskaper inom ett hantverk. I intervjusvaren kunde 

man utläsa förekomsten av en betydande yrkesstolthet bland de svenska 

sjömännen. 

 
Ja, jag är stolt över mitt yrke i grund och botten. Det 
är en kastlina och han ska vara snyggt kvajlad... När 

jag splitsar så ska jävlar splitsarna vara jämna och 

fina. Det ska inte vara några hundöron hit och dit. 
Jag är stolt när jag överlämnar mitt arbete. Målning-

en likadant. (Röst från intervju 2009) 

 

                                                      
66 Se exempelvis Statens Sjöhistoriska Museum 1971; 1972; 1973; 1975 samt Björklund & 

Papp 1973; Brunfelter 1988; Engman m.fl. 1992;  Hammarstrand 2000. 
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När jag jobbade som motorman och reparatör och 
man är så pass samspelta när man håller på att 

skruva isär en maskin till exempel. Man hänger där, 

och det bullrar så man kan ju inte prata med var-
andra, men vi ser hela tiden var den andre är i olika 

moment, så att man räcker en skiftnyckel dit och så 

där… och så ser den andre att nu ska han dit så får 
man en 24-nyckel där… att liksom, det flyter på… 

och så dyker man på ett problem liksom och så får 

man sätta sig och ta en fika och komma fram till 
någonting. (Röst från intervju 2009) 

 

Först och främst så är det bra och rolig matlagning, 
alltså jag kan vara hur kreativ som helst på jobbet, 

jag får göra precis vad jag vill, helt fritt. (Röst från 

intervju 2009) 

 

När man begrundar det som framkommit rörande sjömanslivets positiva 

sidor, slås man av att liknande omdömen skulle kunna gälla många yrken 

iland. De positiva aspekter som blir kvar som utmärkande för just sjömansli-

vet är då upplevelsen av frihet och äventyr samt avlösningssystemets sam-

manhängande ledighetsperioder. 

Efter att ha konfronterat flera befarna sjömän med mer direkta frågor om 

vad som är det bästa med sjömansyrket, kan en del nyanserande förslag läg-

gas till bilden. En bild av det positiva med avlösningssystemet kan exempel-

vis vara att den frihet som systemet skapar ger sjömannen möjlighet att helt 

fokusera på arbetet under ombordvistelsen och att helt fokusera på det man 

vill göra under ledighetsperioden. Yrket medför också en frihet i och med att 

sjömannen kan byta arbetsplats utan att skola om sig eller att behöva flytta. 

Friheten och äventyret kan också bottna i möjligheten att göra sig av med en 

inneboende rastlöshet; att kasta loss från kaj och som del i en avgränsad 

besättning lämna resten av samhället långt bakom sig. Äventyret kan alltjämt 

handla om naturscenerier och exotiska platser men framför allt om utma-

ningar i arbetet. Väl ute till sjöss har varje befattning ett eget ansvarsområde 

som kanske mycket tack vare avståndet till övriga samhället också inger en 

stark integritetskänsla. Även om tekniken idag gör det möjligt att vid behov 

rådfråga andra i land, hänger allt ytterst på att de enskilda individerna i be-

sättningen gör vad som krävs. 

I sammanfattning av detta kapitel kan sägas att sjömansyrket har sina po-

sitiva och negativa sidor som de flesta yrken. Å ena sidan kan man hävda att 

sjömannens livsvillkor på ett negativt sätt skiljer sig från fabriksarbetarens, 

sjuksköterskans, kontorsarbetarens och i princip de allra flesta landbaserade 

yrkesgruppers villkor. Om exempelvis kontorsarbetaren relativt oproblema-
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tiskt kan ordna in arbete och fritid i en vanlig dygnsrutin, måste sjömannen 

komma tillrätta med sina mer utdragna intervaller mellan hem och arbets-

plats och försöka anpassa detta i en livsstil som med automatik faller utanför 

den gängse normen. Just den speciella livsstilen är också en intressant ut-

gångspunkt när det gäller studier av sjömanslivet. Redan i titeln på en rap-

port om engelska sjömän och deras familjesituation – Lost at Sea and Lost at 

Home – anas en hel del problem med sjömanslivet.
67

 

Å andra sidan har sjömannens speciella villkor också sina positiva sidor, 

vilka kan sammanfattas i avlösningssystemets frihetseffekt, frihet i anställ-

ning, samt äventyr och integritet i arbetet. Trots dessa positiva aspekter av 

yrket får man ändå anta att en sjöman som tycker om sitt arbete, men också 

har familj och vänner iland, i någon mån riskerar att få leva, inte ett dubbel-

liv, utan snarare två halva liv där en halva alltid saknas. Givet allt som fram-

kommit får vi utgå från att det känslomässiga förhållandet till arbete yrke 

kan vara helt annorlunda för sjömannen än vad det är för den som arbetar 

iland och nära hemmet. 

 

  

                                                      
67 Thomas 2003. 
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3. Svensk forskning om sjömanslivet 

Margareta Ljung & Carl Hult 

Vad som förenar många svenska forskare som under senare decennier 

studerat sjömansarbetets villkor, sjömännens hälsa och välbefinnande samt 

frågor om säkerhet på svenska fartyg är användandet av ett organisatoriskt 

och ofta ett socio-tekniskt och systemteoretiskt perspektiv.
68

 Svenska studier 

har ofta inspirerats av internationell forskning där David Moreby är ett stän-

digt återkommande namn. Hans bok The human element in shipping (1975) 

har haft ett stort inflytande på samhällsvetare inom internationell sjöfarts-

forskning. Det kan också nämnas att svensk sjöfartsforskning inom området 

mestadels har baserats på intervjuer och observationer och att endast ett fåtal 

studier har baserats på enkäter. I nedanstående sammanfattning redovisas 

den befintliga forskningen i tre teman: (i) Sjömansliv och sjömanskultur, (ii) 

stress, fatigue och säkerhet, samt (iii) attityder till arbete. 

Sjömansliv och sjömanskultur 

Sjömanskultur, med avseende yrkesbärande normer, är ett flitigt under-

sökt fenomen inom svensk sjöfartsforskning. I Christer Eldhs avhandling 

(2004) är begreppet sjömanskultur centralt. Eldhs teman rör i huvudsak sä-

kerhetsfrågor men dessa inryms i ett vidare kulturperspektiv. Eldh betonar, i 

likhet med Kjell-Åke Hansson (1996), det föränderliga förhållandet mellan 

fartygsteknologi, hantering och upprätthållande av säkerhetsregler ombord. 

Hansson menar att det goda sjömanskapet idag förändrats på grund av den 

nya fartygstekniken som tenderar att fastställa de arbetsvillkor som besätt-

ningen måste anpassa sig efter.
69

 Eldh (2004) betonar därför det önskvärda i 

att problematisera den traditionella synen på ”gott sjömanskap” och att tyd-

ligare definiera den kompetens som idag är önskvärd hos besättningar på 

högteknologiskt utrustade fartyg.
70

 

Bengt-Erik Stenmark (2000) menar att sjömanskulturen har blivit upplöst 

och att denna måste återupprättas genom något som han benämner ”kulturlä-

rande”. Stenmark menar också att kunskap om sjömanskultur/kulturlärande 

bör bli ett etablerat ämne i yrkesutbildningen.
71

 Även Göran Jense (2000) 

                                                      
68 Exempelvis Olofsson 1995; Hansson 1996; Stenmark 2000; Eldh 2004; Lützhöft 2004; 

Mårtensson 2006; Jense 2000; Lützhöft m.fl. 2008; Lundh 2010; Hjorth 2008. 
69 Hansson 1996: 71 ff. 
70 Eldh 2004: 25. 
71 Stenmark 2000, kap 6.2: 36 ff. 
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påtalar betydelsen av sjömanskultur. Han lyfter framför allt fram den masku-

lina dominansen och den hierarkiska maktstrukturen som i ett historiskt per-

spektiv alltid existerat inom sjöfarten.
72

 Eldh (2004) finner att Stenmark och 

Jense har liknande synsätt på begreppet sjömanskultur – nämligen att det 

finns en sammanhållen kultur som förenar alla sjöfarare. Han menar att syn-

sättet är problematiskt eftersom kulturbegreppet tenderar att bli statiskt när 

förändringar inte integreras i de invanda föreställningarna om sjömanskultu-

ren. Eldh pekar på kulturens potentiellt negativa inverkan på sociala relatio-

ner, kommunikation och trivsel ombord och frågar sig när någon ingår i 

kulturen och om det finns människor som inte släpps in i denna gemen-

skap.
73

 

Jan Horck studerar kultur i en annan mening, det vill säga som kulturella 

komplikationer i multikulturella besättningar. Horck menar att multikulturel-

la miljöer inte är oproblematiska eftersom kulturspecifika föreställningar kan 

skapa förvirring rörande andras beteenden i potentiella konfliktsituationer 

och eftersom de budskap som sänds ut från en person inte alltid blir det 

samma budskap som mottas av andra. Horck håller frågan öppen när det 

gäller utvecklingen av den framtida arbets- och säkerhetsmiljön i mångkultu-

rella besättningar.
74

 

Även i Sjöhistoriska museets rapportserie finns publikationer som berör 

upplevelser av multinationella besättningar. I en skildring av en världsom-

segling med Isolde av Singapore som flaggas ut och besätts med svenskt 

befäl och mångkulturellt manskap följs det dagliga livets kulturella möten 

ombord. 
75

 Slutsatsen är att vardagslivet ombord inte tycks störas av kulturel-

la och religiösa skillnader. De problem som kan uppstå har framför allt med 

kulturella skillnader i uppfattning av ledarskap och auktoritet att göra. För-

fattarna menar dock att alla parter med tiden lär sig att överbrygga dessa 

kulturellt skilda synsätt.
76

 Det ska också nämnas att Sjöhistoriska museets 

rapportserie innehåller flera etnografiska beskrivningar av sjömanslivet. Som 

exempel kan nämnas en skildring av arbete och liv ombord på isbrytaren 

Oden
77

 och en skildring av arbetslivet på en finlandsfärja.
78

 

                                                      
72 Jense 2000: 65 f. 
73 Eldh 2004: 27. 
74 Horck 2004. 
75 Du Rietz & Lundgren 2001. 
76 Ibid: 187-188. 
77 Brunfelter 1988. 
78 Engman m.fl. 1992. 
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Magnus Mårtensson (2006) diskuterar fartygets särpräglade miljö med 

tonvikt på isolering och avskildhet från familj och vänner under långa tider. 

Han efterlyser en mer aktiv personalvård för att minska effekterna av besätt-

ningens isolering, vilket också skulle leda till större trivsel ombord.
79

 Mår-

tensson problematiserar även frågan om rekryteringen eller urvalet till sjö-

mansyrket. För att höja yrkets status, särskilt manskapets status, föreslås mer 

noggranna urvalsinstrument vid anställningar. Urvalskriterierna bör till ex-

empel ta hänsyn till förmågan att utstå den psykiska påfrestningen av isole-

ring. Mårtensson diskuterar möjligheten till en mer genomtänkt rekrytering 

som medvetet söker efter extroverta personlighetstyper, vilket, menar han, 

skulle leda till en förbättring av både kommunikation och samarbete om-

bord.
80

 

Stress, fatigue och säkerhet 

Ett flertal publikationer om fatigue, av både svenska och utländska forskare, 

har blivit uppmärksammade. I Sverige har Lützhöft med flera publicerat 

Fatigue at sea: A field study in Swedish shipping (2007). I undersökningen 

jämförs trötthetsnivåerna mellan 2- och 3- vaktsystem i ett urval av svenska 

fartyg.
81

 Mätningarna som framför allt är fysiologiska utförs huvudsakligen 

på bryggbefäl, sammanlagt 33 personer på 12 fartyg. Resultaten visar att 

deltagarna med 2-vakt uppvisar större trötthet än de med 3-vakt. De sist-

nämnda är dessutom mer tillfredsställda med sitt arbetspass och sin arbetssi-

tuation. Upplevelserna av stress är emellertid desamma hos båda grupperna 

av deltagare. Graden av trötthet är relaterad till tidpunkten under arbetsskif-

tet. Under sen natt och tidig morgon är tröttheten som störst. Det visar sig 

också att reaktionstiderna är högre efter ett nattskift än under ett dagskift.
82

 

Fredrik Hjorth (2008) undersöker hur sjösäkerheten påverkas av arbetssi-

tuationen ombord på mindre tvånavigatörsfartyg i östersjöområdets kusttra-

fik. Hjorth visar att arbetstiderna för befälhavare och styrmän har eskalerat 

till sådan grad att det resulterat i brott mot vilotidsreglerna, vilket medfört 

tendenser till efterjustering av vilotidsjournaler. Besättningarna upplever att 

fenomenet är välkänt bland inspektörer, vilka väljer att blunda eftersom frå-

gan är för kontroversiell för att rapportera. Situationen med kontinuerligt 

                                                      
79 Mårtensson 2006: 163. 
80 Ibid: 164. 
81 Vid 2-vakt varvas 6 timmars arbete med 6 timmars vila (också kallat 6-6 vakt). Vid 3-vakt 

varvas 4 timmars arbete med 8 timmars vila (även kallat 4-8 vakt). 
82 Lützhöft m.fl. 2007. 
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skiftarbete och långa nattskift påverkar inte bara sjösäkerheten, utan kan 

också leda till alvarliga hälsoproblem för personalen. Enligt Hjorth skulle ett 

sätt att lösa problemet vara att öka besättningsstorleken. En alternativ lös-

ning, med begränsade effekter, skulle vara att flytta vissa arbetsuppgifter 

från fartyg till land.
83

 

Magnus Mårtensson (2006) hävdar att en pressad arbetssituation med 

trötthet, oro och stress är en påtaglig verklighet inom dagens handelssjöfart. 

Han menar också att själva arbetet under senare år har förändrats så att det 

för de flesta befattningshavare skett en degradering av arbetets innehåll. 

Mårtensson påpekar att ett minskat engagemang och mindre trivsel i utfö-

randet av arbetsuppgifterna får effekter på upprätthållandet av säkerhetsni-

vån. Mårtensson påpekar att sjöfarten skiljer sig från andra branscher (där 

fatigue också finns) genom att sjömännen är bundna till sin arbetsmiljö och 

att det inte finns någon klar gräns mellan arbete och fritid. Andra faktorer 

som bidragit till ökad trötthet är komplexa arbetssituationer till följd av den 

tekniska utvecklingen, den ekonomiska konkurrensen och ökade fartresur-

ser.
84

 

I en förstudie om funktionsbaserad bemanning påpekar Margareta Lütz-

höft m.fl. (2008) hur arbetet under senare decennier har genomgått dramatis-

ka förändringar. Nya arbetsfunktioner har tillkommit utan tillfredsställande 

dokumentation om vad dessa inneburit för arbetet ombord. Studien ger en 

del insikter i vad dessa förändringar fört med sig. Den ökade datoriseringen, 

arbetet med IT-system och administration samt införandet av nya regelverk 

och säkerhetssystem får komplicerade följder för arbetsprocesserna, i en 

omfattning som tidigare varit okänd. Delar av besättningen ägnar en stor del 

av arbetstiden vid datorn och det blir mindre tid för det ”verkliga” arbetet.
85

 

Detta ger ofta upplevelser av både stress och frustration. Studien lyfter också 

fram det faktum att dagens hamnar ofta är öppna 24 timmar om dygnet. Det-

ta medför en intensifiering av fartygsturerna vilket påverkar möjligheten till 

sömn och vila, samt medför stress i det administrativa arbetet.
86

 

Monica Lundh (2010) undersöker arbetsvillkoren för maskinbefäl och 

menar att det inte är arbetsinnehållet som är huvudorsaken till upplevelsen 

                                                      
83 Hjorth 2008: 7. 
84 Mårtensson 2006: 147-150. 
85 Lützhöft m.fl. 2008: 17. 
86 Lützhöft m.fl. 2008: 17. 
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av arbetsstress. Det som ligger till grund för stressen är rollkonflikter.
87

 De 

ofta motsättningsfyllda krav som ställs på maskinbefälen i utförandet av 

arbetsuppgifterna förefaller bli konfliktskapande. Maskinbefälen förväntas 

leva upp till ett professionellt utfört arbete med en reducerad besättning som 

alltjämt måste uppfylla kraven på ekonomisk lönsamhet. Lundh hävdar vida-

re att många sjöfarare upplever sig ha otillräckliga kunskaper och ofullstän-

dig kompetensutveckling för de nya arbetsuppgifter som ålagts dem, framför 

allt genom den ökade datoriseringen och det administrativa arbetet.
88

 Det är 

högst troligt, menar hon, att den snabba tekniska, organisatoriska och eko-

nomiska utvecklingen inom hela fartygsindustrin är den mest framträdande 

orsaken till arbetsrelaterade konflikter bland besättningen i maskinavdel-

ningen. 

Attityder till arbetet 

Det finns för närvarande ingen svensk sjöfartsstudie med specifikt fokus 

på motivation i arbete och yrke. Däremot finns två studier som ligger mycket 

nära i det att de studerat arbetstillfredsställelse ombord på svenska handels-

fartyg – Werthén (1976) och Olofsson (1995).
89

 Hans-Erik Werthén presen-

terar en undersökning baserat på enkätmaterial från ett stratifierat urval av 86 

fartyg som resulterade i 1610 svar.
90

 Fältarbetet utfördes 1971-1972. Studien 

utgör en milstolpe för svensk fartygsforskning med arbetslivsinriktning och 

står som en återkommande referenskälla i efterföljande forskning. De vikti-

gaste frågeställningarna i studien handlar om (i) den tekniska utvecklingens 

betydelse för olika befattningskategoriers arbetstillfredsställelse,
91

 (ii) den 

traditionellt hierarkiska och auktoritära fartygsorganisationens effekter på 

attityder i arbetet, samt (iii) förändringar av anpassningssituationen under 

                                                      
87 Lundh 2010, paper IV: 10-12. 
88 Ibid: 10. 
89 Arbetstillfredsställelse och arbetsmotivation är starkt korrelerade men långt ifrån identiska 

fenomen, se diskussion i nästa kapitel.  
90 Werthén 1976: 41-45. 
91 Ett problem behäftat med undersökningen är att frågeställningen om den tekniska utveck-

lingens betydelse för arbetstillfredställelse passar dåligt ihop med undersökningens datain-

samlingsmetod. Frågeställningen berör förändring över tid och stickprovsdata är okänslig 

för sådana förändringar. För att observera förändringar över tid krävs paneldata eller annan 

insamlingsmetod som ger flera indikationer över en tillräckligt lång tidsperiod (för mer in-

formation av studier rörande förändring över tid se Singer & Willet 2003).  
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tiden till sjöss.
92

 Med anpassningssituationen, i den sistnämnda frågeställ-

ningen, syftas på personalens anpassning till sjömansyrket.
93

 

Werthéns studie visar att det både bland befäl och manskap vid tiden för 

studien fanns ett negativt samband mellan uttryckt arbetstillfredsställelse och 

fartygets ålder.
94

 Tillfredställelsen var alltså högre ombord på relativt ny-

byggda fartyg. Resultatet kan dock inte utan vidare kopplas till den tekniska 

utvecklingen på grund av, vilket Werthén också i vissa avsnitt berör, bety-

dande okontrollerade skillnader i komfort mellan gamla och nybyggda far-

tyg. För att komma effekten av teknisk utveckling närmare på spåret tittar 

Werthén lite extra på ett mindre antal fartyg med en automatiseringsgrad 

som gör att de tidvis kan drivas med obemannat maskinrum (OB-fartyg). 

Även om besättningarna på OB-fartygen i högre utsträckning upplevde sig 

ha ett meningsfullt arbete, framkom ingen skillnad i arbetstillfredsställelse 

generellt mellan besättningar på dessa fartyg och på de traditionella. Nautiskt 

befäl på OB-fartygen uppgav att laganda och gemenskap var sämre jämfört 

med nautiker på traditionella fartyg. Däremot uttryckte maskinbefäl på OB-

fartygen en högre arbetstillfredsställelse än maskinbefäl på traditionella far-

tyg.
95

 På OB-fartygen noterades också en större tilltro till underställd perso-

nal.
96

 Dessutom uttryckte man en upplevd större variation i arbetsmängd och 

en mindre grad av sysslolöshet, vilket Werthén tycks tolka som att man arbe-

tade under större stress än vad man gjorde på de traditionella fartygen.
97

 Det 

kan tilläggas att oavsett fartyg utmärkte sig befälen med att ligga högt på 

stressfrågor och många uppgav sig ofta eller mycket ofta tvingas arbeta un-

der stor trötthet.
98

 Det framkommer också att man generellt tycks ha upplevt 

hög stress på fartyg i närfart.
99

  

Det finns några resultat i Werthéns studie som är särskilt intressanta för 

den föreliggande studien. Det ena är att förhållandet arbetstillfredsställelse 

                                                      
92 Werthén 1976: 24. 
93 Ibid: 38-40. 
94 Ibid: 94-99. 
95 Eftersom sambandet mellan arbetstillfredsställelse och fartygens automatiseringsgrad 

mycket väl kan vara ett skensamband diskuterar Werthén på några ställen betydelsen av 

andra faktorer som följer med teknologiutvecklingen (så som maskinbefälens ökade utbild-

ningsnivå) och som skulle kunna utgöra den verkliga förklaringen. Men han utför aldrig 

någon riktig kontroll av möjliga faktorers nettoeffekter på arbetstillfredsställelsen. 
96 Werthén 1976: 99-106. 
97 Ibid: 105. 
98 Ibid: 152-155. 
99 Ibid: 110-111. 
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och befattningsgrad hos sjömännen skiljde sig från vad man funnit vid studi-

er av landbaserade organisationer där en högre befattning generellt innebar 

större tillfredsställelse i arbetet. En sådan hierarkisk skillnad i arbetstrivseln 

fanns alltså inte bland sjömännen. Andra intressanta resultat är att trivseln 

ökade med ålder för manskap medan det tycks ha funnits ett negativt sam-

band mellan trivsel och tid till sjöss för både befäl och manskap. Befälens 

avgångsbenägenhet minskade dock med stigande ålder. För både befäl och 

manskap utgjorde åldersgruppen 26-35 år den period i livet då risken var 

som störst att lämna sjölivet.
100

  

De slutsatser Werthén gör är mest positiva till den tekniska utvecklingen 

och är, om än spekulativa, möjligen allmänt plausibla. Han menar att ökad 

mekanisering förändrar arbetets struktur så att mänskliga kvalitéer så som 

logiskt tänkande och flexibilitet i samband med olika bedömningar bättre 

kan tas tillvara. Villkoret för att uppleva ett större mått av tillfredsställelse är 

emellertid, enligt Werthén, tillgång till den utbildning och kompetensutveck-

ling som erfordras för att utföra arbetsuppgifterna. Om detta uteblir och om 

organisationen inte anpassas i förhållande till arbetets innehåll och arbetsför-

delning, kommer yrkesrollen att urholkas och utveckling att upplevas som ett 

hot.
101

  

Den andra svenska attitydundersökningen bland sjömän är utförd av Mar-

tin Olofsson (1995) och publicerades alltså nitton år efter Werthéns under-

sökning. Studien bygger på enkäter som skickades ut till 111 lastfartyg 

(svenskflaggade med reducerad besättning) vilket resulterade i svar från 877 

sjömän.
102

 Olofsson använder delvis samma enkätfrågor som Werthén an-

vänt i sin undersökning.
103

 Olofsson noterar generellt högre medelvärden för 

tillfredsställelse med sjömanslivet liksom med professionen, än vad Werthén 

kunde göra.
104

 Manskapets syn på intressanta arbetsuppgifter och självstän-

dighet i sina arbeten, jämfört med ett arbete iland, hade också förbättrats 

mellan de två undersökningarna. Olofsson menar att detta kan härledas till 

reducerade och mindre hierarkiska besättningar där arbetet diskuteras och 

                                                      
100 Werthén 1976: 160-163. 
101 Ibid: 173. 
102 Olofsson 1995: 44-55. 
103 Ett problem med studien är dock att resultaten redovisas utan signifikanstester och, i likhet 

med Werthéns studie, utan kontroll för effekt av alternativa förklaringsvariabler. Dessutom 

är det oklart huruvida de två studiernas urval resulterar i tillräckligt jämförbara stickprov. 
104 Olofsson 1995: 69-72. 
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löses mer som kollegor emellan.
105

 Sammantaget tycktes teknisk chef och 

förste maskinist vara minst positiva i sina omdömen. Olofsson förklarar detta 

med att reducerad bemanning och minskat stöd från landsidan medför ett 

stort operativt ansvar för maskinbefälen. I och med införandet av elektronis-

ka kontrollsystem försvinner också möjligheterna till improviserade alterna-

tiva lösningar.
106

 För övrigt hade tiden för ombordanställda på ett och samma 

fartyg mer än tredubblats mellan undersökningarna. Dessutom hade bandet 

till ett speciellt rederi blivit mycket starkare. Olofsson tolkar även detta som 

en effekt av reducerade besättningar på så sätt att nykomlingar i små arbets-

grupper anses bli en stor belastning med tanke på extra kostnader för utbild-

ning och träning.
107

 

För att ytterligare öka tillfredsställelsen med arbetet och trivseln ombord 

för manskap och yngre befäl lyfter Olofsson i sin slutdiskussion fram möj-

ligheterna för dessa grupper att gradvis få ökat ansvar och pekar på att detta 

redan skett inom många landbaserade arbetsorganisationer. Han menar att 

arbetet ombord borde vara en kontinuerlig lärprocess snarare än att vara 

styrd av väl invanda rutiner.
108

 Olofsson uppmanar den svenska fartygsindu-

strin att bli mer öppen för alternativa lösningar. Lösningen kan inte vara att 

reducera besättningarna varje gång man behöver få sina kostnader täckta, 

menar han. Den traditionella fartygsorganisationen behöver förändras så att 

man kan se potentialen i varje enskild sjöman. Ansträngningar bör göras för 

att förbättra arbetsvillkoren, vilket i sin tur leder till större tillfredsställelse 

med arbetssituationen och livet ombord.
109

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
105 Olofsson 1995: 73-75. 
106 Ibid: 70, 81, 96, 145. 
107 Ibid: 67. 
108 Ibid: 144. 
109 Ibid: 146. 
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4. Arbete och motivation 

Carl Hult 

I föregående kapitel om svensk forskning om sjömansyrke och sjömans-

liv blev det tydligt att befintlig forskning täcker många intressanta områden, 

så som säkerhet till sjöss, sjömanskultur och arbetstillfredsställelse. Men 

sammanfattningen uppenbarade också en brist när det gäller studier av moti-

vation i arbetet. Även om fenomenen arbetstillfredsställelse och arbetsmoti-

vation samvarierar är begreppen långt ifrån identiska. Motivation inbegriper, 

per definition, ett visst mått av engagemang, vilket inte är fallet med tillfred-

ställelse. Användbara definitioner på motivation kan lyda: den grad som en 

individ vill och kan engagera sig i ett specifikt beteende,
110

 eller det som ger 

energi till, styr och vidmakthåller mänskligt beteende.
111

. Arbetstillfredsstäl-

lelse betraktas normalt inte som en ingång i ett relativt stabilt beteende, utan 

snarare som en känslomässig reaktion på en arbetssituation.
112

 Man skulle 

schematiskt kunna se det så att tillfredställelse är en känsla som kommer till 

individen från aktiviteten, medan motivation är en intention som, stärkt av 

samma känsla, kan komma från individen till aktiviteten.
113

 I den förelig-

gande undersökningen betraktas därför arbetstillfredsställelse som en av 

flera bakomliggande faktorer till arbetsmotivation.
114

 

Motivation och lönearbetets värde 

Lönearbetet framstår vid första anblick som främst ett medel för att nå 

trygghet och hygglig konsumtionsförmåga. Men lönearbetet är för de flesta 

av oss inte bara ett instrument för att nå de mål som ligger utanför själva 

arbetsaktiviteten, det har också ett potentiellt värde i sig självt. Den som har 

upplevt att ha ett jobb, men också upplevt perioder av arbetslöshet, vet att 

det bara är när man har jobbet som man upplever en självklar acceptans i alla 

delar av samhällslivet. Det är inte heller obekant att vårt jobb bidrar till vår 

identitetsuppfattning och att typen av yrke markerar vår samhällsstatus på en 

outtalad men omisskännlig social skala. Enligt socialpsykologen Marie Ja-

                                                      
110 Steers & Porter 1987: 29 (min översättning). 
111 Steers 1984: 132 (min översättning). 
112 Steers 1984: 428-444. 
113 Tillfredsställelse kan också inbegripa ett visst mått av mättnad och nöjdhet med omstän-

digheterna vilket kan verka negativt på fortsatt engagemang i en verksamhet. För att kom-

plicera det ytterligare kan också ett starkt engagemang i arbetet ha en negativ inverkan på 

trivseln i det fall ambitionerna överskrider det som upplevs som uppnått med aktiviteten. 
114 Steers 1984: 442; Mottaz 1987; Hult 2005. 
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hoda innehåller lönearbetet en hel uppsättning så kallade icke-ekonomiska 

värden. Förutom att tillhandahålla status och identitet i gruppen och i sam-

hället erbjuder lönearbetet struktur och regelbundenhet i tillvaron och blir till 

en mötespunkt för social gemenskap och meningsfull kollektiv ansträng-

ning.
115

 Lönearbetet har på så sätt kommit att bli ett betydelsefullt komple-

ment till familjelivets mer avskilda och ofta känslomässigt mer komplicerade 

tillvaro. 

Det förefaller dock inte som självklart att vi så där utan vidare ska kunna 

uppfatta ett antal positiva kvalitéer i en aktivitet som i övrigt oftast innehål-

ler påtagliga mått av tvång och ansträngning. Jahoda menar emellertid att 

trots att de kvalitéer som berörts bara är oavsiktliga biprodukter av den form 

som modernt lönearbete har tagit, motsvarar de ändå en uppsättning högst 

fundamentala behov hos människan som alltid och överallt har tillfredsställts 

i sociala ritualer och religiösa ceremonier, eller som här och nu i det moder-

na lönearbetet.
116

 Ett viktigt skäl till att många av oss idag förmår tillfreds-

ställa fler behov i arbetet än bara de ekonomiska kan sannolikt återföras till 

en långsam förändring i synen på mänskan som resurs; från att ha bottnat i 

en potentiellt hänsynslös princip till att ha övergått i en insikt om betydelsen 

av delaktighet och utbyte i verksamheten. De mest avgörande förändringarna 

i synen på arbete och motivation skedde i efterdyningarna av den industriella 

revolutionen. Från att ha betraktat den arbetande människan som i grunden 

lat och endast intresserad av pengar, utvecklades så småningom insikten om 

att motivation och beteenden kan påverkas av en rad faktorer, så som sociala 

aspekter, arbetets utformning, ledarstil, värderingar och upplevelser av ar-

betsmiljön.
117

 Denna insikt lade också grunden till dagens motivationsforsk-

ning. 

I den här studiens inledande kapitel angavs att arbetsrelaterad motivation 

kan återfinnas på olika nivåer och se lite olika ut beroende på vilken nivå 

som åsyftas. Det kan handla om ett känslomässigt förhållande till den speci-

fika anställningen uttryckt i lojalitet och engagemang i det dagliga arbetet, 

vilket kan kallas motivation i arbetsorganisationen. På en högre nivå kan det 

röra sig om ett känslomässigt förhållande till yrket som varierar med hur vi 

                                                      
115 Jahoda 1982. 
116 Jahoda 1982: 59. 
117  Förra seklets utveckling kan beskrivas i tre faser, från Scientific Management Movement 

via Human Relation Movement fram till 1960-talets Human Resorce Movement (se Steers 

1984: 134-137). 
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upplever yrkesrollen och den kollegiala samhörigheten med yrkeskåren, 

vilket kan benämnas yrkesmotivation. Man kan dessutom på en övergripande 

nivå tänka sig ett känslomässigt förhållande till lönearbete rent generellt som 

hänger samman med den utsträckning vi som samhällsmedborgare omfattas 

av normer och värderingar rörande värdet i att ha ett jobb, vilket kan benäm-

nas arbetsmarknadsmotivation. Dessa motivationsnivåer kommer att utgöra 

viktiga analytiska distinktioner i denna studie av sjömännens motivation i 

arbete och yrke. 

Arbetsmarknadsmotivation 

Med arbetsmarknadsmotivation avses den personliga drivkraften i ar-

betsmarknadsdeltagandet; att vilja ha ett lönearbete, ett jobb att gå till.
 118

 

Den här drivkraften beskrivs ofta i termer av ekonomiska incitament så som 

en effekt av förväntat ekonomiskt utbyte för en arbetsansträngning. Men 

forskning har visat att viljan att ha ett jobb även av andra skäl än lönen är 

generellt hög i västvärlden och särskilt hög i de skandinaviska länderna.
119

 

Vi har i det föregående betraktat den känslomässiga dimensionen som en 

biprodukt av det moderna lönearbetets form. Beskrivningen kan utvecklas 

ytterligare genom att betrakta förhållandet så att de känslomässiga drivkraf-

terna kan lägga sig som en överbyggnad på de ekonomiska drivkrafterna 

under förutsättning att en grundläggande ekonomisk trygghet är på plats. I 

förhållande till hur individen upplever sin ekonomiska situation kan sedan 

den icke-ekonomiska delen av arbetsmarknadsmotivationen utvecklas. Det 

vill säga, förmågan att finna icke-ekonomiska värden i arbetslivet är avhäng-

igt en viss ekonomisk grundtrygghet.
120

 

Den icke-ekonomiska arbetsmarknadsmotivationen handlar om indivi-

dens benägenhet att se och sträva efter olika värden i arbetet. Ju fler värden 

individen finner, desto starkare blir motivationen att ha ett arbete att gå till, 

och desto lägre blir sannolikt (allt annat lika) frånvarostatistiken liksom ris-

ken för förtida pensionering.
121

 Exakt vilka värden som kan upplevas i ett 

lönearbete är dock oklart. Vad vi vet är att en betydande del av den icke-

ekonomiska motivationen kan förklaras av en strävan efter avancemang och 

                                                      
118 Den empiriska forskningen har sitt ursprung i begreppet Non-Financial Employment 

Commitment (Warr 1982). 
119 Hult & Svallfors 2002; Hult 2004; Esser 2005. 
120 se Hult 2004. 
121 Se Hult 2004; Hult & Edlund 2008; Hult & Stattin 2010. 
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framförallt efter intressanta arbetsuppgifter.
122

 För att få en mer detaljerad 

bild av de värden som döljer sig i dessa aspekter kan vi i likhet med Marie 

Jahoda anta att det handlar om sådant som status och identitet i samhället, 

om struktur och regelbundenhet i tillvaron och om att ha en mötespunkt för 

social gemenskap och meningsfull sysselsättning. Även om arbetsmark-

nadsmotivationens drivkrafter till största del tycks handla om själva strävan-

det efter värden, har också omständigheter i den specifika anställningen viss 

betydelse på så sätt att upplevelsen av att faktiskt ha intressanta arbetsupp-

gifter har funnits stärka motivationen.
123

 

Tidigare forskning visar att benägenheten att finna icke-ekonomiska vär-

den i arbetet varierar med position på arbetsmarknaden. Högre chefer och 

högutbildade tjänstemän anser i större utsträckning att lönearbete har andra 

värden än bara lönen. Av detta skulle vi kunna förvänta oss att finna den här 

typen av motivation vara särskilt hög bland seniorbefäl jämfört med man-

skap. Å andra sidan har Werthéns studie visat att det hierarkiska mönstret för 

sjömännens arbetstillfredsställelse inte följer det generella mönstret på ar-

betsmarknaden.
124

 Tidigare forskning har också noterat en generellt högre 

benägenhet bland kvinnor att se icke-ekonomiska värden i lönearbetet.
125

 En 

förklaring till könsskillnaden skulle kunna vara att kvinnors kamp för att slå 

sig in på arbetsmarknaden på samma villkor som männen, för vissa genera-

tioner, har verkat stärkande på upplevelsen av värdet i att ha ett jobb - ju 

större kamp, desto högre motivation.
126

  

Forskning visar också att det icke-ekonomiska intresset för lönearbetet av 

naturliga skäl avtar något när människor närmar sig pensionsåldern.
127

 I vis-

sa fall har man kunnat spåra en självselektering i åldersmönstret. I dessa fall 

är den icke-ekonomiska motivationen relativt hög i 30-årsåldern men lägre 

hos dem runt 40 för att åter vara högre i gruppen 55+. Ett sådant resultat 

antyder förekomsten av en arbetskraft som redan i 40-årsåldern tenderar att 

sträva bort från lönearbetet mot en tidig pensionering och att de som ändå är 

kvar vid åldern 55+ är kvar därför att de har, och i vuxen ålder förmodligen 

alltid har haft, en hög icke-ekonomisk motivation i arbetet.
128

 Man kan där-

                                                      
122 Hult 2004: Appendix 1. 
123 Hult 2004: Appendix 1. 
124 Se Werthén 1976. 
125 Hult & Svallfors 2002; Hult 2008. 
126 Hult 2008. 
127 Marklund 1993; Hult & Edlund 2008; Hult & Stattin 2010. 
128 Hult & Edlund 2008. 
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för utgå ifrån att den icke-ekonomiska arbetsmarknadsmotivationen är viktig 

vid valet mellan att arbeta några år extra eller att gå i pension. En förenklad 

bild av de faktorer som styr motivationen återfinns i Figur 1.  

 

Figur 1: Schematisk bild av de faktorer som funnits påverka icke-ekonomisk arbetsmarknadsmoti-

vation.129 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det kan tilläggas att länderjämförande forskning talar för att det är upple-

velsen av grundtryggheten i samhället som ligger bakom en stor del av ob-

serverade nationella variationer i icke-ekonomisk arbetsmarknadsmotivation. 

I samhällen där alla livlinor är kopplade till lönearbetet tycks lönearebetets 

ekonomiska värden få större uppmärksamhet på bekostnad av de icke-

ekonomiska värdena.
130

 Det finns en mängd faktorer på nationell nivå som 

antas vara med och påverka arbetsmarknadsmotivationen, exempelvis ar-

betsmarknadslagstiftningen och inte minst utbildningssystemen vars utform-

ning systematiskt kan negligera eller förmedla kunskap om arbetets alla vär-

den. Man skulle kunna uttrycka det så att den nationella typen av arbets-

marknadsmotivation bottnar i samhälliga normer och värderingar som är 

inbyggda i de institutionella ramverken. En nations institutioner och kultu-

rella innehåll bidrar på så sätt till att forma medborgarnas förhållande till 

                                                      
129 Hult 2004. 
130 Hult & Svallfors 2002; Hult 2004. 
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arbetsmarknaden.
131

 Lika lite som vi kan anta att den icke-ekonomiska moti-

vationen till lönearbetet har haft generell existens i alla historiska epoker kan 

vi vänta oss att den idag står att finna på alla håll i världen. Kort sagt, den 

här typen av motivation ställer krav på den samhälleliga gemenskapen. 

Motivation i arbetsorganisationen 

Om arbetsmarknadsmotivationen handlar om värdet att ha ett jobb rent 

generellt, så handlar motivation i arbetsorganisationen om lojalitet, engage-

mang och motivation i den specifika anställningen.
132

 Omständigheterna 

kring de båda typerna av motivation skiljer sig på betydande sätt. Arbets-

marknadsmotivationen drivs till största del av förväntningar och föreställ-

ningar om arbetet, medan motivation i arbetsorganisationenen framför allt 

drivs av vad man upplever sig få ut av det specifika arbetet och hur väl det 

överensstämmer med individuella förväntningar.
133

 Det är också så att de 

specifika arbetsorganisationerna (i vårt fall fartyg och rederier) är utbytbara 

enheter medan arbetsmarknaden är vad den är och kan bara förändras lång-

siktigt, eller, om man har bråttom genom att helt enkelt flytta utomlands 

(alternativt som sjöman byta flagg). Arbetsmarknadsmotivationen styrs alltså 

i huvudsak av kulturellt betingade föreställningar och värderingar som vi 

förvärvar under livet och som bara långsamt förändras, medan drivkraften 

för lojalitet och engagemang i det specifika arbetet ligger mer i upplevelsen 

av den omedelbara situationen och därför kan förändras relativt snabbt. I det 

senare fallet drivs alltså motivationen av den utsträckning som olika aspekter 

i arbetsplats och organisation motsvarar individuella förväntningar.
134

 Om 

arbetsrelaterade preferenser och upplevda förhållanden överensstämmer 

förväntas individen uttrycka en hög ambitionsnivå när det gäller engage-

mang och lojalitet.
135

 Motivation i arbetsorganisationen samvarierar med 

andra ord starkt med upplevd arbetstillfredsställelse. 

Tidigare forskning har visat att det upplevda icke-ekonomiska utbytet har 

starkare effekt på lojalitet och engagemang i arbetet än vad upplevelsen av 

                                                      
131 Hult 2004. 
132 Denna typ av motivation har internationellt tilldragit sig stort forskningsintresse under 

benämningen Organisational Commitment med förgrundsgestalter som Porter m.fl. (1974) 

och Mowday m.fl. (1979). 
133 Mottaz 1988; Hult 2005. 
134 Ibid. 
135 Ibid. 
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det ekonomiska utbytet har.
136

 Men snarare än att skilja mellan ekonomiska 

och icke-ekonomiska faktorer skiljer man i den här forskningstraditionen 

mellan inre och yttre faktorer. Inre faktorer refererar till faktorer som har ett 

värde i sig och är direkt kopplat till själva arbetet, medan yttre faktorer refe-

rerar till värden som ligger utanför själva arbetet. Inre faktorer är belöningar 

man får i och med arbetet (exempelvis välbefinnande och stolthet av upple-

velsen att göra ett bra och viktigt arbete) och yttre faktorer är belöningar man 

får för utfört arbete (lön och andra förmåner).
137

 Utifrån denna betraktelse-

grund kan man anta att yttre faktorer har svårt att verka genuint motiverande 

i arbetandets stund eftersom de är helt avskilda från arbetsaktiviteten. Lönen, 

liksom flertalet förmåner, ligger utanför arbetsaktiviteten och kommer aldrig 

till glädje där, medan inre faktorer hör till arbetet och verkar som en direkt 

förbindelse mellan individ och aktivitet vilket möjliggör en upplevelse av 

tillfredställelse med aktiviteten.  

Arbetspsykologen Frederick Herzberg har beskrivit förhållandet så att om 

vi frågar människor om det mest tillfredsställande som de har varit med om i 

sina arbeten, handlar svaren nästan alltid om faktorer i själva aktiviteten, så 

som att känna sin skicklighet och kapacitet eller i upplevelsen av att arbeta 

allt vad man kan för att vända ett krisläge. Denna aspekt betraktas därför 

som en genuin motivations–stärkare. Om vi däremot frågar om det sämsta 

man varit med om i arbetet, handlar svaren nästan alltid om yttre faktorer, så 

som uteblivna belöningar eller orättvisa lönesättningar. Alla dessa aspekter 

betraktas därför som motivations–sänkare.
138

 Herzberg kallar den senare 

kategorin också för hygienfaktorer eftersom de alltid måste hållas på en ac-

ceptabel nivå för att inte skapa otillfredsställelse och sänkt motivation.
139

 

Sammantaget innebär Herzbergs modell att yttre faktorer måste vara till-

fredsställda för att inte verka negativt på motivationen och att när en accep-

tabel nivå uppnåtts upphör effekten med ytterligare ökning av exempelvis 

lönen. I ett sådant jämviktsläge är det bara de inre faktorerna som står för 

långsiktig positiv effekt på motivationen. Yttre faktorer har därmed inte 

mindre betydelse, men kortare räckvidd och de kräver ständig tillsyn för att 

inte slå över i motivationssänkande riktning. Även om detta kan illustrera 

själva principen i utbytesmekanismen måste möjligheten för individuella 

                                                      
136 Mottaz 1988; Hult 2005. 
137 Se Hackman and Lawler 1971; Mottaz 1988; Lincoln & Kalleberg 1990: 98. 
138 Herzberg m.fl. 1993: 70-83. 
139 Ibid: introduction: xvi. 
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variationer hållas i minnet. Den utsträckning som tillgången på inre värden 

är närvarande i aktiviteten samtidigt som hygienaspekterna är uppfyllda be-

ror till betydande del på subjektiva upplevelser och förväntningar.
140

       

I likhet med den icke-ekonomiska arbetsmarknadsmotivationen utrycker 

högre chefer och högutbildade tjänstemän generellt den högsta lojaliteten 

och det högsta engagemanget i sina arbetssituationer. Men i det här fallet kan 

hela skillnaden förklaras av att anställda i högre positioner oftare upplever 

arbetssituationen som tillfredsställande och därför uttrycker högre grad av 

lojalitet och motivation.
141

 Den största positiva effekten uppnås av upplevel-

sen av att ha intressanta arbetsuppgifter, men även självständighet i arbetet 

har stor betydelse.
142

 Inga könsskillnader tycks finnas när det gäller den här 

typen av motivation. Men det har visat sig att äldre generellt uttrycker en 

högre arbetstillfredsställelse,
143

 samt en större lojalitet till sina arbetsgivare 

än vad yngre människor gör.
144

 Figur 4 ger en förenklad bild av några av de 

viktigaste faktorer som i tidigare forskning funnits påverka motivationen i 

arbetsorganisation. 

 

Figur 2: Schematisk bild av de faktorer som funnits påverka motivation i arbetsorganisationen145. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
140 Mottaz 1988; Hult 2005. 
141 Hult 2005. 
142 Ibid. 
143 Kalleberg & Loscocco 1983. 
144 Mathieu & Zajac 1990; Hult & Svallfors 2002. 
145 Delvis omarbetad version från Hult 2004. 

 
 

 

Arbetstill-
fredsställelse 

 

 

 

 

 

 

 

Motivation i 
Arbetsorgani-

sationen 

 

Förekomst av 
intressanta 

arbetsuppgifter 
 
 

Självständighet i 

arbetet 

Ålder 
 



 39 

Avslutningsvis kan sägas att till skillnad från den icke-ekonomiska ar-

betsmarknadsmotivationen, stärks inte motivationen i arbetsorganisationen 

av en samhällelig grundtrygghet.
146

 Tvärt om tycks utbyggda trygghetssy-

stem verka i motsatt riktning när det gäller motivationen i det specifika arbe-

tet. Man kan tolka det så att lojaliteten i organisationen stärks vid låg grad av 

samhälleliga trygghetssystem av det skäl att det då i större utsträckning är 

arbetsgivaren och den specifika arbetsorganisationen som säkrar individens 

ekonomiska grundtrygghet.
147

 

Yrkesmotivation 

Om arbetsmarknadsmotivation och motivation i arbetsorganisationen rör 

det övergripande respektive det specifika i arbetslivet, befinner sig yrkesmo-

tivationen någonstans däremellan. I likhet med de två förstnämnda typerna 

av motivation finns naturligtvis en ekonomisk drivkraft bakom yrkesmotiva-

tionen, i synnerhet när man står inför ett val mellan olika yrken. Men det 

finns också, även det i likhet med de förstnämnda, en mer kvalitativ och 

känslomässig drivkraft vilken är den aspekt som har fått störst uppmärksam-

het i tidigare forskning.
148

 Det är exempelvis främst i yrket som man kan 

utveckla en känsla av status och identitet. Tidigare forskning visar att utbild-

ningens längd, liksom ålder och investerade år i yrket har positiv effekt på 

yrkesmotivationen.
149

 Det har också rapporterats att upplevelsen av arbets-

platsens sociala kvalitet, ledarskapet och förhållandet arbete/hem påverkar 

yrkesmotivationen.
150

 Även ett positivt samband mellan yrkesmotivation och 

upplevd självständighet i arbetet har rapporterats.
151

 Likaså har en stark kor-

relation med motivation i arbetsorganisationen noterats.
152

 Har man en lång, 

gedigen yrkesutbildning och är motiverad i sitt dagliga arbete och trivs med 

sin specifika anställning kan man med andra ord också förväntas uppvisa ett 

starkt känslomässigt förhållande till sitt yrke.  

Yrkesmotivationen skiljer sig dock från motivationen i en arbetsorganisa-

tion i det att trivseln på en specifik arbetsplats kan vara låg medan identifika-

                                                      
146 Hult & Svallfors 2002; Hult 2004. 
147 Hult 2004. 
148 Forskning om människors yrkesmotivation (Occupational Commitment) etablerades med 

enhetlig begreppsanvändning först mot slutet av 1900-talet, se redogörelse och definitioner i 

Lee m.fl. 2000.  
149 Nogueras 2006. 
150 van der Heijden m.fl. 2009. 
151 Giffords 2009. 
152 Lee m.fl. 2000. 
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tionen med yrket kan vara hög. Det omvända förhållandet är lite svårare att 

tänka sig som särskilt vanligt förekommande, även om det är fullt möjligt att 

en stärkt tillfredsställelse med yrket också stärker motivationen i den speci-

fika arbetsplatsen. Det ska också sägas att det sannolikt är generellt lättare att 

byta arbetsplats och ändå vara kvar i samma yrke än tvärt om, vilket skulle 

kunna bidra till en tendens att rikta ett eventuellt missnöje mot anställningen 

snarare än mot yrket. Forskning har i alla fall visat att en stark yrkesmotiva-

tion har en avhållande inverkan på ett beslut att lämna sin anställning.
153

  

När det gäller just sjömän kan man möjligen förvänta sig att yrkesgemen-

skapen, yrkesidentiteten och därmed yrkesmotivationen av tradition är be-

tydligt mer framträdande än motivationen i den specifika anställningen. 

Forskning från 1960-talet visar att sjömännen först och främst framställer sig 

som sjömän medan den specifika anställningen och det specifika fartyget 

kommer i andra hand.
154

 Detta kan dock tänkas ha varit en vanligare förete-

else före 1973 års sjömanslag då sjömän arbetade under betydligt lösare 

kontrakt än vad som är fallet i dag.
155

 Vi såg också i Olofssons studie att 

sjömännens band till ett specifikt rederi hade blivit starkare genom åren, 

vilket tolkades som en effekt av att reducerade besättningar gjorde det svåra-

re att byta fartyg och att ta sig in i ett nytt sammansvetsat team.
156

 Man bör 

dock kunna förvänta sig att befälen med sina längre utbildningar uppvisar en 

starkare yrkesmotivation än manskapet. Man kan också förvänta sig att yr-

kesmotivationen skiljer sig mellan avdelningar på så sätt att däckspersonal 

har en högre yrkesmotivation på grund av begränsade yrkesalternativ jämfört 

med maskinpersonal och intendentur. 

Yrkesmotivationen är en av de viktigaste indikatorerna i denna undersök-

ning eftersom den anger sjömannens förhållande till sjömanslivet. En ålders-

variation i yrkesmotivationen kan indikera under vilka perioder i livet som 

man är särskilt mottaglig för erbjudanden om arbete i land. Förutom de på-

verkansfaktorer som redan berörts kan vi förvänta oss att yrkesspecifika 

hygienfaktorer har stor betydelse för upplevelsen av yrket och därmed för 

yrkesmotivationen. Vi talar då om sådant som det upplevda löneläget, avlös-

                                                      
153 Nogueras 2006; Blau 2009. 
154 Aubert och Arner menade att sjömännen under intervjuer hade svårt att hålla sig till ett 

enda fartyg utan föredrog att tala om livet ombord på fartyg generellt. De menade också att 

sjömännen sätt att tänka och förhålla sig generellt till företeelser liknar sociologens sätt att 

arbeta (Aubert & Arner 1962). 
155 Se Ihre 2010: 41. 
156 Se Olofsson 1995. 
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ningssystemets utformning, ledigheterna et cetera. Figur 3 illustrerar de fak-

torer som funnits påverka yrkesmotivationen. 

 

Figur 2: Schematisk bild av de faktorer som funnits påverka yrkesmotivationen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åldrande och arbete 

En viktig aspekt i denna undersökning berör frågan om människors för-

hållande till arbete under olika perioder av livet. Vissa åldersskillnader i 

arbetsrelaterade upplevelser och attityder kan naturligtvis härledas till det 

kronologiska åldrandet som, med viss individuell variation, fortgår i en be-

stämd riktning. Det skulle i så fall vara frågan om en fortgående mognads-

process eller andra mer fysiska förändringar som kan tänkas påverkar indivi-

dens upplevelse av arbetet. Men att okritiskt relatera uppmätta skillnader i 

upplevelser, attityder och värderingar till det kronologiska åldrandet är dock 

problematiskt. När det gäller många arbetsrelaterade attityder skulle man 

lika gärna kunna argumentera för att eventuella ålderskillnader beror på att 

åldrandet medför att människor successivt når allt bättre positioner i arbetet 

samtidigt som personliga investeringar i arbetssituation och yrke ökar. 

Utifrån ett mer hanterbart perspektiv kan man, vilket berördes i inled-

ningen, betrakta människors förhållande till arbetet så att det egentligen inte 

 

 

 

Arbetstill-

fredsställelse 

 

 

 

 

 

 

 

Yrkesmotiva-
tion 

 

 
Självständighet i 

arbetet 

 

Sociala aspekter, 

ledarskapet och 
förhållandet 

arbete/hem  

 

Ålder, investera-

de år i yrket och 

utbildningens 

längd 

 



 42 

behöver förändras kronologiskt utan snarare periodiskt, beroende på att vi 

under olika delar av livet befinner oss i olika sociala roller.
 157

 

När man studerar förhållandet till arbete under olika väl avgränsade lev-

nadsperioder riskerar man emellertid att sammanblanda sådant som beror på 

olika omständigheter under livets gång med sådant som lika gärna kan bero 

på generationstillhörighet. Det finns starka argument som talar för att männi-

skor generationsmässigt utvecklar specifika attityder och värderingar på 

grund av att olika generationer möts av olika möjligheter och begränsningar i 

samhället.
158

 Även om vi håller öppet för eventuella generationseffekter, är 

teorin om livets skiftande roller viktig som utgångspunkt för denna studie. 

Detta på grund av att sjömanslivets speciella villkor kan förväntas vara sär-

skilt svåra att förena med vissa perioder i livet. Studien tar därför sin ut-

gångspunkt i Mathilda White Rileys’ argument som säger att åldrande är en 

process som till betydande del innebär förskjutning av mål, omdefiniering av 

problem och omformulering av förväntningar.
159

 

Fyra relativt distinkta perioder kan urskiljas. De yngsta respondenterna i 

vårt material är 19 år. Därifrån upp till någonstans i de tidiga 30, förväntas, 

generellt, relativt temporära anställningar, ofta mer eller mindre slumpmäs-

sigt ingångna – snarare än genom en tydlig karriärplan – varvat med avbrott 

för studier. Perioden kännetecknas ofta av sökande och ett betydande fokus 

på det sociala livet. Den här ålderskategorin kan benämnas yngre vuxna. 

Åren mellan de tidiga 30 och tidiga 40 är den period då människor generellt 

lägger mer kraft på en specifik anställning och karriär. Samtidigt, vilket kan 

medföra friktion, är detta oftast en period som kräver stort ansvarstagande 

för hem och familj. Perioden kan kallas karriär- och familjeperioden. Under 

åren mellan de tidiga 40 och tidiga 50 blir barnen gradvis allt mer oberoende 

varmed spänningen mellan arbete och familj har möjlighet att avta. I den här 

perioden ökar möjligheterna att lägga mer ostört fokus på arbetslivet. Låt oss 

kalla denna period för medelåldern. 

Från och med någonstans mitt i de 50 kan människor, ur ett visst perspek-

tiv, befinna sig i den mest avslappnade arbetslivssituationen som det vuxna 

livet tillåter, med avklarad karriär, med barn som har flyttat hemifrån och 

med stabiliserade ekonomiska förhållanden. Det är under den här perioden 

                                                      
157 Riley m.fl. 1968: 409-420. 
158 Se Inglehart 2000; Inglehart & Welzel 2005; Smola & Sutton 2002. 
159 Riley m.fl. 1968: 9 (min översättning). 
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som tankar på ålderspension gör sig alltmer gällande. Perioden kan helt en-

kelt kallas för 55+.
160

 

Naturligtvis medför ingen kategorisering av åldersintervaller knivskarpa 

avgränsningar eftersom variationen i människors faktiska livsbanor kan an-

tas vara betydande. Med denna invändning i beaktande antas ändå att före-

slagna intervaller är tillräckligt definierade och anpassade för att statistiskt 

fånga in betydelsefulla livsperioder som tendenser i stora populationer. En 

annan möjlig invändning vänder sig mot själva förekomsten av systematiska 

rollskiften under livet eftersom teorin presenterades 1968 och att samhället 

har förändrats en hel del sedan dess, med exempelvis nya mönster för famil-

jebildning et cetera. Hur det förhåller sig med den saken kan vi i detta läge 

inte få svar på eftersom det är en rent empirisk fråga. Däremot har denna 

studie möjlighet att bidra med ett svar på hur det förhåller sig på den punkten 

för svenska sjömän år 2010.  

Hur kan då ovanstående perioder och rollskiften i livet tänkas strukturera 

förhållandet till anställning, yrke och arbete när det gäller sjömän? Låt oss 

börja med gruppen de yngre vuxna som generellt förväntas ha ett relativt löst 

förhållande till en specifik anställning. När det gäller sjömansyrket varierar 

detta sannolikt med befattning och avdelning. Man kan, å ena sidan, förvänta 

sig ett lösare och relativt temporärt förhållande till arbete och yrke bland 

yngre manskap jämfört med juniorbefäl vilka kan antas ha en mer utpräglad 

karriärplan då de redan investerat i omfattande yrkesspecifika studier. Det är 

också möjligt att yngre intendenturpersonal har en jämförelsevis svag an-

knytning till arbete och yrke till sjöss av det skäl att de har möjlighet att al-

ternera med landbaserat arbete inom hotell och restaurangbranschen. Det är 

likaså möjligt att yngre maskinpersonal har ett lösare förhållande till sjö-

mansarbetet än yngre däckspersonal eftersom de i större utsträckning besitter 

kvalifikationer som efterfrågas även i den landbaserade industrin. Det finns 

alltså skäl att – för den yngsta åldersgruppen – anta att yrkesmotivationen 

och i viss mån även motivationen i arbetsorganisation är högre bland junior-

befäl jämfört med manskap och bland däckspersonal jämfört med maskin-

personal och intendentur. 

Under karriär- och familjeperioden, kan vi förvänta oss ett tilltagande 

fokus på arbete och karriär och att betydelsen av ekonomiska aspekter tilltar 

på grund av investeringar och ansvar i hem och familj. Den här perioden kan 

                                                      
160 Kategoriseringen bygger på en diskussion i Riley m.fl. 1968: 409-420. 
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med andra ord innebära en tilltagande konflikt mellan hem och arbete vilket 

för en sjöman kan medföra en nedgång i yrkesmotivationen. Faktorer som 

sannolikt påverkar yrkesmotivationen i den här åldersgruppen är hemmava-

rande barn, avlösningssystem samt kommunikationsmöjligheter med hem-

met. Det är sannolikt så att många helt enkelt avslutar (eller gör uppehåll i) 

sin sjömanskarriär under den här perioden. 

Om den föregående perioden kännetecknades av en spänning mellan ar-

bete och familj, medger medelåldern ett successivt tilltagande fokus på arbe-

tet. De sjömän som inte lämnat yrket vid det här laget har antingen inte haft 

några alternativ eller har starka identitetsband med yrket. Man kan förvänta 

sig att yrkesmotivationen är betydligt högre i den här ålderskategorin jämfört 

med den föregående. Det är dock möjligt att stress och fysiska symtom bör-

jar ge sig till känna och drar ner på den generella arbetsmarknadsmotivatio-

nen. Här kan man tänka sig skillnader mellan befäl och manskap samt även 

mellan olika avdelningar. 

I perioden 55+ slutligen, kan vi förvänta oss att lojaliteten och engage-

manget i arbetsorganisationen liksom identifikationen med yrket är som 

högst. Detta i viss utsträckning beroende på den sannolika självselekterings-

effekt som innebär att de som längtat iland redan i yngre ålder också har gått 

iland och lämnat kvar en grupp av friska, äldre sjömän vilka är tillfreds med 

sina arbeten och aldrig har haft några allvarliga tankar på att lämna yrket. 

Vi har redan konstaterat att ovanstående förväntningar bygger på anta-

gandet om skillnader som gör sig gällande i olika perioder av livet. Antagan-

det om generationseffekter bygger istället på att olika åldersgrupper har en 

attitydförankring i skilda tidsepoker. Utifrån detta antagande är det framför 

allt mellan den yngsta och äldsta gruppen som avgörande skillnader kan 

förväntas. Här kan man tänka sig en generationseffekt i form av ett större 

intresse för modern, datoriserad teknik bland de yngsta i motsats till en sak-

nad av det gamla sjölivet hos de äldre (en skillnad vi redan sett tecken på i 

våra inledande intervjuer). Det har också argumenterats för förekomsten av 

en fortgående uppmjukning av arbetsetiken beroende på att det samhälle som 

ungdomar möter alltmer uppmuntrar till konsumtion och betonar vikten av 

att satsa på sig själv snarare än att förmedla betydelsen av arbetets egenvärde 

och samhällsnytta.
161

 I det fall det finns en sådan generationseffekt bör per-

sonlig karriär och ekonomiskt utbyte värderas högst i den yngsta åldersgrup-

                                                      
161 Se Cherrington 1977; Cherrington m.fl. 1979. 
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pen. Om det istället är så att värderingarna styrs av den period i livet som 

man befinner sig i kan vi förvänta oss att det är i karriär- och familjeperioden 

som dessa aspekter värderas högst. Det finns därmed vissa förutsättningar att 

analytiskt skilja ut generationseffekter från åldersrelaterade skillnader. I 

andra fall kan det krävas återkommande undersökningar för att avgöra om 

uppmätta skillnader beror på ålder eller generation.   

 Åldrande och arbetsmiljö 

Även om den föreliggande undersökningen tar utgångspunkt i förhållan-

det till arbete under alla perioder i arbetslivet, kommer studien att uppehålla 

sig lite extra vid den äldsta åldersgruppens beredskap att vara kvar i arbete, 

yrke och anställning. Det här kapitlet har hittills redogjort för olika typer av 

arbetsmotivation och hur dessa kan tänkas variera under olika perioder i 

livet. Det har argumenterats för att yrkesmotivationen sannolikt är den vikti-

gaste motivationstypen för att behålla personal till sjöss. Men när det gäller 

just den äldsta gruppen som befinner sig nära pensionen, kan man tänka sig 

att alla motivationstyper är viktiga för intresset att fortsätta sitt arbete. En 

åldrande sjöman kan vara oerhört fäst vid sitt yrke men ändå välja pensione-

ring på grund av begränsad arbetstrivsel på det specifika fartyget. Det är känt 

att äldre generellt uppvisar en lägre benägenhet att byta arbetsplats och/eller 

arbetsgivare än yngre och det finns inga skäl att förvänta sig annat än att 

samma mönster gäller även för sjömän.
162

 På ett liknande sätt kan en åldran-

de sjöman tänkas vara fäst vid sitt yrke och tillfreds med sitt fartyg men fästa 

allt mindre värde vid att stå till arbetsmarknadens förfogande jämfört med 

utsikten att tillbringa resten av sin tid hemma.  

Det är inte bara personliga drivkrafter som avgör individens förhållande 

till arbete, yrke och arbetsplats. Den specifika arbetsmiljöns utformning och 

den upplevda säkerheten är naturligtvis av stor betydelse. Sjöfartsinspektio-

nen noterade i en sammanställning för 2006 att aktiva sjömän i åldersgrup-

pen 60-64 år var överrepresenterade i olycksstatistiken och att skadefrekven-

sen ökande med ålder. I rapporten uttrycktes farhågor om att en tilltagande 

skadekänslighet med ålder kanske har större genomslagskraft än den skade-

förebyggande verkan som kan tänkas följa av ålder och erfarenhet.
163

 Vid en 

                                                      
162 Den lägre rörligheten på arbetsmarknaden bland äldre skulle kunna förklaras av att positi-

va upplevelser och förmåner i arbetsorganisationen har ackumulerats i förhållande till an-

ställningstid. Alternativt kan förklaringen vara ett avtagande självförtroende på arbetsmark-

naden (se Lindh 2006: 53-54). 
163 Sjöfartsverket 2008a nr 1:5. 
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årsvis jämförelse av statistiken visar det sig att förhållandet kvarstår, om än i 

minskad styrka, fram till 2008. År 2009 är bilden en helt annan och ålders-

grupp 20-24 år uppvisar den högsta olycksbenägenheten. Detta mönster är 

oförändrat 2010 med den skillnaden att de tre äldsta grupperna, från 55 år 

och uppåt, nu uppvisar den klart lägsta benägenheten att råka ut för arbets-

olyckor.
164

 

Vad ovanstående utveckling beror på kan diskuteras, men klart är att det 

sätt som statistiken presenterats på har betydelse eftersom ålderfördelningen 

av aktiva sjömän har förändrats radikalt mellan 2006 och 2010. I statistiken 

från 2006 finns 148 sjömän i åldersgrupp 60-64 år. I statistiken från 2009 

finns 1020 sjömän i samma åldersgrupp. Eftersom statistiken har presente-

rats i stapeldiagram som anger arbetsolyckor/100 aktiva sjömän fördelat 

efter åldersgrupp har risken för slumpmässiga utfall i åldersgrupp 60-64 år 

därmed minskat avsevärt. De senare årens statistik visar alltså att den högsta 

risken för arbetsolycka till sjöss snarare återfinns i åldern 20-24 år. Skillna-

den är dock måttlig. 2010 handlar det om tre olyckor per 100 sjömän för 

åldersgrupp 20-24 och en olycka per 100 för åldersgrupperna över 55 år. 

Med detta lämnar vi den befintliga statistiken och återvänder till förestående 

studie som delvis kommer att beröra arbetsmiljö och säkerhet genom att 

analysera sjömännens upplevelser av arbetssituationen ombord. 

Attityder till äldre arbetskraft ombord 

Även om de politiska ambitionerna är tydliga när det gäller att förlänga 

människors arbetsmarknadsdeltagande och även om personal kan och vill 

jobba några år extra, kvarstår frågan huruvida arbetsgivare och kollegor väl-

komnar medarbetare som uppnått pensionsåldern. En första förutsättning för 

att politikernas ambitioner ska kunna förverkligas är att branschen faktiskt är 

tillfreds med ökad andel äldre arbetskraft. 

I Sverige har äldres arbetsmarknadsdeltagande ur ett europeiskt perspek-

tiv hållits jämförelsevis högt.
165

 Den relativt höga representationen av äldre 

har delvis sin grund i den svenska arbetsmarknadspolitiska traditionen med 

bland annat regleringar som premierar ålder och anställningstid vid arbets-

brist och risk för uppsägningar.
166

 Men nu befinner vi oss i vad som kan 

beskrivas som en globaliserad verklighet där nationsspecifika arbetsmark-

                                                      
164 Sjöfartsverket 2007; 2008b;Transportstyrelsen 2009; 2010, 2011. 
165 Tikkanen, 1998; European Foundation 2004. 
166 Se Hult & Edlund 2008. 
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nadsregleringar kan komma att få allt mindre betydelse för olika närings-

verksamheter. Med tanke på sjöfartens internationella karaktär får man utgå 

ifrån att branschen ligger väl framme när det gäller erfarenhet att rekrytera 

den personal man vill ha, från de delar av världen där de finns och under det 

regelverk som är bäst lämpat för verksamheten.
167

 Det finns med andra ord 

ingenting som talar för att man i längden skulle låta sig nöja med en icke 

önskvärd ålderssammansättning hos ombordanställd personal. 

Nu finns det naturligtvis fördelar med äldre arbetskraft. En sådan fördel 

är det redan berörda attitydförhållandet till arbete, så som med ålder tillta-

gande arbetstrivsel, lojalitet och engagemang i arbetsorganisationen. Dessa 

attityder skulle också kunna tänkas vara extra starka i de allra högsta åldrar-

na eftersom man där kan förvänta sig att hitta dem som verkligen är kvar 

därför att de vill det och trivs med det.
168

 En annan fördel är den ackumule-

rade arbetslivserfarenheten som kan ligga som ett skydd mot tankefel och 

misstag i uppkomna situationer. Men det finns också nackdelar med äldre 

arbetskraft. Dels är det frågan om det fysiska åldrandet som försämrar syn 

och hörsel och begränsar rörlighet och snabbhet och fysisk arbetsförmåga. 

Därtill kan även den ackumulerade erfarenheten i vissa fall anses vara be-

gränsande, exempelvis vid konfrontation med ny teknik och nya rutiner. Här 

måste vi emellertid vara klara över att man lätt hamnar i ett resonemang som 

utgår från förutfattade meningar rörande skillnader mellan yngre och äldre, 

och att det finns få och bristfälliga belägg för hur det faktiskt förhåller sig. 

Det är också viktigt att säga att där motstånd mot förändring finns bland 

äldre, har vi snarare att göra med en generationseffekt än med ett resultat av 

åldrande. Vad som bör påpekas är att det kan upplevas som en nackdel att 

behålla äldre arbetskraft i den meningen att det medför kostnad för vidareut-

bildning, motsvarande den fortgående utvecklingen, när man som alternativ 

kan rekrytera yngre som är nyutbildade enligt uppdaterat kompetensbehov. 

Hur än människans arbetsförmåga faktiskt påverkas av åldrandet är ändå 

alltid sådant som snabbhet, rörlighet och nytänkande viktiga ingredienser i 

en arbetsgrupp, inte minst vid plötsligt uppkomna situationer. Med tanke på 

detta är det möjligt att äldre arbetskamrater inte bara kan betraktas som ett 

visst effektivitetshinder i arbetet utan också som en säkerhetsrisk. Även om 

inga sådana uppenbara problem föreligger kan det också tänkas att arbetsgi-

varen förhåller sig tveksam till äldre sjömän med tanke på de medicinska 

                                                      
167 Se ILO 2004: 57-94. 
168 Se Hult & Edlund 2008. 
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krav som ställs till sjöss. Hur rederiledning, arbetsledning och medarbetare 

egentligen förhåller sig till den här typen av frågor vet vi i stort sett ingen-

ting om. Det är dock en av den här studiens ambitioner att ge svar på den 

saken. 

Hur länge bör ombordanställd personal fortsätta arbeta till sjöss? 

Inledningsvis refererades till den demografiska trenden med åldrande be-

folkning och framtida brist på arbetskraft samt till den politiska reaktionen 

på detta. Det är dock viktigt att poängtera att de politiska ambitionerna att 

skjuta upp pensionsåldern för att säkra arbetskraften och även minska pen-

sionsutgifterna är sprungna ur ett vidare samhällsintresse av i grunden eko-

nomisk natur. I ett forskningsprojekt som detta, där syftet bland annat är att 

undersöka förutsättningarna för ett förlängt arbetsliv hos en yrkesgrupp, får 

man inte glömma den enskilda individens perspektiv. För individen kan ut-

sikterna av en senare pension upplevas som inskränkning av en välförtjänt 

ledighet i livets slutskede. Ett vanligt argument mot en sådan beskrivning är 

att vi förväntas leva allt längre och även vara friska allt längre och att vi 

därför också bör arbeta högre upp i åren. Utgångspunkten i detta projekt är 

dock att det, särskilt för just äldre arbetskraft, är av största vikt att man då 

kan, får och vill arbeta vidare. Först när dessa premisser är uppfyllda är ock-

så grundförutsättningarna för såväl den äldres arbetstrivsel och livssituation, 

som för ett helhjärtat engagemang i arbetet, på plats. 

Frågan om hur högt upp i åren man bör vara kvar i lönearbete har dock 

fler dimensioner, vilket är särskilt tydligt när det gäller sjöfarare. Efter 

många år till sjöss med långa perioder avskild från hemmet kan det tyckas att 

sjöfararen både förtjänar och behöver gå i pension relativt tidigt, kanske 

tidigare än människor i många andra yrken. Men om vi istället betraktar 

sjömanslivet som en livsstil snarare än som ett yrke är det inte svårt att tänka 

sig flera skäl till att det kan vara svårt och kanske rent av ohälsosamt att gå 

iland definitivt vid en viss ålder. Den som varit till sjöss i hela sitt vuxna liv 

har inte haft möjlighet att bygga upp ett socialt nätverk på samma sätt som 

den som har haft ett landbaserat arbete. Därtill kan eventuell livspartner 

iland, liksom sjöfararen själv, under åren ha vant sig vid perioder av åtskill-

nad och därmed rättat sitt liv och sina rutiner efter detta så till den grad att 

det kan vara svårt att helt plötsligt samsas i nya rutiner.
169

 En viktig utgångs-

punkt i den här studien har varit att lönearbetet, inom de flesta landbaserade 

                                                      
169 Se Thomas 2003. 
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yrken, erbjuder en nära och lättillgängligt, socialt komplement till familjeli-

vets komplikationer.
170

 Det finns dock skäl att anta att förhållandet mellan 

hem och arbetsplats kan bli något annorlunda och mer komplicerat eller sär-

skilt uttalat i ett yrke som, likt sjöfararens, kräver en speciell livsstil. 

I nästa kapitel redovisas undersökningens insamling och hantering av 

data. Därefter följer redovisning av resultaten vilken inleds med en presenta-

tion av de viktigaste motivationsmåtten. I olika steg undersöks därefter hur 

de olika motivationstyperna påverkas av olika faktorer, så som personlig 

bakgrund, befattning, fartområde och fartygstyp. I efterföljande kapitel un-

dersöks den utsträckning som de framkomna resultaten kan förklaras av 

tillfredsställelse med olika aspekter i arbete och yrke, följt av ett kapitel om 

åldrande och pension. Avslutningsvis redovisas en sammanfattning med 

slutsatser och rekommendationer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                      
170 Se Jahoda 1982. 
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5. Insamling och hantering av data om sjömäns förhållande till ar-

bete och yrke 

Andreas Åsenholm & Carl Hult  

Idén till det föreliggande projektet väcktes under våren 2008 i samband 

med några möten mellan Jan Snöberg Sjöfartshögskolan i Kalmar (KMA),
171

 

Christer Bergquist (KMA) och Carl Hult (sociolog vid dåvarande Kalmar 

Högskola). Den projektidé som växte fram utgick från tidigare forskning om 

arbete och åldrande i Europa. En fullständig projektbeskrivning med fokus 

på sjömansyrket utarbetades under hösten 2008 och en ansökan om medel 

skickades in till Stiftelsen Sveriges Sjömanshus vid årsskiftet 2008/2009. En 

seminariegrupp tillsattes enligt Tabell 1. 

 

 

 

Seminariegruppens funktion var att utgöra ett forum bestående av både 

sjöfartsexpertis och forskningsexpertis med uppgift att på bästa sätt lotsa 

projektet i hamn. Seminariegruppen sammankallades omedelbart efter klar-

tecken om bidrag fån Stiftelsen Sveriges Sjömanshus och därefter vid bety-

delsefulla skeden, så som inför och efter intervjuverksamhet och vid kon-

struktion av intervjumaterial och enkät.  

                                                      
171 KMA = Kalmar Maritime Academy (Sjöfartshögskolan). 

Tabell 1: Seminariegrupp 

Namn Roll Organisation 

Carl Hult Projektledare, forskare Sjöfartshögskolan i Kalmar 

Margareta Ljung Forskare Sjöfartshögskolan i Kalmar 

Andreas Åsenholm Projektassistent Sjöfartshögskolan i Kalmar 

Christer Bergquist1 Sakkunnig, kontaktperson Sjöfartshögskolan i Kalmar 

Jan Snöberg Sakkunnig Sjöfartshögskolan i Kalmar 

Fredrik Hjorth Sakkunnig Sjöfartshögskolan i Kalmar 

Raoul Johansson Sakkunnig Sjöfartshögskolan i Kalmar 

 1 Avliden dec 2010   
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Som en ytterligare resurs tillsattes en referensgrupp med uppgift att bidra 

med expertkunskaper och vara bollplank för projektets seminariegrupp gäl-

lande aktuella förhållanden inom sjöfartsnäringen i allmänhet och sjöman-

nens arbets- och levnadsförhållanden i synnerhet. I gruppen ingick represen-

tanter från arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer, samt Transportstyrel-

sen, Sjöfartsverket och projektets finansiär (Tabell 2). 

 

 

 

 

Den 16 mars 2009 hölls det första referensgruppsmötet vid KMA. Här 

presenterades projektets syfte och teoretiska utgångspunkter varpå nödvän-

dig bakgrundsfakta och lämplig urvalsmetod diskuterades. Det andra refe-

rensgruppmötet hölls den 5 oktober 2009 också det vid KMA. Vid samman-

trädet diskuterades enkätutkast samt delrapport från den inledande intervju-

studien. Den 28 oktober 2010 hölls det tredje referensgruppmötet hos Stiftel-

sen Sveriges Sjömanshus i Stockholm där de första preliminära delresultaten 

från enkätundersökningen redovisades. 

 

 

Tabell 2: Referensgrupp 

Namn Befattning Organisation 

Christer Nordling Kanslichef Stiftelsen Sveriges Sjömanshus 

Tove Jangland Arbetsmiljöexpert Transportstyrelsen 

Christian Lindquist1 Inspektör Sjöfartsverket 

Per A. Sjöberger Direktör, Arena Näringsvillkor Sveriges Redarföreningen 

Christer Lindwall2 Verkställande Direktör Sveriges Fartygsbefälsförening 

Mikael Huss Ombudsman Sjöbefälsförbundet 

Johan Marzelius Ombudsman Sjöbefälsförbundet 

Kenny Reinhold Avdelningsordförande SEKO, Sjöfolk 

1+2  Pensionerad år 2010 
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Förstudien 

Syftet med den inledande intervjustudien var att kartlägga hur olika fak-

torer i sjömansyrket kan påverka sådant som arbetstrivsel, allmänt välbefin-

nande och motivation i arbetet. Undersökningen syftade i första hand till att 

ge underlag för enkätkonstruktionen. Intervjumaterialet bestod av 23 inter-

vjuer med sjömän vilka genomfördes under våren 2009. Intervjupersonerna 

fördelas på 13 personer i åldern 55+ och 10 yngre personer, varav den yngste 

var 21 år.  Urvalet fördelade sig på 20 män och 3 kvinnor. Intervjupersoner-

na rekryterades genom olika kontakter inom sjöfarten. Kriterierna var att 

personerna skulle vara eller ha varit verksamma på handelsfartyg inom 

svenska rederier. Två av intervjupersonerna hade passerat pensionsåldern. 

En av dessa, en sjökapten, var fortfarande aktivt arbetande inom sjöfarten 

medan den andre, en teknisk chef, hade lämnat sjömanslivet och gått i pen-

sion. Fartygets huvudsakliga besättningskategorier var i grova drag represen-

terade: nautiker, däckspersonal, tekniska chefer, övrig maskinpersonal och 

personal från intendenturen. Urvalet hade följande sammansättning: 

 Kapten/överstyrman 55+ (5 män) 

 Styrman yngre (1 man) (1 kvinna) 

 Matros 54+ (4 män), yngre (1 man) 

 Maskinchef 55+ (2 män), yngre (1 man) 

 Andre maskinist äldre (1 man) 

 Motorman (2 män) 

 Befälselev maskin ung (1 man) 

 Kock/stewart 54+ (1 man), yngre (1 kvinna), (1 man) 

 Cateringvärdinna yngre (1 kvinna) 

 

Intervjuerna genomfördes på ostkusten med utgångspunkt i Kalmar och 

på västkusten med utgångspunkt i Göteborg. Intervjuerna genomfördes av 

Carl Hult, Raoul Johansson och Andreas Åsenholm (ostkusten) och Marga-

reta Ljung (västkusten). Intervjupersonerna fick själva välja plats för inter-

vju. Intervjuerna gjorde därför i hemmet, på högskolan eller på fartyg. Varje 

intervju varade 1 – 1 ½ timma. Bandspelare användes och intervjuerna tran-



 54 

skriberades därefter av Lina Christiansen, Ellinor Lundqvist och Oliver Grif-

fin Hult. 

Intervjuerna utgick från en semistrukturerad intervjumanual. Genom del-

vis öppna frågor gavs intervjupersonen utrymme att fritt berätta om sina 

erfarenheter och upplevelser samt att exemplifiera ur sitt eget liv utifrån 

nedanstående teman: 

 Motivation, tillhörighet och trivsel i branschen 

 Arbetsorganisation, ledarskap, teamwork 

 Arbetsmiljö, risk, stress 

 Fritid och socialt liv 

 Åldrande, pension och pensionsövergång 

 Syn på äldre sjömän i arbetet 

 

Undersökningen genomfördes enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska 

riktlinjer.
172

 Varje enskild intervjuperson blev muntligt och skriftligt infor-

merad om att deltagandet var frivilligt och när som helst kunde avbrytas, 

samt att intervjuerna endast skulle användas i forskningssyfte och att konfi-

dentialitet skulle garanteras. Analysen av intervjumaterialet genomfördes 

genom markering av karaktäristiska drag som framträdde ur intervjuperso-

nernas berättelser inom respektive teman. Efter en inledande intervjuomgång 

med fyra äldre, befarna sjömän korrigerades intervjumanualen något utifrån 

resultaten. Därefter gjordes de återstående 19 intervjuerna innan den slutgil-

tiga analysen genomfördes. 

 

 

 

 

                                                      
172 Vetenskapsrådet (n.d). 
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Enkäten 

Enkätfrågorna bygger delvis på befintligt frågeformulär från undersök-

ningen ISSP 2005 – Åsikter om jobben och arbetslivet i Sverige.
173

 Den stör-

re delen av frågorna blev dock specialanpassade till sjömansyrket och tema-

tiskt strukturerade efter teori och utifrån resultat från förstudien. Enkätkon-

struktionen pågick under tidsperioden juni 2009 till februari 2010 och avsåg 

dels konstruktion av enkätfrågor, dels enkätens layout. Enkätens layout gjor-

des i datorprogrammet Adobe InDesign CS3(5.0) av Therése Lindén, vik. 

Informatör vid Sjöfartshögskolan i Kalmar (Tabell 3).  

 

 

 

Värdefulla synpunkter på enkätens innehåll och utformning inhämtades 

från referensgruppen samt från ett antal testpersoner. Testpersonerna rekryte-

rades bland befälsstudenter, personal vid Sjöfartshögskolan i Kalmar samt 

aktiva och f.d. sjömän med dokumenterad sjötid. Samtliga testpersoner hade 

manskaps- och befälsbefattningar inom däcks- och maskinavdelningar om-

bord på in- och utlandsregistrerade fartyg och hade erfarenhet av olika far-

tygstyper och fartområden mellan åren 1950 och 2010. Ingen testperson 

representerade intendenturavdelningen men några testpersoner tillhörande 

driftavdelningarna hade erfarenhet av arbete inom intendenturen. Testperso-

nerna ombads att fylla i enkäten och kommentera dess innehåll och utform-

ning. Tidsåtgången för ifyllandet av enkäten noterades och testpersonernas 

synpunkter registrerades. 

                                                      
173 Se Edlund & Svallfors 2009. 

Tabell 3: Enkätgrupp – Enkätkonstruktion och distribution 

Namn Uppgift Organisation 

Carl Hult Projektledare Sjöfartshögskolan i Kalmar 

Andreas Åsenholm Projektassistent Sjöfartshögskolan i Kalmar 

Peter Notini Medarbetare- enkätkonstruktion 

och – distribution 

Sjöfartshögskolan i Kalmar 

Anna Thörncrantz   Medarbetare- enkätdistribution Sjöfartshögskolan i Kalmar 

Therése Lindén Medarbetare- enkätlayout Sjöfartshögskolan i Kalmar 
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Efter varje test granskades testresultaten av projektassistent och projekt-

ledare varmed datainsamlingsinstrumentet justerades efter behov. Dessa 

ändringar kunde vara allt från stavfel, till omformuleringar/omdisponeringar 

av frågor, tillägg och borttagande av frågor. Den 27 februari 2010 förelåg 

den slutliga enkätversionen, efter att ha genomgått ett 50-tal testversioner. 

Enkäten omfattade nu 15 sidor med frågor/påståenden, utrymme för kom-

mentarer och ett personligt brev innehållande information om studien och 

om gällande etiska forskningsprinciper. Enkätens slutversion omfattade to-

talt 132 frågor/påståenden.  

Utöver bakgrundsinformation (10 frågor) och frågor kring aktuel-

la/senaste anställning till sjöss (12 frågor) frågades efter respondenternas: 

 syn på lönearbete i allmänhet (11 påståenden/frågor),  

 syn på lönearbete till sjöss (17 påståenden/frågor) 

 upplevelser av aktuella arbetet till sjöss (45 påståenden/frågor) 

 syn på sjömanslivet (19 påståenden/frågor) 

 pensionspreferenser (7 påståenden/frågor) 

 syn på pensionerade sjömäns roll inom sjöfarten (11 påståen-

den/frågor) 

 

Enkäten dominerades av attitydfrågor i form av påståenden att ta ställning 

till genom fasta svarsalternativ på en femgradig ordinalskala (Tabell 4). Sist 

i enkäten gavs respondenterna möjligheter till egna synpunkter och kommen-

tarer med avseende enkätens frågor/påståenden och utformning et cetera. 
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Urval och enkätdistribution 

Datainsamlingen skedde med hjälp av postenkäter under perioden 8 mars 

till 8 september 2010. Datainsamling och dataregistrering sköttes av Andreas 

Åsenholm, Peter Notini och Anna Thörncrantz under ledning av Carl Hult. 

Urvalsramen utgjordes av sjömän i svenska sjömansregistret per 26 feb-

ruari 2010 som hade minst en registrerad påmönstring ombord på svensk-

kontrollerade fartyg de senaste 12 månaderna och minst 3 sjömånader senas-

te 18-månadersperioden. En viktig utgångspunkt i föreliggande studie ligger 

i den ombordanställdes speciella situation av boende på arbetsplatsen och att 

periodvis vara avskild från hem och familj. För att säkerställa ett urval med 

tillräckligt många sjömän i just denna situation beslutades att exkludera ett 

antal kategorier från urvalsramen. De exkluderade kategorierna var av sådan 

art där förhållandet arbete/fritid bedömdes kunna likna det förhållande som 

normalt råder vid landarbeten. På denna grund exkluderades personer som 

den 26 februari 2010 var verksamma på fartyg i inre fart
174

 och/eller var 

registrerade på följande fartygstyper: 

 

 avförda ej registrerade fartyg  

 vägfärja  

 fabriksfartyg  

                                                      
174 Med inre fart menas: ”Fart i trafik inom Sverige och utanför kusterna, dock högst en nau-

tisk mil från en hamn eller annan plats där fartyget kan finna skydd, samt fart i Kalmarsund 

och nationell fart i Öresund.” (SFS 2007: 237, 1 kap. § 3). 

 

Tabell 4: Exempel på attitydmätning 
   

 

 

Instämmer 

stark 

Instämmer Varken 

instämmer 

eller tar 

avstånd 

Tar 

avstånd 

Tar 

starkt 

avstånd 

Vet ej 

a) Ett arbete är 

bara ett sätt att 

tjäna pengar – 

inget mer. 
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 fartyg för personbefordran (max 12 personer)  

 fiskefartyg  

 pråm (fartyg utan eget framdrivningsmaskineri) 

 

Vidare exkluderades ett fåtal registrerade personer som per 26 februari 

2010 var yngre än 18 år. Den slutgiltiga urvalsramen utgjordes av registrera-

de sjömän som var 18 år eller äldre och som under mars månad 2010 var 

mönstrade ombord på svenskkontrollerade fartyg. Totalt uppfyllde 10517 

personer varav 2201 kvinnor och 8316 män dessa urvalskriterier. Ur denna 

population drogs sedan urvalet. 

För att undvika begränsningar med avseende statistisk kraft siktades på 

ett slutligt material i storleksordningen 1000 respondenter. Med detta som 

mål och med vetskap om en tilltagande enkättrötthet bland människor, samt 

en föraning om att sjömän kan vara svåra att nå, förutsågs ett behov av ett 

bruttourval närmare 3000 personer. 

Eftersom kvinnor är starkt underrepresenterade på däck och i maskin 

drogs först alla kvinnor från dessa avdelningar till stickprovet. Detta för att 

säkerställa en viss representation av dessa kvinnor i slutmaterialet. Därefter 

gjordes ett obundet slumpmässigt urval (OSU) på 24 procent av intendentur-

anställda inom urvalsramen (både män och kvinnor) samt 24 procent av däck 

och maskin för männen. Johan Bagge vid Transportstyrelsen, Sjömansre-

gistret, hjälpte till med urvalsproceduren. Den 4 mars 2010 anlände urvals-

listor och färdigtryckta adressetiketter. Det slutliga urvalet utgjordes av 2842 

sjömän, motsvarande 27 procent av populationen (Tabell 6) 

Under perioden 2 till 4 mars 2010 genomfördes tryckningen av totalt 

2842 enkäter. Enkäterna tilldelades identitetsnummer från 1 till 2842 för att 

möjliggöra identifiering av eventuellt bortfall och göra påminnelseutskick. 

Id-numret skrevs med penna på enkätens personliga brev. Förberedelserna 

av postutskicken skedde parallellt med enkätdistributionen under perioden 8 

till 12 mars 2010. Till varje försändelse bifogades ett frankerat svarskuvert. 

Den 12 mars 2010 hade samtliga 2842 enkäter skickats till de i sjömansre-

gistret registrerade adresserna och den 10 mars inkom de första ifyllda enkä-

terna. Allt arbete med utskicket utfördes av Andreas Åsenholm och Peter 

Notini (KMA). 
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Den 18 mars returnerades de första postenkäterna där adressaten var 

okänd. Spårning av adresser genomfördes med hjälp av hitta.se och ratsit.se 

varmed 458 enkäter skickades ut på nytt under perioden 18 mars till 10 juni 

2010. Sammanlagt 349 fall gick inte att spåra. Adresspårningen genomfördes 

av Anna Thörncrantz och Andreas Åsenholm (KMA).  

Fram till den 9 juni 2010 inkom 1096 svar, vilket motsvarade 39 procent 

av de 2842 postenkäterna. Under samma period hade 1397 påminnelser 

skickats ut. Utöver en ny enkät innehöll varje påminnelse en vädjan att re-

turnera ifylld enkät och ett frankerat svarskuvert. Den 10 juni 2010 returne-

rades de första ifyllda enkäterna från påminnelsen. 

 

Tabell 5: Enkätutskick fram till påminnelseförsändning  

Från till   (n) (%) 

2010-03-08 2010-06-09 inkomna svar 1096 38.6 

2010-03-08 2010-06-09 retur- okänd adress 349 12.3 

2010-06-02 2010-06-10 påminnelse 1397 49.1 

Summa 2842 100 

 

Av påminnelserna returnerades återigen 67 enkäter p.g.a. okänd adress. 

Sammantaget konstaterades 416 fall där adressaten inte kunde nås. I 36 fall 

returnerade respondenterna ej besvarade enkäter, varav 16 efter påminnel-

sen. En del respondenter angav motiveringar som t.ex: 

 Vill ej delta 

 Är pensionerad 

 Kan ej läsa texten pga. dålig syn 

 Har slutat att segla 

 Tillhör oavlönad besättning på traditionsfartyg 

Några respondenter hade enligt uppgift flyttat till utlandet eller okänd ort. 

 

Under perioden 8 mars till 8 september 2010 inkom 1343 svar vilket in-

nebar en svarsfrekvens på drygt 55 procent. Efter bortsortering av ej an-

vändbara enkäter kvarstod 1309 enkäter vilket utgjorde 53,9 procent av urva-

let (Tabell 6).  
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Registrering av enkätsvaren gjordes löpande under perioden 8 mars till 8 

september 2010. Varje mottagen enkät datumstämplades och svaren matades 

in i statistikprogrammet SPSS. För att kunna identifiera eventuella felinmat-

ningar sammanställdes samtliga enkätsvar i frekvenstabeller. Frekvenserna 

granskades och upptäckta fel markerades, jämfördes med svaren i pappers-

enkäten och rättades. Det genomfördes fyra större granskningar av det regi-

strerade materialet mellan april och september 2010. Fel som upptäcktes 

kunde hänföras till att angivet svarsalternativ saknades eller till misstag vid 

inmatningen (Tabell 7). 

 

 
Tabell 7: Kontroll av svarsregistreringar 

Kontroll-

tillfälle 

tidpunkt antal registrerade enkäter 

vid kontrolltillfället 

antal upptäckta och elimi-

nerade fel vid kontrolltill-

fället 

1 apr- 2010 1006 85 

2 maj- 2010 1043 15 

3 jun- 2010 1178 12 

4 sept- 2010 1309 05* 

* Alla fel eliminerade. 

 

Tabell 6: Svarsfrekvens i enkätundersökningen 

 (n) (%) 

   

Population 10517 100 

Bruttourval 2842    27.0 av populationen 

Oanträffbara (okänd adress) 416    14.6 av bruttourvalet 

Nettourval 2426    85.4 av bruttourvalet 

Inkomna svar 1343    55.4 av nettourvalet 

Bristfälligt ifyllda (ej eller delvis) 34    2.5 av inkomna svar 

Giltiga enkätsvar 1309    53.9 av nettourvalet 
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Representativitet 

I Tabell 8-16 redovisas representativiteten i det inkomna materialet i rela-

tion till populationen och till de 2842 sjömän som ingick i urvalet. Vid en 

jämförelse av andelen män respektive kvinnor mellan urval och materialets 

respondenter framgår att andelen kvinnor ökar från population till urval, 

vilket beror på att kvinnor i driftavdelningarna kvoterades direkt in i urvalet. 

Den slutliga differensen mellan urval och respondenter är dock obetydlig (se 

Tabell 8). Ej heller kan några större avvikelser noteras i ålderssammansätt-

ningen. Visserligen är andelen respondenter som är 55+ något större än i 

urvalet. Differensen är ändå måttlig och skulle kunna förklaras med att en 

undersökning om arbete kan tänkas locka äldre mer än yngre (Tabell 9). 

 

 

Tabell 8: Könsfördelning i population, urval och bland respondenter 

 Population Urvalet Respondenter Dif Dif 

 (n = 10517) (n = 2842) (n = 1309) pop-urv urv-resp 

Kön (%) (%) (%) (%) (%) 

Kvinna 20.9 25.3 23.1 -4.4 2.2 

Man 79.1 74.7 76.9 4.4 -2.2 

Totalt 100 100 100   

 

 

Tabell 9: Åldersfördelning  

 Population Urvalet Respondenter Dif Dif 

Åldersgrupp 

(n=10517) 

(%) 

(n= 2842) 

(%) 

(n= 1309) 

(%) 

pop-urv 

(%) 

urv-resp 

(%) 

≤ 30 20.1 24.8 20.5 -4.7 4.3 

31-42 26.2 23.6 24.8 2.6 -1.2 

43-54 28.5 25.4 24.3 3.1 1.1 

55+ 25.1 26.2 30.5 -1.1 -4.3 

Totalt 100 100 100   

 

 



 62 

Tabell 10 visar att vi i huvudsak har att göra med svenska sjömän. Tabel-

len visar också att de flesta sjömän med utländskt medborgarskap föll bort 

redan vid urvalet medan andelsförhållandet i princip är oförändrat mellan 

urval svarande respondenter (Tabell 10). 

 

Tabell 10: Medborgarskap 

 Population Urvalet Respondenter Dif Dif 

 (n=10517) (n = 2842) (n = 1309) pop-urv urv-resp 

Medborgarskap (%) (%) (%) (%) (%) 

Svenskt 76.1 95.1 96.7 -19 -1.6 

Annat 22.9 4.9 3.3 18 1.6 

Ospecificerat 0.9 0 0 0.9 0 

Totalt 100 100 100   

 

 

I Tabell 11 framgår att majoriteten av sjömännen är verksamma inom en 

av fartygets driftavdelningar. Nära hälften i både urval och svarande respon-

denter tillhör nautik/däcksavdelning medan ¼ är verksamma inom maskin-

avdelningen. För intendenturpersonalen minskar dock andelen betydligt från 

population och urval till respondenter (Tabell 11). En förklaring till detta 

skulle kunna vara att arbetsinnehållet i många manskapsbefattningar inom 

avdelningen upplevs ligga långt ifrån ett sjömansyrke, varmed en enkät om 

att arbeta till sjöss upplevs mindre intressant (se också Tabell 13). 

 

 

Tabell 11: Sjömännens fördelning efter avdelningstillhörighet 

 Population Urvalet Respondenter Dif. Dif. 

 (n= 10517 ) (n= 2842 ) (n= 1306) pop-urv urv-resp 

Avdelning (%) (%) (%) (%) (%) 

Nautik/däck 41.4 46.4 49.1 -5 -2.7 

Maskin 22.7 22.4 25.8 0.3 -3.4 

Intendentur 35.3 31.2 25.1 4.1 6.1 

Totalt 100 100 100   
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I Tabell 12 och 13 återges andelsdifferensen mellan population, urval och 

svarande respondenter för befäl respektive manskap separat. Här blir det 

tydligt att den största differensen återfinns hos manskap intendentur. 

 

 

Tabell 12: Fördelning av befälsbefattningar efter avdelningstillhörighet 

Population Urvalet Respondenter Dif Dif 

(n=4034) (n=1143) (n=706) pop-urv urv-resp 

Avdelningstillhörighet 

Befäl  (%) (%) (%) (%) (%) 

Nautik 50.7 53.9 51.7 -3.2 2.2 

Maskin 34.8 32.5 32.2 2.3 0.3 

Intendentur 14.5 13.6 16.1 0.9 -2.5 

Totalt 100 100 100   

 

 

Tabell 13: Fördelning av manskapsbefattningar efter avdelningstillhörighet 

 Population Urvalet Respondenter Dif Dif 

 (n=6483) (n=1708) (n=600) pop-urv urv-resp 

Avdelningstillhörighet 

Manskap 

                   

(%) 

               

(%) 

                    

(%) 

              

(%) 

                     

(%) 

Däck 35.8 41.4 46 -5.6 -4.6 

Maskin 15.2 15.5 18.3 -0.3 -2.8 

Intendentur 48.2 43.1 35.7 5.1 7.4 

Övrigt 0.8 0 0 0.8 0 

Totalt 100 100 100   
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I Tabell 14 framgår att samtliga 2842 sjömän var registrerade ombord på 

svenskflaggade fartyg då urvalet gjordes. Bland de 1309 sjömän som retur-

nerade en ifylld enkät uppgav nästan 5 procent att de tjänstgör på utlandsre-

gistrerade fartyg. Diskrepansen kan sannolikt förklaras av att respondenterna 

hunnit byta fartyg eller att fartyg har utflaggats sedan registreringstillfället 

(Tabell 14). 

 

 

Tabell 14: Flaggstat 

 Population Urvalet Respondenter Dif Dif 

 (n =10517) (n =2842) (n = 1309) pop-urv urv-resp 

Flagg (%) (%) (%) (%) (%) 

Svensk 100 100 95.4 0 4.6 

Annan 0 0 4.6 0 -4.6 

Totalt 100 100 100   

 

 

I Tabell 15 framkommer att största avvikelsen i fartygstyp återfinns hos 

passagerarfartyg. Avvikelsen är dock måttlig och sammanfaller med den 

analys som kan göras av avvikelsen hos manskap intendentur. Vi har sett att 

den största avvikelsen som noterats mellan urval och svarande finns i kate-

gorin manskap intendentur. Den slutsats man kan dra av detta (och av avvi-

kelsen i Tabell 15) är att det ombord på passagerarfartyg finns en rad perso-

nalfunktioner där man möjligen i första hand inte upplever sig som sjöman 

utan som t.ex. kiosk- eller butikspersonal. Det är tänkbart att personal i såda-

na funktioner har varit något mindre benägna att svara på en enkät som vän-

der sig till sjömän. Det ska dock påpekas att avvikelsen ändå är så pass mått-

lig att den inte kan förväntas ha någon större inverkan på resultaten. 
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Tabell 15: Sjömäns fördelning efter fartygstyp 

 Population Urvalet Respondenter Dif Dif 

 (n= 10517) (n= 2803) (n=1272) pop-urv urv-resp 

Fartygstyp (%) (%) (%) (%) (%) 

Tankfartyga 13.6 12.4 14.1 1.2 -1.7 

Torrlastfartygb 23.7 23.5 23.2 0.2 0.3 

Passagerarfartygc 54.9 56.3 51.4 -1.4 4.9 

Övrigad 5.7 7.8 11.3 -2.1 -3.5 

Oklart klassificerade 2 0 0 2 0 

Totalt 100 100 100   

atankfartyg = olje-,gas-,kem-,produkttankfartyg , tank och torrlast- kombinationsfartyg och övriga 

tankfartyg 
btorrlastfartyg= kyl-och frys, container-,bil-, ro-ro, och bulklastfartyg 
cpassagerarfartyg= passagerar-,kryssnings-, ro-pax- och övriga passagerarfartyg 
dövriga= bogser- och bärgningsfartyg, offshore, isbrytare och övriga fartyg 

 

I Tabell 16 återfinns relativt stora avvikelser i närfart, inre fart och euro-

pafart. De största avvikelserna mellan urval och respondenter återfinns i 

närfart och inre fart. Närfart fanns inte i med i urvalet som gjordes i början 

av mars 2010. Avvikelserna skulle kunna förklaras med att en del respon-

denter har bedömt fartygets fartområde annorlunda än transportstyrelsens 

klassificering. Frågan om fartområde är i större utsträckning än de övriga 

frågorna i enkäten en kunskapsfråga där skiljelinjerna mellan inre fart, när-

fart och vissa delar av europafarten kan vara oklara för många. Avvikelserna 

skulle också kunna förklaras med att registeruppgifterna i vissa fall refererar 

till annat fartområde än vad respondenterna vid själva mättillfället var verk-

samma inom. Minskningen av andelen närfart och europafart indikerar i alla 

fall att de flesta avvikelserna i riktning mot inre fart härstammar från dessa 

fartområden. 

En möjlig lösning gällande avvikelserna i fartområde skulle kunna vara 

att gå tillbaka till urvalet och rätta de respondentuppgifter som inte stämmer 

med registeruppgifter. Vi valde emellertid att inte göra så, av tre skäl: (i) 

utfallet av en sådan rättning skulle vara svårbedömt eftersom många i prakti-

ken skulle ha haft gott om tid att faktiskt byta fartområde under loppet av vår 

enkätomgång, (ii) att ge sig på att rätta uppgifter som lämnats i en enkät är 

angränsande till oetiskt, (iii) eftersom den föreliggande studien vill utgå från 

sjömännens egna perspektiv, är det minst lika intressant att använda uppgif-
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ter om hur sjömännen upplever sig tjänstgöra i förhållande till hemlandet 

som att använda registeruppgifter. Det blir följaktligen det upplevda fartom-

rådets betydelse för upplevelser och motivation i arbete och yrke som kom-

mer att analyseras i denna studie. Däremot har registeruppgifter använts i ett 

mindre antal fall där uppgift om fartområde helt har saknats. 

 
 

Tabell 16: Sjöfarares fördelning efter fartområde 

 Population Urvalet Respondenter Dif Dif 

 (n= 10517) (n= 2847) (n=1294) pop-urv urv-resp 

Fartområde (%) (%) (%) (%) (%) 

Inre fart 0 0 7.6 0 -7.6 

Närfart 63.6* 65.9 49.1 -2.3 16.8 

Europafart 18.5** 19.0 24.8 -0.5 -5.8 

Oceanfart 17.9 15.1 17.3 2.8 -2.2 

Uppgift saknas 0.01*** 0 1.2 0.01 -1.2 

Totalt 100 100 100   

*17 fall klassificerades som stor kustfart, ** två fall som nordsjöfart; *** ett fall saknade 

uppgift om fartområde 

 

 

Fördelningar i insamlat material 

Efter att ha kunnat konstatera att vårt insamlade material i allt väsentligt 

kan sägas vara representativt för vårt urval och därmed för sjömän på 

svenskkontrollerade fartyg av vilka en övervägande del arbetar under ett 

avlösningssystem ska vi övergå till att undersöka några korstabeller med 

åldersgrupper, könsfördelning, avdelning och befattning i materialet. Tabell 

17 visar en korstabulering av åldersgrupper och kön. Här kan vi notera en 

omvänd ålderfördelning mellan män och kvinnor. Bland männen ökar ål-

dersandelen för varje stigande åldersgrupp medan åldersandelen minskar i 

samma åldersriktning. Här skulle man kunna misstänka att de omvända för-

hållandet beror på att kvinnor i större utsträckning än män lämnar sjömansli-

vet i samband med familjebildning. Men, vilket framgår av Tabell 20-21, är 

förklaringen snarare att kvinnor i tilltagande omfattning söker sig till det 
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traditionellt mansdominerade yrket och att vi därför hittar de flesta kvinnor-

na i de yngsta åldergrupperna.  

 

Tabell 17. Åldersgrupp och kön 

  % inom kön 

  kvinnor män 

Åldersgrupp    

≤ 30  31.0 17.3 

31-42  25.4 24.6 

43-54  22.1 25.0 

55+  21.5 33.2 

(n)  303 1006 

 

Hur fördelar sig då män och kvinnor mellan avdelningar och befattningar 

ombord? I Tabell 18 blir det uppenbart att de flesta kvinnor återfinns i inten-

denturen och att kvinnor är minst representerade i maskin. Den största grup-

pen män hittar vi på däck/nautik och den minsta i intendenturen.  

 

 
Tabell 18. Avdelning och kön 

 % inom kön 

 kvinnor män 

Avdelning   

Däck/nautik 33.3 53.8 

Maskin 6.9 31.5 

Intendentur 59.7 14.7 

(n) 303 1006 

 

I Tabell 19 redovisas förhållandet kön och befattning. På grund av få se-

niorbefäl i intendenturavdelningen slogs alla intendenturbefäl ihop i en enda 

kategori. Alla andra, från kioskbiträde till konferensvärdinna och kock, lig-
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ger i kategorin manskap intendentur.
175

 Manskapskategorierna blir generellt 

omfångsrika och i särklass bredast är kategorin intendentur. Gjorda kategori-

sering är dock den bästa möjliga med tanke på att alltför små kategorier blir 

statiskt svårhanterliga. Tabellen visar att de flesta kvinnor finns i manskap 

intendentur följt, i fallande ordning, av manskap däck och befäl intendentur. 

I samma tabell framgår att de flesta män finns i kategorin seniorbefäl nautik 

följt, i fallande ordning, av manskap däck och seniorbefäl maskin. Det finns 

en försvinnande liten andel kvinnor i maskinavdelningen. 

 

 

Tabell 19. Befattnning och kön 

 % inom kön 

 kvinnor män 

Befattning   

seniorbefäl nautik 3.3 22.7 

seniorbefäl maskin 2.6 16.5 

befäl intendentur 17.5 6.1 

juniorbefäl nautik 8.9 10.0 

juniorbefäl maskin 1.7 4.9 

manskap däck 21.1 21.1 

manskap maskin 2.6 10.2 

manskap intendentur 42.2 8.6 

(n) 303 1003 

 

 

Låt oss nu titta närmare på hur åldersfördelningen ser ut inom olika be-

fattningar. I Tabell 20 framgår att de flesta seniorbefäl i alla kategorier åter-

finns i de tre äldsta åldersgrupperna och i gruppen seniorbefäl avgjort flest i 

den allra äldsta gruppen. Åldersfördelningen är fullt naturlig med tanke på 

att en karriär tar tid. Med motsvarande logik återfinns de flesta juniorbefäl 

                                                      
175 Befattning är kodad enligt följande: Befälhavare, överstyrman = Seniorbefäl nautik. Tek-

nisk chef, 1:e fartygsingenjör, elektroingenjör = Seniorbefäl teknik. Övriga befäl kategorise-

ras juniorbefäl inom respektive avdelning. På grund av få seniorbefäl i intendenturavdel-

ningen är alla intendenturbefäl sammanslagna i en enda kategori = Befäl intendentur. 
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nautik och maskin i de yngre åldersgrupperna. Man kan också notera en 

relativt stor andel av manskap däck och maskin i den yngsta ålderskategorin. 

Den befattning som avviker från det övergripande mönstret med befattnings-

grad och åldersrepresentation är manskap intendentur. Här ser vi en klart 

ökande andel för varje ålderskategori. Detta är vid första anblick lite förvå-

nande med tanke på att vi har sett att den största andelen av ombordanställda 

kvinnor arbetar i just den befattningsgruppen (se Tabell 19) samtidigt som vi 

noterat att antalet ombordanställda kvinnor generellt minskar med stigande 

åldersgrupp (se Tabell 17). Denna motsägelse får dock sin förklaring i Tabell 

21. 

 

Tabell 20. Befattning och åldersgrupp 

 % ålderfördelning inom befattning  

 ≤ 30 31-42 43-54 55+ (n) 

Befattning      

seniorbefäl nautik 4.6 30.3 28.6 36.6 238 

seniorbefäl maskin 5.2 22.0 22.0 50.9 173 

befäl intendentur 8.3 22.2 41.7 27.8 114 

juniorbefäl nautik 31.5 40.2 15.7 12.6 127 

juniorbefäl maskin 35.2 27.8 13.0 24.1 54 

manskap däck 41.7 15.6 18.8 23.9 276 

manskap maskin 33.6 21.8 21.8 22.7 110 

manskap intendentur 11.7 25.0 30.5 32.8 214 

(n) totalt     1306 

  

Tabell 21 visar förhållandet befattning och ålderfördelning för bara kvin-

nor. Här kan vi se att kvinnor inom intendentur befäl och intendentur man-

skap visar samma tendens, av stigande andel med åldersgrupp, som männen 

uppvisar i Tabell 17. Det är med andra ord bara kvinnor i driftbefattningar 

som står för det mönster av avtagande andel med stigande åldersgrupp som 

visades i Tabell 17. Detta står klart vid jämförelse med procentberäkningen 

för åldersgrupper som återfinns längst ner i Tabell 21. 
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Tabell 21. Befattning och åldersgrupp – Endast kvinnor 

 % åldersfördelning inom befattning 

 ≤ 30 31-42 43-54 55+ (n) 

Befattning (kvinnor)      

seniorbefäl nautik .0 50.0 40.0 10.0 10 

seniorbefäl maskin 12.5 75.0 12.5 .0 8 

befäl intendentur 11.9 19.0 35.7 33.3 53 

juniorbefäl nautik 48.1 37.0 7.4 7.4 27 

juniorbefäl maskin 80.0 20.0 .0 .0 5 

manskap däck 70.3 23.4 6.3 .0 64 

manskap maskin 75.0 12.5 .0 12.5 8 

manskap intendentur 14.4 22.3 29.5 33.8 128 

(n) totalt     303 

   

kvinnor fördelat på 

åldersgrupp % 
31.0 25.4 22.1 21.5  

 

 

 

Det är alltså inte så att den med ålder minskande andelen ombordanställ-

da kvinnor beror på att kvinnor, till skillnad från män, tenderar att avbryta 

sjömanslivet relativt tidigt i livet. Det är snarare så att verksamheten ombord 

kan delas in i traditionellt mansdominerade områden (nautik/däck och ma-

skin) och traditionellt kvinnodominerade (restaurang, försäljning, städning 

och annan service). Inom det senare området uppvisar kvinnor samma ål-

dersstruktur som männen eftersom de funnits här sedan länge. Inom det 

förstnämnda området återfinns främst yngre kvinnor eftersom rekryteringen 

av kvinnor i dessa ombordfunktioner historiskt varit begränsad. Tilläggas 

kan att Tabell 19 och 21 ger vid handen att många befattningar innehåller så 

få kvinnor att vi måste vara försiktiga med att detaljanalysera könsskillnader 

i hårt nedbrutna tabeller. 
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Intervjuer med personalansvariga vid svenska rederier 

Syftet med den föreliggande studien är att undersöka hur sjömännen för-

håller sig till arbete och yrke under olika perioder av livet. Studien avser 

vidare att undersöka hur de äldre sjömännen vill, kan och får fortsätta några 

år längre till sjöss än vad de behöver enligt gällande pensionssystem. Hu-

vuddelen av syftet fångas väl upp av enkätens indikatorer rörande sjömän-

nens förhållande till- och upplevelser av arbete och yrke. Det finns dock en 

viktig detalj som enkäten inte kan ge svar på och det är hur arbetsgivarna 

ställer sig till äldre ombordtjänstgörande personal. För att råda bot på detta 

genomfördes en intervjustudie med personalansvariga från ett urval svenska 

rederier. Urvalsramen omfattade svenskkontrollerade rederier och manage-

mentbolag som vid undersökningstillfället: 

 sysselsatt svensk personal ombord på fartyg ≥500BRT verksamma 

inom när-, europa- eller oceanfart. 

 och återfinns per september 2011 i Sjöfartens Utbildnings Instituts 

(SUI) förteckning
176

 

 eller återfinns i av Svensk Sjöfartstidning utgivna Sjöfartens Bok 

från 23 september 2011
177

 

 

Totalt kontaktades personalavdelningar i 33 rederier under perioden sep-

tember till november 2011. Vissa kontakter hade informellt etablerats under 

branschdagarna vid Sjöfartshögskolan den 6 och 7 april 2011. De formella 

kontakterna skedde via e-post där information om undersökningens syfte och 

innehåll bifogades tillsammans med intervjumanualen. Cirka två veckor efter 

den första förfrågan skickades påminnelse till de bolag som inte svarat. To-

talt svarade 11 bolag, varav sex visade intresse medan fem avböjde. Övriga 

22 bolag besvarade aldrig förfrågan, av vilka ett hade upphört med sin verk-

samhet. Resultatet innebar att sex intervjuer genomfördes med fem arbetsgi-

varrepresentanter och en befälhavare med erfarenhet av ombordmanage-

ment. Fem av informanterna tjänstgjorde i bolagens landorganisation och en 

informant var befälhavare i ett fartyg med ombordmanagement, alla med 

personalansvar. Samtliga Intervjuer genomfördes av Andreas Åsenholm 

                                                      
176 SUI, Sjöfartens Utbildnings Institut har i uppdrag att fördela ombordförlagda utbildnings-

platser till studenter från Sveriges två sjöfartshögskolor, och i mån av plats till elever på 

sjöfartsgymnasierna. Se SUI:s hemsida: http://www.sjofart.org/ 
177 Svensk Sjöfarts Tidning 2011. 

http://www.sjofart.org/
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(KMA). Två intervjuer genomfördes i Sjöfartshögskolan och fyra genomför-

des telefonledes. Undersökningen genomfördes enligt Vetenskapsrådets 

forskningsetiska riktlinjer.
178

 De sex intervjuerna fullföljdes med tidsåtgång 

mellan 20 till 45 minuter vardera. Samtliga informanter gav sitt tillstånd till 

intervjuregistrering med hjälp av digital bandspelare. 

Intervjuerna genomfördes i samtalsform utifrån semistrukturerad manual, 

där personalansvariga gavs utrymme att fritt berätta om erfarenheter och 

framtida planer med avseende äldre sjömän. De frågor som ställdes berörde 

policy och praxis angående äldre arbetskraft. Med äldre avsågs personer som 

enligt gällande pensionsregler befinner sig i det ålderspann som öppnar för 

att helt eller delvis gå i ålderspension, det vill säga 61+. Nedan presenteras 

samtalens teman: 

1. Tillämpad personalpolicy/praxis gällande ombordfunktioner för äld-

re sjömän (61+) 

2. Arbetsgivarens syn på ombordfunktioner som kan anses som lämp-

liga/olämpliga för äldre sjömän (61+) och ålderspensionärer 

3. Arbetsgivarens syn på åldersrelaterade faktorer som kan ha betydel-

se för äldre sjömäns (61+) tjänstgöring 

4. Lämplighetsprövning av äldre sjömän 

5. Alternativa funktioner inom bolaget som tar hänsyn till de äldres 

förutsättningar 

6. Framtida förändringar i personalpolicy/praxis med avseende om-

bordfunktioner för äldre sjömän (61+) 

Varje intervju avlyssnades en gång varmed det väsentligaste inom re-

spektive tema antecknades och kompletterades med intervjuarens kommen-

tarer. Intervjuaren gjorde även en skriftlig sammanfattning enligt Contact 

Summary Form.
179

 Bandinspelningar, intervjuanteckningar och sammanfatt-

ningar diskuterades fortlöpande med projektledaren som sammanställde 

analysen. Analysen skedde genom markering av karaktäristiska drag som 

framträdde ur berättelserna. 

 

                                                      
178 Vetenskapsrådet (n.d). 
179 Se Miles & Huberman 1994:53. 



 73 

6. Sjömäns motivation i arbete och yrke 

Carl Hult 

I detta kapitel kommer resultatet med avseende arbetsrelaterad motivation 

i förhållande till bakgrund och situation i yrket att redovisas i flera steg. I ett 

första avsnitt behandlas mätinstrumenten för de tre motivationstyper som har 

diskuterats. Svaren på de enkätfrågor som formulerats i syfte att mäta moti-

vation presenteras och undersöks varpå ett index för varje motivationstyp 

konstrueras. I avsnitt två undersöks hur motivationstyperna varierar med 

kön, ålder, och befattning. I avsnitt tre undersöks betydelsen av tid i yrke och 

anställning, i avsnitt fyra fokuseras på familjesituation, i avsnitt fem på na-

tionalitet gällande besättning och flagg, i avsnitt sex på fartyg och fartområ-

de och i avsnitt sju på avlösningssystem och vaktsystem. Varje avsnitt inleds 

med en kort sammanfattning av avsnittets resultat. 

Motivation, indikatorer och indexkonstruktion 

Resultat i korthet: Yrkesmotivationen har den starkaste prediktionsförmågan gällande valet 

att bli kvar i sjömansyrket (följt av motivationen i arbetsorganisationen). Arbetsmarknads-
motivationen har ingen effekt på detta val, men är en god prediktor för sannolikheten att 

fortsätta arbeta efter uppnådd pensionsålder. 

 

I den internationella forskningen används oftast arbetsrelaterade attityder 

för att indikera människors motivation i arbetet, vilket också är fallet i den 

här studien. Begreppen motivation och attityd används ibland synonymt i 

den meningen att motivation betraktas som en viss typ av attityd (dock är 

attityd inte alltid det samma som motivation). Den föreliggande undersök-

ningen fokuserar på tre motivationstyper: (i) icke-ekonomisk arbetsmark-

nadsmotivation (fortsättningsvis också benämnd arbetsmarknadsmotivation), 

(ii) motivation i arbetsorganisationen, och (ii) yrkesmotivation. Eftersom 

attityder av den här typen ofta är komplexa och sammansatta av flera aspek-

ter innehåller enkäten ett flertal enskilda indikatorer för att ringa in attityder-

nas förmodade omfång. Frågorna är formulerade som påståenden vilka re-

spondenten ombeds att hålla med eller ta avstånd från. Påståendena ser ut 

som följer: 

1. Ett arbete är bara ett sätt att tjäna pengar inget mer. 

2. Jag skulle uppskatta att ha ett arbete även om jag inte behövde pengarna. 

3. Sjömansyrket är bara ett sätt att tjäna pengar – inget mer. 



 74 

4. Det finns kvalitéer i sjömansyrket som jag skulle sakna i ett annat yrke. 

5. Sjömansyrket är en del av min identitet. 

6. Sjömansyrket är inte bara ett arbete, det är en livsstil. 

7. Jag känner stolthet att vara sjöman till yrket. 

8. Även om jag erbjöds ett jobb med högre lön iland skulle jag föredra att 

fortsätta med sjömansyrket. 

9. Jag är villig att arbeta hårdare än jag behöver, för att hjälpa det rede-

ri/managementbolag där jag arbetar att bli framgångsrikt. 

10. Jag är stolt över att arbeta för mitt rederi/managementbolag. 

11. Om jag erbjöds ett annat arbete med avsevärt högre lön, skulle jag tacka nej 

och fortsätta arbeta för mitt rederi/managementbolag. 

 

I Tabell 22 visas den utsträckning som sjömännen instämmer eller in-

stämmer starkt i respektive påstående. I sifferkolumnen längst till vänster 

anges procentandelen för alla ombordanställda. I kolumnen närmast till hö-

ger anges andelen för män och ytterligare ett steg till höger anges andelen för 

kvinnor. De tre sifferkolumnerna allra längst till höger anger, som jämförel-

se, motsvarande siffror för den svenska befolkningen generellt.
180

 Påståen-

dena längst till vänster är indelade efter vilken motivationstyp respektive 

påstående teoretiskt relaterar till. Påståenden 1 och 2 antas indikera arbets-

marknadsmotivation (graden av känslomässigt förhållande till lönearbetet), 

påståenden 3-8 antas indikera sjömännens yrkesmotivation (graden av käns-

lomässigt förhållande till yrket) och påståenden 9-11 antas indikera sjömän-

nens motivation i arbetsorganisationen (lojalitet och engageman). Påstående 

1 och 2 är identiska med de indikatorer som använts i flera internationella 

undersökningar.
181

 Påstående 9-11 härrör från samma källa, men har omfor-

mulerats från att ha refererat till respondentens arbetsorganisation till att här 

referera till rederi. Påståenden 3-8 har teoretisk koppling till tidigare forsk-

ning om yrkesmotivation men är alla specifikt framtagna för sjömansyrket 

och för den här undersökningen. 

 

 

                                                      
180 Edlund & Svallfors 2009. 
181 ISSP Research Group. 
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Tabell 22: Attityder till arbete för ombordanställda män och kvinnor jämfört med den svens-

ka arbetande befolkningen i stort 

 Sjömän 2010 

 Instämmer/instämmer starkt 

%  

 Befolkning 2005 

 Instämmer/instämmer starkt 

% 

 Alla Kvin

nor 

Män  Alla Kvin-

nor 

Män 

Arbetsmarknadsmotivation        

1. Ett arbete är bara ett sätt att tjäna 

pengar – inget mer 

20.0 12.6 23.3  16.4 12.0 20.7 

2. Jag skulle uppskatta att ha ett 

arbete även om jag inte behövde 

pengarna 

60.4 67.5 58.3  71.2 76.7 66.0 

Yrkesmotivation        

3. Sjömansyrket är bara ett sätt att 

tjäna pengar – inget mer 

10.1 6.1 11.3  - - - 

4. Det finns kvalitéer i sjömansyr-

ket som jag skulle sakna i ett annat 

yrke 

89.4 88.1 89.8  - - - 

5. Sjömansyrket är en del av min 

identitet 

73.7 68.9 75.2  - - - 

6. Sjömansyrket är inte bara ett 

arbete, det är en livsstil 

79.3 85.2 77.6  - - - 

7. Jag känner stolthet att vara 

sjöman till yrket 

76.3 75.3 76.6  - - - 

8. Även om jag erbjöds ett jobb 

med högre lön iland skulle jag 

föredra att fortsätta med sjömans-

yrket 

43.3 41.7 43.8  - - - 

Motivation i arbetsorganisationen        

9. Jag är villig att arbeta hårdare än 

jag behöver, för att hjälpa det 

rederi/managementbolag där jag 

arbetar att bli framgångsrikt 

 

43.2 

 

46.0 

 

42.4 

  

42.9 

 

37.4 

 

48.3 

10. Jag är stolt över att arbeta för 

mitt rederi/managementbolag 

(organisation) 

46.3 51.2 44.8  58.0 56.3 59.6 

11. Om jag erbjöds ett annat arbete 

med avsevärt högre lön, skulle jag 

tacka nej och fortsätta arbeta för 

mitt rederi/managementbolag 

14.6 15.0 14.5  12.3 12.3 12.2 

(n) i medeltal182 1260 287 974  800 388 411 

 

                                                      
182 (n)=antal respondenter som svarat på frågorna. En mindre andel som inte svarat eller sva-

rat vet ej är därmed borttagna från beräkningen. 
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I Tabell 22 kan vi utläsa att arbetsmarknadsmotivationen var något högre 

hos den svenska arbetande befolkningen 2005 jämfört med ombordanställd 

personal 2010. Vi kan emellertid inte dra några säkra slutsatser av detta ef-

tersom datainsamlingen skett vid två olika tidpunkter. Resultatet kan lika 

gärna avspegla en generell attitydförändring i samhället sedan 2005 som att 

sjömännens attityder avviker från den övriga arbetande befolkningen. Det 

framgår dock av tabellen att könsmönstret alltjämt är det samma. Kvinnor 

har en klart högre benägenhet att se icke-ekonomiska värden i att ha ett löne-

arbete. Observera att påståendena har omvänd riktning så att en låg andel 

som instämmer med påstående 1 innebär en hög arbetsmarknadsmotivation 

medan det omvända är fallet när det gäller påstående 2. 

Om vi tittar på motivationen i arbetsorganisation (påstående 9-11) ser vi 

att skillnaderna mellan befolkningen 2005 och ombordanställda 2010 inte är 

entydiga i riktning, ej heller skillnaderna mellan könen. Intressant att notera 

är att ombordanställda kvinnor är betydligt villigare att arbeta extra hårt för 

sitt rederi/managementbolag än vad ombordanställda män är och att köns-

mönstret var det omvända för befolkningen 2005 när de tog ställning till sina 

arbetsorganisationer. Tabellen visar vidare att yrkesmotivationen är den 

otvetydigt starkaste motivationstypen hos sjömännen (påstående 3-8) och att 

det här inte finns något genomgående könsmönster. Påstående 3 är omvänt 

så att en låg andel som instämmer innebär en hög yrkesmotivation. 

Nu är den motivationskategorisering som anges i Tabell 22 endast teore-

tisk. Därför måste kategoriernas verkliga existens hos respondenterna under-

sökas. Ett vanligt sätt att göra detta är att utföra en faktoranalys, även kallat 

dimensionsanalys. En faktoranalys kartlägger mönstret av så kallade latenta 

faktorer som döljer sig bakom ett antal utvalda indikatorer. Analysen visar 

inte vilka dessa faktorer är men anger vilka av de utvalda indikatorerna som 

har gemensamma underliggande mönster i materialet. Man skulle kunna 

uttrycka det så att faktoranalysen sammanställer en begreppskarta som visar 

hur olika indikatorer sammanfaller som aspekter av bredare begreppsliga 

dimensioner hos de respondenter som deltagit i enkäten. Analysen utförs helt 

av statistikprogrammet och utan annan mänsklig inverkan än valet av de 

indikatorer som ska analyseras. Analysen visar hur många dimensioner som 

är meningsfulla att ta fram samt styrkan i de ingående indikatorernas tillhö-

righet i respektive faktor.
183

 

                                                      
183 För mer ingående redogörelse för faktoranalys se Djurfeldt & Barmark (2009: 69-102). 
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I Tabell 23 presenteras resultatet av en sådan analys. Indikatorerna 1-11 

motsvarar de redovisade påståendena. Tabell 23 ger vid handen att indikato-

rerna fördelar sig i tre dimensioner (se tabellens tre kolumner). De siffror 

som anges visar styrkan på indikatorernas tillhörighet i respektive dimen-

sion. Styrkan kan variera mellan 0 och 1. Alla värden över 0.4 har markerats 

med fet stil. Vi kan notera att indikatorernas högsta värden i stort grupperas 

efter de dimensioner vika vi teoretiskt antagit som arbetsmarknadsmotiva-

tion, yrkesmotivation och motivation i arbetsorganisationen.
184

 

Det finns två noteringar att göra angående faktoranalysen. Det ena är att 

indikator 8 anger relativt höga värden i både yrkesmotivation och motivation 

i arbetsorganisationen. Det andra är att indikator 3 (teoretiskt definierad som 

tillhörande yrkesmotivation) anger högt värde endast i dimensionen för ar-

betsmarknadsmotivation. Sammantaget visar detta att yrkesmotivationen 

skär in i både motivationen i arbetsorganisationen och i arbetsmarknadsmo-

tivationen. Detta går i och för sig helt i linje med antagandet att yrkesmotiva-

tionen befinner sig på en mellanliggande nivå. När det gäller indikator 8 kan 

vi därför ha överseende med överlappningen, särskilt med tanke på att värdet 

är högst i teoretiskt rätt dimension. Däremot kan vi inte använda indikator 3 

som uttryckligen refererar till yrket men endast visar högt värde i dimensio-

nen för arbetsmarknadsmotivation. En förklaring till denna överlappning kan 

vara att påståendet har ett tydligt icke-ekonomiskt budskap som därför sam-

manfaller med indikatorerna för arbetsmarknadsmotivation. 

 

 

 

 

  

                                                      
184 Statistikprogrammet kan inte avgöra vad det är för typ av dimensioner, bara att de existe-

rar. Typ av dimension härleds från innehållet i respektive dimensions påståenden. 
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Tabell 23: Attityddimensioner för ombordanställd personal – Faktoranalys 

 1 

Yrkes-

motivation 

2 

Motivation i Arbets-

organisationen 

3 

Arbets-

marknadsmotivation 

1. Ett arbete är bara ett sätt att tjäna 

pengar inget – mer 

0.03 0.05 0.86 

2. Jag skulle uppskatta att ha ett 

arbete även om jag inte behövde 

pengarna 

0.06 0.26 0.61 

3. Sjömansyrket är bara ett sätt att 

tjäna pengar – inget mer 

0.32 0.03 0.73 

4. Det finns kvalitéer i sjömansyrket 

som jag skulle sakna i ett annat yrke 
0.62 0.01 0.23 

5. Sjömansyrket är en del av min 

identitet 
0.86 0.13 0.02 

6. Sjömansyrket är inte bara ett 

arbete, det är en livsstil 
0.80 0.12 0.04 

7. Jag känner stolthet att vara sjö-

man till yrket 
0.74 0.28 0.17 

8. Även om jag erbjöds ett jobb 

med högre lön iland skulle jag 

föredra att fortsätta med sjömansyr-

ket 

0.56 0.48 0.10 

9. Jag är villig att arbeta hårdare än 

jag behöver, för att hjälpa det rede-

ri/managementbolag där jag arbetar 

att bli framgångsrikt 

0.13 0.76 0.20 

10. Jag är stolt över att arbeta för 

mitt rederi/managementbolag 

0.10 0.83 0.07 

11. Om jag erbjöds ett annat arbete 

med avsevärt högre lön, skulle jag 

tacka nej och fortsätta arbeta för 

mitt rederi/managementbolag 

0.18 0.77 0.05 

Respektive dimensions förklarings-

grad av den sammantagna varian-

sen. 

36% 13.3% 12.6% 

Principal components analysis (varimax rotation). Faktorladdningar (>0.4 i fet stil). 
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Det återstår alltså två indikatorer för arbetsmarknadsmotivation, fem för 

yrkesmotivation och tre för motivation i arbetsorganisationen. Alla indikato-

rer har kodats om så att 0 markerar det svarsalternativ som innebär lägsta 

motivation och 4 den högsta. Alla indikatorer går därmed i samma riktning 

och summeras i nästa steg inom respektive dimension till tre separata index. 

För att underlätta tolkning av resultat divideras sedan varje index med sina 

maximala värden och multipliceras med 100. Varje index tillåts på så sätt att 

variera mellan 0 och 100. I Tabell 24 anges medelvärdet i respektive index 

medan standardavvikelsen anger spridningen kring medelvärdena i form av 

den genomsnittliga avvikelsen. Det höga medelvärdet och den låga standard-

avvikelsen för yrkesmotivationen visar att sjömännen är relativt eniga i en 

hög motivation och identifikation i sjömansyrket. Chronbach’s Alpha är en 

extra pålitlighetstest av den interna korrelationen mellan ingående indikato-

rer i respektive index – ju högre värde (mellan 0 och 1) desto säkrare index. 

Det är uppenbart att yrkesmotivationsindexet och indexet för motivation i 

arbetsorganisationen är mycket stabila. Arbetsmarknadsmotivationsindexet 

uppvisar dock något lägre stabilitet.
185

 Inom parentes visas de värden som 

gällde för befolkningen i stort 2005, där sådana står att finna.    

  

Tabell 24: Index för attityder till arbete – Ombordanställd personal 2010 (inom paran-

tes värden för sveriges befolkning 2005) 

 Arbetsmarknads-

motivation 

Yrkes-

motivation 

Motivation i Arbets-

organisationen 

Medelvärde (0-100) 61.9  (66.8) 71.7 50.3 (50.9) 

Standardavvikelse 21,78 (21.79) 16.78 20.81 (18.96) 

Cronbach’s Alpha 0,50 (0.62) 0,82 0,73 (0.67) 

Värden inom parentes anger siffrorna för befolkningen i stort 2005.   

 

Innan vi går vidare bör motivationsvariablernas relevans undersökas lite 

närmare. Syftet med den här undersökningen är att få en bild av sjömännens 

engagemang i sjömansyrke och rederi. Vi vill veta motivationen att forsätta i 

yrket under olika perioder av livet. Vi vill dessutom veta i vilken utsträck-

ning sjömännen kan tänka sig att utöka yrkeslivet några år längre än vad de 

behöver enligt gällande pensionsregler. Det förefaller sannolikt att en stark 

                                                      
185 Detta index brukar uppvisa något lägre stabilitet. Som referensram till siffrorna kan anges 

att det högsta möjliga värdet (1.0) i praktiken endast uppnås om exakta kopior av samma 

indikator prövas tillsammans. 
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yrkesmotivation och en stark motivation i den arbetsorganisation där man 

verkar som sjöman medför en hög sannolikhet att man inte står i avsikt att 

lämna yrket. Men det förefaller inte lika uppenbart att en stark arbetsmark-

nadsmotivation innebär att man nödvändigtvis vill fortsätta arbeta till sjöss. 

Det skulle till och med kunna vara tvärt om. När man tänker på arbetsmark-

naden i stort är framträder inte sjömansyrket som ett för hela arbetsmarkna-

den särskilt representativt yrke. Kanske är det så att en hög arbetsmarknads-

motivation innebär att man skulle föredra ett ”vanligt” yrke i meningen att 

vara mitt i samhället och med en dygnsrutin normalt fördelad mellan arbete 

och hem. 

I enkäten finns en fråga som lyder: Allt sammantaget, hur troligt är det 

att du kommer att avbryta ditt sjömansliv under de närmaste två åren för att 

satsa på ett arbete i land? I Tabell 25 prövas de tre motivationsvariablerna i 

en logistisk regression vilken, i förhållande till förändring i respektive moti-

vationstyp, beräknar utvecklingen i chans (oddskvoter) att svarsalternativen 

inte särskilt troligt eller inte alls troligt anges som svar på ovanstående frå-

ga. Det bör påpekas att planer på att lämna sjömansyrket inte alltid är det 

samma som bristande motivation. Man kan av olika skäl befinna sig i en 

situation som kräver att man motvilligt måste lämna ett yrke som man under 

andra omständigheter aldrig skulle lämnat. Men vi bör ändå förvänta oss en 

tydlig samvariation mellan indikatorerna. I Tabell 25 finns också fem påstå-

enden från enkäten vilka handlar om att man under olika premisser skulle 

kunna tänka sig att arbeta några år längre än man behöver enligt gällande 

pensionsregler. Även dessa indikatorer används för att pröva motivationsva-

riablerna utifrån benägenheten att instämma eller instämma starkt i påståen-

dena. Benägenheten att indikera föresats att vara kvar i yrket anges i procen-

tuell förändring per positiv lägesförändring i respektive motivationstyp. 

Tabell 25 bekräftar vad som kunde förväntas.
186

 Yrkesmotivationen har 

den starkaste prediktionsförmågan på benägenheten att inte vilja lämna sjö-

mansyrket för ett jobb iland. Chansen att vilja vara kvar ökar i genomsnitt 

med 4 procent för varje positiv lägesförändring i motivationsvariabeln. Det 

är också uppenbart att effekten av arbetsmarknadsmotivationen helt saknar 

                                                      
186 Den statistiska säkerheten markeras med fet stil och stjärnor. Tre stjärnor indikerar en 

signifikansnivå på 0,1 procents eller lägre risk att resultatet beror på slumpen, två stjärnor 

indikerar högre än 0,1 till och med 1 procents risk, en stjärna indikerar högre än 1 till och 

med 5 procents risk. Med signifikans menas tillåtelse att generalisera ett resultat, återfunnet i 

ett stickprov, till den population ur vilket stickprovet är draget. Detta under förutsättning att 

urvalet är representativt för populationen. 
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betydelse när det gäller valet mellan att stanna till sjöss eller ta ett jobb i 

land. Däremot är som synes arbetsmarknadsmotivationen en god prediktor 

för benägenheten att jobba några år längre än vad man behöver enligt gäl-

lande pensionsregler. Detta innebär att valet att fortsatta arbeta även om man 

uppnått pensionsåldern till betydande del beror på den utsträckning man 

finner andra värden i lönearbetet än bara de ekonomiska. 

 

Tabell 25: Oddskvoter angivet i procentuell sannolikhetsutveckling att vara kvar i 

arbete per positiv lägesförändring i respektive motivationsvariabel på skalan 0-

100 

 Arbets-

marknads-

motivation 

Yrkes-

motivation 

Motivation i 

Arbets-

organisa-

tionen 

 

Sannolikhetsutveckling att ange svarsalternati-

ven inte särskilt troligt eller inte alls troligt att... 

   

Man kommer att avbryta sitt sjömansliv under de 

närmaste två åren för att satsa på ett arbete i land 

 

-0.6% 
 

4.0%*** 

 

2.1%*** 

Sannolikhetsutveckling att instämma eller in-

stämma starkt i att jag kan tänka sig att... 

   

fortsätta arbeta med mina nuvarande arbetsupp-

gifter några år längre än vad jag behöver enligt 

gällande pensionsregler 

 

2.2%*** 

 

3.0%*** 

 

3.0%*** 

arbeta några år längre än vad jag behöver om jag 

får ett mer flexibelt avlösningssystem  
 

1.4%*** 

 

1.9%*** 

 

1.0%** 

arbeta några år längre än vad jag behöver om jag 

får vara verksam i en befattning jag trivs med 
 

2.5%*** 

 

2.3%*** 

 

1.3%*** 

arbeta några år längre än vad jag behöver om jag 

får vara verksam på en fartygstyp jag trivs med 
 

2.0%*** 

 

2.4%*** 

 

1.3%*** 

arbeta några år längre än vad jag behöver om jag 

får vara verksam i ett fartområde jag trivs med 
 

1.9%*** 

 

2.0%*** 

 

1.3%*** 

arbeta några år längre än vad jag behöver om 

mina arbetsuppgifter anpassas till mina personli-

ga förutsättningar 

 

1.8%*** 

 

1.7%*** 

 

1.3%*** 

Signifikansnivåer: fet stil samt *** = 0.001-nivån, ** = 0.01-nivån, * = 0.05-nivån, endast fet 

stil = 0.1-nivån. 
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Tabell 25 ger alltså vid handen att alla tre motivationsvariabler är rele-

vanta för vårt syfte. Yrkesmotivationen indikerar framför allt benägenhet att 

vara kvar i sjömansyrket fram till pensionen, medan arbetsmarknadsmotiva-

tionen har betydelse för den utsträckning man är beredd att förlänga yrkesli-

vet. Motivationen i arbetsorganisationen har betydelse för benägenheten att 

engagera sig för det enskilda rederiets räkning, men inverkar också på viljan 

att stanna i yrket. Vi återkommer längre fram till frågorna om att avbryta 

sjömansyrket och förlänga yrkeslivet. Närmast ska vi titta på hur de tre mo-

tivationstyperna varierar beroende av bakgrund och situation i sjömansyrket.  

 Kön, ålder och befattning 

Resultat i korthet: Arbetsmarknadsmotivationen avtar med ålder och är starkast hos kvinnor 

och i befattningen intendenturbefäl. Yrkesmotivationen ökar med ålder och är starkast bland 

manskap däck och maskin. Motivationen i arbetsorganisationen ökar med ålder, är starkast 
bland intendenturbefälen och klart svagast bland juniorbefäl maskin. 

 

Figur 4 visar medelvärden för män och kvinnor i respektive motivations-

index gällande arbetsmarknad, yrke och organisation. Den största könsskill-

naden återfinns i arbetsmarknadsmotivationen där kvinnor indikerar en mar-

kant högre motivation än män. Yrkesmotivationen är å andra sidan något 

högre bland männen, medan motivationen i arbetsorganisationen är relativt 

likvärdig mellan könen. Yrkesmotivationen är den i särklass starkaste moti-

vationstypen för männen följt av arbetsmarknadsmotivationen. Motivationen 

i arbetsorganisationen är den svagaste motivationstypen hos båda könen. 

  

 

Figur 4: Kön, Arbetsmarknadsmotivation, Yrkesmotivation och Motivation i 
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I Figur 5 visas motsvarande medelvärden fördelat på de fyra åldersgrup-

perna. Yrkesmotivationen (den genomgående starkaste motivationstypen) 

tilltar svagt mellan de två yngsta grupperna och även mellan de två äldsta. 

Ökningen är obefintlig mellan åldrarna 31 och 54. Betydlig kraftigare och 

uttalad linjär ökning med ålder hittar vi hos motivation i arbetsorganisatio-

nen (den genomgående svagaste motivationstypen). Arbetsmarknadsmotiva-

tionen avtar med ålder fram till åldersgruppen 43-54 och ökar därefter något. 

 

 

 

När det gäller befattning och motivation (Figur 6) kan vi notera relativt 

stora variationer i medelvärden. Yrkesmotivationen är den klart starkaste 

motivationstypen för alla sjömän, utom för intendenturbefälen där arbets-

marknadsmotivationen ligger på samma nivå. Intendenturbefälen uppvisar 

en jämförelsevis samlad bild av medelvärden och indikerar högre nivåer än 

alla andra befattningar utom när det gäller yrkesmotivation. Intressant är 

också att manskap däck och maskin indikerar högst yrkesmotivation och att 

juniorbefäl maskin indikerar den absolut lägsta motivationen i sina arbetsor-

ganisationer.
187

 

                                                      
187 Befälhavare, överstyrman = Seniorbefäl nautik. Teknisk chef, 1e fartygsingenjör, elektro-

ingenjör = Seniorbefäl teknik. Övriga befäl kategoriseras juniorbefäl inom respektive avdel-

ning. På grund av få seniorbefäl i intendenturavdelningen slogs alla intendenturbefäl ihop i 

en enda kategori = Befäl intendentur. 

Figur 5: Åldersgrupp, Arbetsmarknadsmotivation, Yrkesmotivation och 
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Även om ovanstående figurer tillhandahåller en preliminär inblick i hur 

den arbetsrelaterade motivationen ter sig för ombordanställd personal, saknar 

redovisningen tillförlitlighet när det gäller den utsträckning som kön, ålder 

och befattning var för sig bidrar i effekt på motivationen. Skälet till detta är 

att de skillnader som visas till viss del beror på effekter av andra i figurerna 

ospecificerade variabler. Om vi tar Figur 4 som exempel kan vi räkna med 

en oklarhet på grund av att män och kvinnor inte förhåller sig till arbete en-

bart utifrån sitt kön utan också utifrån ålder och befattning. Vi vet att kön är 

ojämnt fördelat i både ålder och befattning och att ålder är ojämnt fördelat i 

befattning (jmf Tabell 17-20). Motsvarande oklarhet finns då naturligtvis 

även i Figur 5 och 6. För att komma tillrätta med detta krävs en analys där 

resultaten justeras så att de ingående variablernas nettoeffekter tas fram.
188

  

 Figur 7 visar ovanstående variablers nettoeffekter på arbetsmarknadsmo-

tivationen i medelvärdesskillnad mellan män och kvinnor, i medelvärdes-

skillnaderna mellan åldersgrupp 19-30 och de övriga åldersgrupperna, och i 

medelvärdesskillnaderna mellan manskap intendentur och de övriga befatt-

ningarna. Horisontellt mitt i diagrammet går en 0-linje som representerar 

jämförelsegruppernas medelvärden (vilka alltså är män, åldersgrupp 19-30 

och manskap intendentur). Staplarna representerar de redovisade kategorier-

nas skillnad i förhållande till respektive jämförelsegrupp. Staplar som går 

                                                      
188 För detta ändamål används multipel linjär regression, minsta kvadratmetoden (se Djurfeldt 

& Barmark 2009: 53-67, 105-124). 
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upp från 0-linjen visar en skillnad i positiv riktning och staplar som går ner 

från linjen visar en skillnad i negativ riktning. Vita staplar anger att skillna-

den är statistiskt signifikant, medan mörka staplar anger att skillnaden inte är 

signifikant.
189

 

 

 

 

I Figur 7 framgår att det finns fem signifikanta effekter på arbetsmark-

nadsmotivationen. Dessa är den positiva effekten av att vara kvinna, de ne-

gativa effekterna av att tillhöra någon av de två äldre åldersgrupperna (avtar 

något i styrka vid 55+), samt de positiva effekterna av att inneha befattning-

arna seniorbefäl nautik eller intendenturbefäl. Att vara intendenturbefäl 

kvarstår alltså, även efter justering, som den befattning som uppvisar högst 

arbetsmarknadsmotivation (jmf Figur 6). Den sammantagna informationen 

från Figur 8 är därmed att den klart starkaste arbetsmarknadsmotivationen 

bland sjöfolk återfinns hos yngre, kvinnliga intendenturbefäl. När det gäller 

kön och ålder överensstämmer resultatet med tidigare forskning. När det 

gäller intendenturbefälen kan den högre känslomässiga anknytningen till 

lönearbetet ha flera orsaker. Det skulle bero på att befattningen erbjuder 

större möjligheter till ett socialt utbyte i arbetet. Men eftersom arbetsmark-

nadsmotivationen refererar till det upplevda värdet av att ha ett jobb rent 

                                                      
189 Med signifikans menas tillåtelse att generalisera ett resultat, återfunnet i ett stickprov, till 

den population ur vilket stickprovet är draget. Detta under förutsättning att urvalet är repre-

sentativt för populationen. Normalt bestäms den högsta accepterade risken till 5 procent. 

Figur 7: Arbetsmarknadsmotivation och nettoeffekt  av kön, åldersgrupp och 

befattning
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generellt, skulle intendenturbefälens starka anknytning till lönearbetet också 

kunna förklaras med att professionen har en större arbetsmarknad som 

sträcker sig in i olika sektorer även i land. 

I Figur 8 redovisas nettoeffekterna på yrkesmotivationen enligt samma 

princip som i det föregående. Figur 9 visar att alla skillnader i effekt är posi-

tiva i riktning och att sex av dem har statistisk signifikans. De signifikanta 

effekterna tillhör åldersgrupp 31-42 och 55+, seniorbefäl nautik och maskin 

samt manskap däck och maskin. Intressant är också att befäl intendentur 

uppvisar en förhållandevis svag yrkesmotivation. Detta är ett resultat som 

går hand i hand med det tidigare antagandet att ombordanställda i den be-

fattningen upplever en betydligt större arbetsmarknad än den som erbjuds 

inom sjömansyrket. 

   

 

 

Den sammantagna informationen från Figur 8 är att den starkaste yrkes-

motivationen återfinns bland manskap däck och maskin. Detta är naturligtvis 

traditionella sjömansyrken, men man kunde ha förväntat sig att hitta en ännu 

starkare känslomässig anknytning till yrket bland seniorbefäl maskin och 

nautik. Men så är inte fallet. Vi kan också notera en möjlig åldersrelaterad 

selektionseffekt på så sätt att gruppen 43-54 tappar i yrkesmotivation jämfört 

med den närmast yngre och äldre gruppen. 

Av Figur 9 framgår att de högre nivåerna av motivation i arbetsorganisa-

tionen återfinns i åldersgrupp 55+, hos seniorbefäl nautik och framför allt 

Figur 8: Yrkesmotivation och nettoeffekt  av kön, åldersgrupp och befattning

Senior maskin

Kvinna

Intendenturbefäl

Manskap maskin

Manskap däck

Ålder 55+Ålder 31-42

Senior nautik

Junior maskin

Junior nautikÅlder 43-54

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

Effekt av kvinna i förhållande till man, åldersgrupper i förhållande till åldrar 19-30,  befattningar i förhållande till manskap 

intendentur. Jämförelsegrupperna befinner sig vid jämförelsen på diagrammets 0-linje. 

Signifikant

Ej Sig



 87 

hos intendenturbefälen. Vi ser också att den i särklass lägsta motivationen 

finns hos juniorbefäl maskin. Utifrån tidigare forskning skulle man kunnat 

vänta sig att seniorbefäl nautik och maskin uppvisade motsvarande siffror 

som befäl intendentur följt i nedstigande hierarkisk ordning av juniorbefälen. 

Detta eftersom högre positioner normalt sammanfaller med större tillfreds-

ställelse med arbetssituationen. Men detta gäller tydligen inte besättningshie-

rarkin till sjöss.
190

 

 

 

 

En viktig del i den här undersökningen är att analysera skillnader mellan 

olika åldersgrupper. Det är fullt möjligt att förhållanden som vid studie av 

hela materialet inte uppvisar signifikant effekt på motivation ändå kan ha 

signifikant betydelse för vissa åldersgrupper. Det kan också vara så att vari-

abler som hittills uppvisat signifikanta effekter är helt betydelselösa för vissa 

åldersgrupper. I Tabell 26 redovisas hur nettoeffekterna fördelar sig över 

åldersgrupper gällande arbetsmarknadsmotivationen. Tabellen bygger på 

samma princip som Figur 7-9 även om effekterna av utrymmesskäl nu redo-

visas i siffror istället för staplar. Tabellens fyra kolumner representerar de 

fyra åldersgrupperna. På den övre raden visas medelvärdet för jämförelse-

gruppen män och manskap intendentur. I raden under visas nettoeffekten av 

att vara kvinna i förhållande till medelvärdet för män. Därunder visas netto-

effekterna av befattningar i förhållande till manskap intendentur. Positiva 

                                                      
190 Se också Werthén (1976) som får liknande resultat gällande arbetstillfredsställelse.  

Figur 9: Motivation i Arbetsorganisationen och nettoeffekt  av kön, åldersgrupp och 
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siffror visar en skillnad i positiv riktning och siffror med minustecken visar 

en skillnad i negativ riktning. Signifikansläget markeras med fet stil. Tre 

stjärnor anger den starkaste signifikansen och en stjärna den svagaste. Mar-

kerade siffror utan stjärnor anger att effekten ligger nära den lägsta signifi-

kansnivån. 

I Tabell 26 ser vi att kvinnor uppvisar en högre arbetsmarknadsmotiva-

tion än män i alla åldersgrupper. Men könsskillnaden är endast signifikant i 

de yngre grupperna och extra tydlig i kategorin 31-42 år. Även kategorin 

intendenturbefäl uppvisar i alla åldersgrupper en högre motivation än jämfö-

relsekategorin intendenturmanskap. Dock återfinns signifikans endast i ål-

dersgrupp 43-54. Att resultatet inte är signifikant i fler åldersgrupper beror 

till betydande del på att antalet respondenter tunnas ut vid uppdelning i ål-

dersgrupper. En intressant upptäckt är att även seniorbefäl maskin uppvisar 

en signifikant högre motivation i åldersgrupp 31-42. Detta kunde inte upp-

täckas innan materialet indelades i åldersgrupper eftersom de övriga ålders-

gruppernas negativa effekter då tog ut den positiva effekten för den enstaka 

åldersgruppen. Av Tabell 26 kan man sammanfattningsvis ana en tendens 

med tydligare gruppskillnader i arbetsmarknadsmotivation under perioden 

31-42 år och att gruppskillnader är i princip obefintliga i åldern 55+. 
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Tabell 26: Arbetsmarknadsmotivation för kön och befattning fördelat på åldersgrupp 

 19-30 31-42 43-54 55+ 

Medelvärde för jämförelsegrupp, 

män, befattning manskap intenden-

tur 

62.32 55.18 55.66 59.48 

Kvinna (jämfört med medelvärde 

för män) 
7.61** 11.89*** 7.61 3.26 

Nedanstående befattningar jämförs 

med medelvärde för manskap inten-

dentur 

    

Seniorbefäl nautik 5.86 6.67 4.98 1.04 

Seniorbefäl maskin -3.44 10.79* -0.93 -1.75 

Befäl intendentur 7.36 8.99 10.72* 6.54 

Juniorbefäl nautik 0.21 7.19 3.15 2.61 

Juniorbefäl maskin -2.74 -9.60 2.67 -1.79 

Manskap däck 1.20 4.78 -5.28 -2.52 

Manskap maskin 1.27 6.82 -1.11 -1.81 

Andelen förklarad varians (%)191 5.1 8.0 6.8 2.2 

Antal respondenter 259 313 308 379 

Justerade skillnader mellan kvinnor och jämförelsegrupp män och mellan befattningar och 

jämförelsegrupp manskap intendentur. 

Signifikansnivåer: fet stil samt *** = 0.001-nivån, ** = 0.01-nivån, * = 0.05-nivån, endast 

fet stil = 0.1-nivån. 

 

Tabell 27 följer samma principer som föregående tabell och visar hur net-

toeffekterna fördelar sig över åldersgrupper gällande sjömännens yrkesmoti-

vation. När det gäller befattning ser vi att mönstret överensstämmer med den 

tidigare analysen. Den starkaste positiva effekten på yrkesmotivationen hittar 

vi hos manskap däck och maskin. Även seniorbefäl nautik och maskin visar 

en signifikant högre motivation i förhållande till jämförelsegruppen manskap 

intendentur, men bara i åldersgrupp 43-54. Vi ser också att kvinnor i ålders-

grupp 43-54 uppvisar en signifikant högre yrkesmotivation än män. Den 

effekten tas i tidigare analys ut av att kvinnor i åldern 55+ plötsligt uppvisar 

en signifikant lägre yrkesmotivation än män. Sammantaget visar Tabell 27 

                                                      
191 Den andel av den ingående variationen i arbetsmarknadsmotivation som för varje ålders-

grupp förklaras av variablerna kön och befattning.   
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att signifikanta gruppskillnader i yrkesmotivationen är något mer spridda 

över åldersgrupperna än vad fallet var för arbetsmarknadsmotivation.  

 

 Tabell 27: Yrkesmotivation för kön och befattning fördelat på åldersgrupp 

 19-30 31-42 43-54 55+ 

Medelvärde för jämförelsegrupp, 

män med befattning manskap inten-

dentur 

63.35 67.19 63.87 69.73 

Kvinna (jämfört med medelvärde 

för män) 

-2.80 1.76 8.73** -7.77* 

Nedanstående befattningar jämförs 

med medelvärde för manskap inten-

dentur 

    

Seniorbefäl nautik 7.11 4.15 8.65* 5.75 

Seniorbefäl maskin 0.75 6.27 10.85** 2.14 

Befäl intendentur 9.11 0.89 2.52 7.53 

Juniorbefäl nautik 6.33 1.01 2.65 0.67 

Juniorbefäl maskin 4.77 1.96 6.13 0.69 

Manskap däck 9.77* 11.07** 7.77* 7.81* 

Manskap maskin 10.49* 9.31* 11.38* 3.74 

Andelen förklarad varians (%) 5.1 5.4 4.7 6.4 

Antal respondenter 222 279 276 351 

Justerade skillnader mellan kvinnor och jämförelsegrupp män och mellan befattningar och 

jämförelsegrupp manskap intendentur. 

Signifikansnivåer: fet stil samt *** = 0.001-nivån, ** = 0.01-nivån, * = 0.05-nivån, endast 

fet stil = 0.1-nivån. 

 

I Tabell 28 redovisas hur nettoeffekterna fördelar sig över åldersgrupper 

gällande sjömännens motivation i arbetsorganisationen, det vill säga graden 

av lojalitet och engagemang i arbetet för rederiet. Här ser vi att i likhet med 

fallet i yrkesmotivationen uttrycker kvinnor, jämfört med män, en signifikant 

högre motivation i åldern 43-54. Vi ser också att seniorbefäl nautik i åldrarna 

19-30 år uppvisar en mycket hög motivation som därefter avtar. Resultatets 

signifikans är oväntad med tanke på att gruppen innehåller färre seniorbefäl 

än de övriga åldersgrupperna. Intendenturbefäl visar som väntat en mycket 
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stark motivation arbetsorganisationen, men med signifikans bara i åldrarna 

31-42 och 55+. Att tillhöra maskinavdelningen innebär över lag en negativ 

effekt på motivationen, i förhållande till jämförelsegruppen manskap inten-

dentur. Detta blir särskilt tydligt hos juniorbefäl maskin i åldersgrupp 31-42 

där motivationen ligger på mycket låg nivå. De största gruppskillnaderna 

återfinns i ålderskategorin 31-42. 

 

 

Tabell 28: Motivation i Arbetsorganisationen för kön och befattning fördelat på ål-

dersgrupp 

 19-30 31-42 43-54 55+ 

Medelvärde för jämförelsegrupp, 

män med befattning manskap inten-

dentur 

39.23 51.29 46.92 51.88 

Kvinna (jämfört med medelvärde 

för män) 

1.91 -0.03 9.16* -1.48 

Nedanstående befattningar jämförs 

med medelvärde för manskap inten-

dentur 

    

Seniorbefäl nautik 19.87* 0.64 7.64 5.93 

Seniorbefäl maskin 0.98 -3.24 4.43 -1.88 

Befäl intendentur 9.50 11.42* 6.58 10.04* 

Juniorbefäl nautik 6.66 -7.18 -6.98 -0.24 

Juniorbefäl maskin -3.08 -14.97* -2.48 -6.42 

Manskap däck 7.72 -1.93 0.25 4.88 

Manskap maskin 5.92 -9.22 -4.33 -5.13 

Andelen förklarad varians (%) 5.0 7.9 7.4 4.3 

Antal respondenter 231 287 268 341 

Justerade skillnader mellan kvinnor och jämförelsegrupp män och mellan befattningar och 

jämförelsegrupp manskap intendentur. 

Signifikansnivåer: fet stil samt *** = 0.001-nivån, ** = 0.01-nivån, * = 0.05-nivån, endast 

fet stil = 0.1-nivån. 
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Tid i yrke och anställning 

Resultat i korthet: År till sjöss och år i befattning har en negativ effekt på arbetsmarknads-

motivationen. År till sjöss har en positiv effekt på yrkesmotivationen. År på samma fartyg 

har dock en stark negativ effekt på yrkesmotivationen för den yngsta åldersgruppen. År i 
rederi och år till sjöss har en positiv inverkan på motivation i arbetsorganisationen. 

 

I enkäten ställs frågor om hur länge man har arbetat till sjöss, hur länge 

man tjänstgjort i nuvarande befattning, hur länge man tjänstgjort på nuva-

rande fartyg respektive hur länge man arbetat för nuvarande rederi. Den tid 

som ackumuleras i en viss sysselsättning eller arbetssituation kan teoretiskt 

sett ha både negativa och positiva effekter på arbetsrelaterade attityder. Man 

kan med tiden tröttna på sin verksamhet och vilja göra något nytt, men tiden 

kan också innebära att man knyts allt starkare till sysselsättning och/eller 

arbetssituation. Eftersom alla dessa variabler på olika sätt handlar om tid i 

sjömansyrket, kan man förvänta sig att eventuella effekter på motivationen i 

viss mån skär in i varandra. Därför kan det vara lämpligt att börja direkt med 

att presentera de justerade effekterna.
192

 

Redovisningen följer samma principer som tidigare. Figurerna visar posi-

tiva effekter som går upp från 0-linjen och negativa effekter som går nedåt. 

Vita staplar indikerar signifikans. Staplarna anger i det här fallet ett års ge-

nomsnittlig effekt. Diagrammens 0-linje representerar därmed det genom-

snittliga läget vid ett år kortare tid till sjöss, i befattning, på fartyg, respekti-

ve i rederi. Eftersom diagrammets effekter anger en genomsnittlig värdeför-

ändring per år är effekterna också små. Men även små effekter blir signifi-

kanta om förändringen är tillräcklig stabil.
193

 

Figur 10 visar hur arbetsmarknadsmotivationen påverkas av yrkesrelate-

rad tid. Det finns två signifikanta effekter. Båda är negativa och gäller år till 

sjöss och år i befattning. Detta innebär att ju längre man har arbetat till sjöss 

och ju längre man har varit i samma befattning, desto lägre är förmågan att 

finna icke-ekonomiska värden i lönearbetet. I Figur 11 visas tidsvariablernas 

                                                      
192 Ofta vill man undvika förekomsten av alltför starkt korrelerade oberoende variabler i en 

multivariat modell eftersom så kallad multikolliniäritet innebär att variablerna själ effekt 

från varandra. Men i det här fallet kan det vara en poäng eftersom vi då får reda på vilka av 

tidsvariablerna som har störst tyngd på motivationen. 
193 Som tidigare nämnts lämpar sig stickprov illa för att analysera förändring över tid. Men i 

det här fallet vet vi vilka tidsintervaller respondenterna angivit och utifrån det kan vi jämföra 

motivationsnivå i förhållande till inrapporterad tidsintervall och få fram ett medelvärde i 

attitydskillnad per år.   
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nettoeffekter på yrkesmotivation. Här finns endast en signifikant effekt och 

det gäller år till sjöss som visar att ju längre man arbetat till sjöss desto star-

kare är motivationen i yrket. När det gäller motivation i arbetsorganisationen 

visar Figur 12 att det finns två signifikanta effekter. Detta är år till sjöss och 

år i rederi, vilka båda indikerar att ju mer tid man investerat desto starkare är 

lojaliteten och engagemanget för det aktuella rederiet. 

 

 

 

 

Figur 10: Arbetsmarknadsmotivation och nettoeffekt per år av tid till sjöss, tid i 

befattning, tid på fartyg samt tid i senaste rederi

År i befattningÅr till sjöss

År på fartyg År i rederi

-0,3

-0,2

-0,1

0

0,1

0,2

0,3

0,4

Staplarna anger ett års genomsnittliga effekt. Diagrammets 0-linje representerar därmed de respondenter som vid ett 

genomsnittligt tillfälle har ett år kortare tid till sjöss, i befattning, på fartyg, i rederi.

Signifikant

Ej Sig

Figur 11: Yrkesmotivation och nettoeffekt per år av tid till sjöss, tid i befattning, tid på 

fartyg samt tid i senaste rederi

År till sjöss

År i rederi

År på fartygÅr i befattning

-0,3

-0,2

-0,1

0

0,1

0,2

0,3

0,4

Staplarna anger ett års genomsnittliga effekt. Diagrammets 0-linje representerar därmed de respondenter som vid ett 

genomsnittligt tillfälle har ett år kortare tid till sjöss, i befattning, på fartyg, i rederi.

Signifikant

Ej Sig
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Frågan är hur ovanstående effekter av tid fördelar sig över åldersgrupper-

na. Eftersom ålder också är en tidsvariabel får vi anta att de längsta tidsinter-

vallerna i tid till sjöss och tid i befattning återfinns i den äldre åldersgruppen, 

medan tid på fartyg och i rederi bör kunna vara något mer oberoende av 

ålder. Klart är dock att alla tidsintervaller kan variera mer än 10 år inom alla 

åldersgrupper. I Tabell 29 ser vi att alla signifikanta effekter på arbetsmark-

nadsmotivationen återfinns i ålderskategorin 43-54. Förutom de negativa 

effekterna, av tid till sjöss och i befattning, ser vi en positiv effekt av tid i 

rederi som i den åldersgruppen stärker sjömännens arbetsmarknadsmotiva-

tion. 

I Tabell 30 redovisas hur effekterna på yrkesmotivationen fördelar sig 

över åldersgrupperna. Det är tydligt att effekterna i detta fallet är mer spridda 

mellan åldrarna och att den positiva effekten av tid till sjöss återfinns i åld-

rarna 31-42 och 55+. Intressant är att en överraskande stark negativ effekt av 

tid på fartyg kan noteras i gruppen 19-30 år. Under en tidsperiod av tio år 

innebär detta en minuseffekt på 34,6 för de yngsta sjömännen, vilket måste 

anses vara en dramatisk minskning på en skala 0-100. 

 

 

 

 

 

Figur 12: Motivation i Arbetsorganisationen och nettoeffekt per år av tid till sjöss, tid i 

befattning, tid på fartyg samt tid i senaste rederi

År i rederi

År till sjöss

År på fartygÅr i befattning

-0,3

-0,2
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0

0,1

0,2
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Staplarna anger ett års genomsnittliga effekt. Diagrammets 0-linje representerar därmed de respondenter som vid ett 

genomsnittligt tillfälle har ett år kortare tid till sjöss, i befattning, på fartyg, i rederi.

Signifikant

Ej Sig
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Tabell 29: Arbetsmarknadsmotivation och nettoeffekt per år av tid till sjöss, tid i 

befattning, tid på fartyg samt tid i senaste rederi, fördelat på åldersgrupp 

 19-30 31-42 43-54 55+ 

Utgångsvärde om investerad tid är 

0. 
68.45 63.81 68.38 58.46 

Tid till sjöss (nettoeffekt per år) 0.02 0.04 -0.49** 0.05 

Tid i befattning (nettoeffekt per år) -0.99 -0.60 -0.40* -0.14 

Tid på fartyg (nettoeffekt per år) 0.92 0.83 0.25 0.17 

Tid i rederi (nettoeffekt per år) -0.68 -0.07 0.42* 0.06 

Andelen förklarad varians (%) 1.8 1.8 8.7 0.9 

Antal respondenter 246 304 287 361 

Justerade effekter per år till sjöss, i befattning, på fartyg, i rederi. 

Signifikansnivåer: fet stil samt *** = 0.001-nivån, ** = 0.01-nivån, * = 0.05-nivån, endast 

fet stil = 0.1-nivån. 

 

 

Tabell 30: Yrkesmotivation och nettoeffekt per år av tid till sjöss, tid i befattning, tid 

på fartyg samt tid i senaste rederi fördelat på åldersgrupp 

 19-30 31-42 43-54 55+ 

Utgångsvärde om investerad tid är 

0. 
71.94 66.94 67.81 58.98 

Tid till sjöss (nettoeffekt per år) 0.42 0.57** 0.23 0.41*** 

Tid i befattning (nettoeffekt per år) -0.05 0.03 -0.18 0.02 

Tid på fartyg (nettoeffekt per år) -3.46*** -0.24 0.23 -0.08 

Tid i rederi (nettoeffekt per år) 1.01 -0.22 -0.06 0.00 

Andelen förklarad varians (%) 9.1 4.3 1.4 7.9 

Antal respondenter 211 272 260 335 

Justerade effekter per år till sjöss, i befattning, på fartyg, i rederi. 

Signifikansnivåer: fet stil samt *** = 0.001-nivån, ** = 0.01-nivån, * = 0.05-nivån, endast 

fet stil = 0.1-nivån. 

 

I Tabell 31 framgår att den positiva effekten på motivation i arbetsorgani-

sationen av tid till sjöss framför allt kan härledas till den yngsta och äldsta 
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gruppen, samt att effekten är signifikant endast i det senare fallet. Det är 

också tydligt att den positiva effekten av tid i rederiet återfinns inom alla 

åldersgrupper, dock med signifikans bara i åldern 43-54 år. Tabellen avslöjar 

också ytterligare en signifikant och negativ effekt i den yngsta åldersgrup-

pen. Detta gäller tid i befattning som har en negativ inverkan på motivatio-

nen i anställning och arbete. 

 

Tabell 31: Motivation i Arbetsorganisationen och nettoeffekt per år av tid till sjöss, tid 

i befattning, tid på fartyg samt tid i senaste rederi fördelat på åldersgrupp 

 19-30 31-42 43-54 55+ 

Utgångsvärde om investerad tid är 

0. 
45.00 46.47 51.80 42.72 

Tid till sjöss (nettoeffekt per år) 1.00 0.02 -0.14 0.25* 

Tid i befattning (nettoeffekt per år) -1.67* -0.09 -0.23 -0.05 

Tid på fartyg (nettoeffekt per år) -1.49 -0.10 0.13 -0.05 

Tid i rederi (nettoeffekt per år) 1.34 0.54 0.37* 0.22 

Andelen förklarad varians (%) 4.8 1.6 3.4 4.0 

Antal respondenter 220 281 253 327 

Justerade effekter per år till sjöss, i befattning, på fartyg, i rederi. 

Signifikansnivåer: fet stil samt *** = 0.001-nivån, ** = 0.01-nivån, * = 0.05-nivån, endast 

fet stil = 0.1-nivån. 

 

Sammantaget visar Tabell 29-31 att när det gäller yrkesmotivation och 

motivation i arbetsorganisationen, påverkar tid på fartyg respektive tid i be-

fattning i huvudsak bara den yngsta gruppen. Effekterna är negativa och 

skulle kunna förklaras med ouppfyllda förväntningar på ombordanställning 

och karriär. Tid i befattning har också negativ effekt på arbetsmarknadsmo-

tivationen i åldersgrupp 43-54 tillsammans med tid till sjöss. Tid till sjöss 

har dock en positiv effekt på yrkesmotivationen och på motivation i arbets-

organisationen med starkast signifikans i den äldsta gruppen. Detta kan tol-

kas så att det med tiden utkristalliseras en självselekterad grupp med stark 

känslomässig anknytning till sjömanslivet och med största lojalitet och en-

gagemang i rederi och arbete. Vi ser också att tid i rederi har positiv effekt 

på motivation i arbetsorganisationen. 
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Familjesituation 

Resultat i korthet: Släkt till sjöss har en negativ effekt på arbetsmarknadsmotivationen, en 

starkt positiv effekt på yrkesmotivationen, men ingen effekt alls på motivation i arbetsorga-

nisationen. Att ha yngre barn i hushållet har mest positiva effekter och särskilt stark sådan på 
motivation i arbetsorganisationen för den yngsta gruppen. 

 

Inledningsvis berördes sjömanslivets speciella villkor och då betonades 

särskilt perioderna av avskildhet från hemmet. Man kan föreställa sig att 

sjömanslivets återkommande avskildhet från hemmet kan upplevas som 

besvärligast om man är gift/sambo jämfört med om man är ensamstående 

och extra besvärligt om man har yngre barn hemma. I nästa led kan man då 

tänka sig att de situationer som kan upplevas besvärliga också kan innebära 

sänkt motivation i arbete och anställning som sjöman. Det finns också famil-

jeomständigheter som kan verka stärkande på motivationen i arbete och 

yrke. En sådan omständighet är att ha nära släkting som arbetar till sjöss och 

verkar som inspirationskälla. I Figur 13-15 redovisas effekterna av dessa 

faktorer enligt samma principer som tidigare. Figur 13 och 14 visar att den 

enda familjevariabel som med signifikans påverkar arbetsmarknadsmotiva-

tionen och yrkesmotivationen är förekomst av nära släkting till sjöss. Effek-

ten på arbetsmarknadsmotivationen är negativ och på yrkesmotivationen 

positiv. I Figur 15 som visar motivationen i arbetsorganisationen återfinns 

inga signifikanta effekter alls. 

 

 

 

Figur 13: Arbetsmarknadsmotivation och nettoeffekt av att ha nära släkting till sjöss, 

av att ha barn under 18 år, av att vara gift/sambo

Släkt till sjöss

Barn yngre än 18 år

Gift/sambo

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

Effekter anges i förhållande till att inte ha släkt till sjöss, att inte vara gift sambo, respektive att inte ha barn yngre än 18. 

Jämförelsegrupperna befinner sig vid jämförelsen på diagrammets 0-linje.

Signifikant

Ej Sig
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 I Tabell 32-34 presenteras familjesituationens effekter fördelat på ålders-

grupper. Tabell 32 visar att alla signifikanta effekter på arbetsmarknadsmo-

tivationen återfinns i åldersgrupp 43-54. Att ha släkting till sjöss och att vara 

gift/sambo är negativt och att ha barn yngre än 18 är positivt för arbetsmark-

nadsmotivationen. 

 

 

 

Figur 14: Yrkesmotivation och nettoeffekt av att ha nära släkting till sjöss, av att ha 

barn under 18 år, av att vara gift/sambo

Barn yngre än 18 år

Släkt till sjöss

Gift/sambo
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Effekter anges i förhållande till att inte ha släkt till sjöss, att inte vara gift sambo, respektive att inte ha barn yngre än 18. 

Jämförelsegrupperna befinner sig vid jämförelsen på diagrammets 0-linje.

Signifikant

Ej Sig

Figur 15: Motivation i Arbetsorganisationen och nettoeffekt av att ha nära släkting till 

sjöss, av att ha barn under 18 år, av att vara gift/sambo

Släkt till sjöss

Barn yngre än 18 år

Gift/sambo
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-1

0

1

2

3

4

Effekter anges i förhållande till att inte ha släkt till sjöss, att inte vara gift sambo, respektive att inte ha barn yngre än 18. 

Jämförelsegrupperna befinner sig vid jämförelsen på diagrammets 0-linje.

Ej Sig
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Tabell 32: Arbetsmarknadsmotivation och nettoeffekt av att ha nära släkting till sjöss, 

att vara gift/sambo, att ha barn yngre än 18 år, fördelat på åldersgrupp 

 19-30 31-42 43-54 55+ 

Medelvärde för jämförelsegrupp, 

som inte har släktingar till sjöss, 

inte är gifta/sambo, inte har barn 

yngre än 18 år i hushållet 

68.31 62.39 62.57 59.95 

Att ha släkting till sjöss (jämfört 

med att inte ha det) 
-1.85 -1.73 -6.35* -0.26 

Att vara gift/sambo (jämfört med att 

inte vara det) 
-3.15 3.42 -6.16* 0.61 

Har barn yngre än 18 år i hushållet 

(jämfört med att inte ha det) 
1.80 -0.80 9.05*** -3.02 

Andelen förklarad varians (%) 0.9 0.5 5.4 0.2 

Antal respondenter 253 311 301 368 

Signifikansnivåer: fet stil samt *** = 0.001-nivån, ** = 0.01-nivån, * = 0.05-nivån, endast 

fet stil = 0.1-nivån. 

 

Av Tabell 33 framgår att effekten på yrkesmotivationen av att sjöman i 

släkten är generellt positiv i alla åldersgrupper men endast signifikant i ål-

dersgrupp 31-42. I övrigt finns inga signifikanta effekter. Intressant och 

smått oväntat är dock att yrkesmotivationen i de flesta åldersgrupper påver-

kas positivt, och i den yngsta gruppen relativt starkt, av att ha barn i hushål-

let. Att vara gift/sambo har mest negativa men oväntat svaga effekter. Tabell 

34 visar motivation i arbetsorganisationen där endast två signifikanta effek-

ter kan noteras. Den ena är den positiva effekten av att vara gift/sambo i den 

äldsta gruppen. Den andra är den positiva effekten av att ha yngre barn i den 

yngsta åldersgruppen. 

Sammantaget visar Tabell 32-34 att det är generellt positivt för yrkesmo-

tivationen att ha sjömän i släkten. Effekten är dock tydligast i de två yngsta 

åldersgrupperna, vilket indikerar att det av naturliga skäl är äldre släktingar 

som inspirerar yngre i yrkesidentifikation. I övrigt kan man konstatera att 

familjesituation har förvånansvärt liten effekt, och i förekommande fall i 

oväntad riktning, på motivation i arbete och yrke till sjöss. 
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Tabell 33: Yrkesmotivation och nettoeffekt av att ha släkting till sjöss, att vara 

gift/sambo, att ha barn yngre än 18 år, fördelat på åldersgrupp 

 19-30 31-42 43-54 55+ 

Medelvärde för jämförelsegrupp, 

som inte har släktingar till sjöss, 

inte är gifta/sambo, inte har barn 

yngre än 18 år i hushållet 

69,74 69,19 70,71 71,38 

Att ha släkting till sjöss (jämfört 

med att inte ha det) 
3,79 7,31*** 2,23 1,12 

Att vara gift/sambo (jämfört med att 

inte vara det) 
-4,29 -3,31 -3,11 1,91 

Har barn yngre än 18 år i hushållet 

(jämfört med att inte ha det) 
6,58 2,76 4,06 -4,60 

Andelen förklarad varians (%) 4,0 5,9 2,1 1,1 

Antal respondenter 216 277 269 341 

Signifikansnivåer: fet stil samt *** = 0.001-nivån, ** = 0.01-nivån, * = 0.05-nivån, endast 

fet stil = 0.1-nivån. 

 

 

Tabell 34: Motivation i Arbetsorganisationen och nettoeffekt av att ha släkting till 

sjöss, att vara gift/sambo, att ha barn yngre än 18 år, fördelat på åldersgrupp 

 19-30 31-42 43-54 55+ 

Medelvärde för jämförelsegrupp, 

som inte har släktingar till sjöss, 

inte är gifta/sambo, inte har barn 

yngre än 18 år i hushållet 

45,18 46,08 49,08 50,90 

Att ha släkting till sjöss (jämfört 

med att inte ha det) 
4,33 3,02 0,96 0,18 

Att vara gift/sambo (jämfört med att 

inte vara det) 
-4,47 2,17 -1,24 4,93* 

Har barn yngre än 18 år i hushållet 

(jämfört med att inte ha det) 
11,77* 0,38 4,90 -5,03 

Andelen förklarad varians (%) 4,5 0,9 1,4 1,7 

Antal respondenter 225 285 262 332 

Signifikansnivåer: fet stil samt *** = 0.001-nivån, ** = 0.01-nivån, * = 0.05-nivån, endast 

fet stil = 0.1-nivån. 
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Nationalitet på besättning och flagg 

Resultat i korthet: Att segla under svensk flagg har stark positiv effekt på arbetsmarknads-

motivationen och på motivationen i arbetsorganisationen. Svensk flagg har också en stark 

positiv effekt på motivationen i arbetsorganisationen, men då bara i den äldsta gruppen. Att 
segla med svenskt befäl och svenskt eller nationsblandat manskap (jämfört med utländskt) 

har endast signifikant positiv effekt på arbetsmarknadsmotivationen. 

 

Vilket diskuterades inledningsvis har sjöfarten ett starkt internationellt in-

slag. Det är då bland annat nationellt/kulturellt blandade besättningar som 

skulle kunna ha effekter på arbetets upplevelse. Det konstaterades exempel-

vis att svenska befäl ofta är populära bland manskapet. En annan företeelse 

som berördes och som kan ha konsekvenser för sjömännens upplevelse av 

arbete och yrke är fartygets flaggstat. Till stor del beroende av den rådande 

utflaggningen kom vårt urval från svenska sjömansregistret att innehålla ett 

hundratal respondenter som vid tillfället tjänstgör under annan flagg än 

svensk. Detta ger oss möjlighet att också undersöka eventuella motivations-

effekter av utflaggningen. 

I Figur 16-18 presenteras effekterna av ovan nämnda nationalitetsvariab-

ler. Figur 16 visar att effekterna av att arbeta med svenskt befäl, jämfört med 

utländsk eller blandad nationalitet, och i svensk eller blandad besättning, 

jämfört med utländsk, samt under svensk flagg är positiva för arbetsmark-

nadsmotivationen. Men det är endast den kraftigt positiva effekten av svensk 

flagg som är signifikant. 

 

 

Figur 16: Arbetsmarknadsmotivation och nettoeffekt av att segla med svenskt befäl, 

med svenskt manskap, med nationalitetsblandat manskap, respektive under svensk 

flagg
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Effekter anges i förhållande till att inte segla med svenskt eller nationalitetsblandat befäl, inte med utländskt manskap, 

respektive att inte segla under utländsk flagg. Jämförelsegrupperna befinner sig vid jämförelsen på diagrammets 0-linje.
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I Figur 17 kan vi se att nationalitet på varje punkt saknar signifikant be-

tydelse för yrkesmotivationen. Däremot visar Figur 18 att motivation i ar-

betsorganisationen påverkas av utflaggning med liknande riktning, styrka 

och signifikans som var fallet för arbetsmarknadsmotivationen. Ingen annan 

effekt än flagg är signifikant. Sammantaget kan vi konstatera att förmågan 

att se andra värden i lönearbetet än de ekonomiska liksom att uttrycka lojali-

tet och engagemang i arbetsorganisationen är betydligt högre bland sjömän-

nen om fartyget för svensk flagg. Frågan är hur resultatet ser ut när vi bryter 

upp materialet i åldersgrupper? 

I Tabell 35 framgår att det för den yngsta gruppen innebär en signifikant 

positiv effekt för arbetsmarknadsmotivationen om fartygets befäl är av 

Figur 17: Yrkesmotivation och nettoeffekt av att segla med svenskt befäl, med 

svenskt manskap, med nationalitetsblandat manskap, respektive under svensk flagg
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Effekter anges i förhållande till att inte segla med svenskt eller nationalitetsblandat befäl, inte med utländskt manskap, respektive 

att inte segla under utländsk flagg. Jämförelsegrupperna befinner sig vid jämförelsen på diagrammets 0-linje.
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Figur 18: Motivation i Arbetsorganisationen och nettoeffekt av att segla med svenskt 

befäl, med svenskt manskap, med nationalitetsblandat manskap, respektive under 

svensk flagg
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Effekter anges i förhållande till att inte segla med svenskt eller nationalitetsblandat befäl, inte med utländskt manskap, 

respektive att inte segla under utländsk flagg. Jämförelsegrupperna befinner sig vid jämförelsen på diagrammets 0-linje.
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svensk nationalitet. I gruppen 43-54 år återfinns en betydande positiv effekt 

av att segla med svenskt eller blandat manskap, jämfört med av utländsk 

nationalitet. I åldersgruppen 55+ är det flaggan som är av betydelse, på så 

sätt att svensk flagg innebär hög motivation.  

 

 

Tabell 35: Arbetsmarknadsmotivation och nettoeffekt av nationalitet befäl, manskap 

och flagg, fördelat på åldersgrupp 

 19-30 31-42 43-54 55+ 

Medelvärde för jämförelsegrupp, 

som seglar med utländskt eller 

nationalitetsblandat befäl, med 

utländsk besättning, samt under 

utländsk flagg 

55.40 54.05 38.60 41.71 

Att segla med svenskt befäl (jäm-

fört med utländskt eller nationali-

tetsblandat) 

9.84** 0.43 4.16 0.14 

Att segla med svenskt manskap 

(jämfört med utländskt) 
-1.88 1.61 17.92* 0.50 

Att segla med nationalitetsblandat 

manskap (jämfört med utländskt) 
2.58 -0.41 18.20** 1.20 

Att segla under svensk flagg (jäm-

fört med utländsk) 
4.38 8.82 0.69 18.00** 

Andelen förklarad varians (%) 4.4 1.6 3.8 2.0 

Antal respondenter 254 303 300 354 

Signifikansnivåer: fet stil samt *** = 0.001-nivån, ** = 0.01-nivån, * = 0.05-nivån, endast 

fet stil = 0.1-nivån. 

 

I Tabell 36 ser vi att yrkesmotivationen inte påverkas i samma utsträck-

ning av nationalitet. Ett markant undantag finns dock i gruppen 55+ där 

svensk flagg uppvisar en stor positiv effekt. Det är tydligt att äldre sjömän 

uppvisar lägre intresse för sjömanslivet om de tjänstgör ombord på utflagga-

de fartyg. 
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Tabell 36: Yrkesmotivation och nettoeffekt av nationalitet befäl, manskap och flagg, 

fördelat på åldersgrupp 

 19-30 31-42 43-54 55+ 

Medelvärde för jämförelsegrupp, 

som seglar med utländskt eller 

nationalitetsblandat befäl, med 

utländsk besättning, samt under 

utländsk flagg 

70.00 69.82 70.01 52.41 

Att segla med svenskt befäl (jäm-

fört med utländskt eller nationali-

tetsblandat) 

3.74 0.51 -1.03 2.42 

Att segla med svenskt manskap 

(jämfört med utländskt) 
-9.17 -1.10 0.06 4.04 

Att segla med nationalitetsblandat 

manskap (jämfört med utländskt) 
-4.59 2.45 1.70 5.59 

Att segla under svensk flagg (jäm-

fört med utländsk) 
4.75 1.03 1.51 14.26** 

Andelen förklarad varians (%) 1.5 1.0 0.4 3.2 

Antal respondenter 216 270 269 330 

Signifikansnivåer: fet stil samt *** = 0.001-nivån, ** = 0.01-nivån, * = 0.05-nivån, endast 

fet stil = 0.1-nivån. 

 

Av Tabell 37 framgår att nationalitet saknar betydande inverkan på moti-

vation i arbetsorganisationen i alla åldersgrupper. Närmast att uppnå signifi-

kans är den negativa effekten av att segla med svenskt befäl för gruppen 43-

54 år. I ett fall är dock den generellt låga signifikansen vilseledande. Om vi 

betraktar effekterna av svensk flagg ser vi att de är relativt höga i alla ålders-

grupper. Detta betyder att den starka effekt vi noterade för hela stickprovet 

(se Figur 18) nu är utspridd över åldersgrupperna varmed signifikansen gått 

förlorad med för få fall i grupperna. Vad Tabell 37 visar är alltså att den 

starka negativa effekten av utflaggning, i fallet motivation i arbetsorganisa-

tionen, inte är beroende av ålder. Resultatet innebär att sjömän generellt 

uttrycker lägre engagemang och lojalitet i rederiet om de tjänstgör under 

utländsk flagg, jämfört med svensk.   

 

 

 

 



 105 

Tabell 37: Motivation i Arbetsorganisationen och nettoeffekt av nationalitet befäl, 

manskap och flagg, fördelat på åldersgrupp 

 19-30 31-42 43-54 55+ 

Medelvärde för jämförelsegrupp, 

som seglar med utländskt eller 

nationalitetsblandat befäl, med 

utländsk besättning, samt under 

utländsk flagg 

42,79 45,21 47,04 39,716 

Att segla med svenskt befäl (jäm-

fört med utländskt eller nationali-

tetsblandat) 

2,92 -1,88 -7,07 4,30 

Att segla med svenskt manskap 

(jämfört med utländskt) 
-11,71 -3,91 4,92 0,68 

Att segla med nationalitetsblandat 

manskap (jämfört med utländskt) 
-7,71 -0,66 1,56 -0,15 

Att segla under svensk flagg (jäm-

fört med utländsk) 
11,08 7,62 6,16 10,22 

Andelen förklarad varians (%) 1,6 1,5 1,8 2,0 

Antal respondenter 225 277 261 318 

Signifikansnivåer: fet stil samt *** = 0.001-nivån, ** = 0.01-nivån, * = 0.05-nivån, endast 

fet stil = 0.1-nivån. 

 

Fartyg och fartområde 

Resultat i korthet: Att tjänstgöra inom eller nära Sverige och på passagerarfartyg innebär 

hög arbetsmarknadsmotivation (jämfört med att segla i oceanfart respektive på tankfartyg). 
Inga effekter kan noteras på yrkesmotivation eller på motivation i arbetsorganisationen. 

 

I Figur 19-21 visas hur fartygstyp och fartområde påverkar sjömännens 

motivation.
194

 Fartygstyp kan kategoriseras på olika sätt. Här har de inord-

nats i kategorierna torrlastfartyg, passagerarfartyg, tankfartyg och övriga 

fartyg (jämförelsekategori är tankfartyg). Typ av fartyg kan ha betydelse för 

sjömännen på olika sätt och utifrån högst personliga erfarenheter och prefe-

renser. Eftersom fartområdet anger det geografiska område som fartyget 

trafikerar, kan variabeln ha betydelse på så sätt att det kan föra sjömannen 

                                                      
194 Observera att det är det upplevda fartområdets betydelse för motivationen som analyseras 

(se sida 63-64). 
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olika långt bort från hemmet. Fartområdet är här inordnat i kategorierna inre 

fart, närfart, europafart och oceanfart (jämförelsekategori är oceanfart). 

Det vi kan se i Figur 19-21 är att det endast är arbetsmarknadsmotivatio-

nen som med någon signifikans påverkas av fartygstyp och fartområde. Inre 

fart samt passagerarfartyg och övriga fartyg medför högre arbetsmarknads-

motivation jämfört med oceanfart respektive tankfartyg. I Tabell 38 visas hur 

resultaten fördelas på åldersgrupper. 

 

 

 

Figur 19: Arbetsmarknadsmotivation och nettoeffekt av fartområde och fartygstyp
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Effekter anges i förhållande till att segla i oceanfart, respektive att tjänsgöra på tankfartyg. Jämförelsegrupperna befinner sig 

vid jämförelsen på diagrammets 0-linje
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Figur 20: Yrkesmotivation och nettoeffekt av fartområde och fartygstyp
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Effekter anges i förhållande till att segla i oceanfart, respektive att tjänsgöra på tankfartyg. Jämförelsegrupperna befinner sig vid 

jämförelsen på diagrammets 0-linje

Ej Sig



 107 

 

 

Tabell 38: Arbetsmarknadsmotivation och nettoeffekt av fartområde och fartygstyp 

fördelat på åldersgrupp 

 19-30 31-42 43-54 55+ 

Medelvärde för jämförelsegrupp, 

som seglar i oceanfart ombord på 

tankfartyg 

62.64 51.81 51.72 52.61 

Att segla i inre fart (jämfört med 

oceanfart) 

-1.59 12.51* 5.76 7.32 

Att segla i närfart (jämfört med 

oceanfart) 

-7.92 8.16 5.16 2.50 

Att segla i europafart (jämfört med 

oceanfart) 

-2.83 11.93** 4.70 1.29 

Att tjänstgöra på torrlastfartyg 

(jämfört med tankfartyg) 

2.55 4.39 -3.10 6.38 

Att tjänstgöra på passagerarfartyg 

(jämfört med tankfartyg) 
12.25** 4.23 6.36 5.71 

Att tjänstgöra på övriga fartyg 

(jämfört med tankfartyg) 
11.93** 6.03 -1.30 6.18 

Andelen förklarad varians (%) 6.2 3.9 5.3 1.9 

Antal respondenter 257 310 307 377 

Signifikansnivåer: fet stil samt *** = 0.001-nivån, ** = 0.01-nivån, * = 0.05-nivån, endast 

fet stil = 0.1-nivån. 

 

Figur 21: Motivation i Arbetsorganisationen och nettoeffekt av fartområde och 

fartygstyp
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Tabell 38 visar att det är i den yngsta åldersgruppen som den högre ar-

betsmarknadsmotivationen av att tjänstgöra på passagerarfartyg eller övriga 

fartyg återfinns. Vi ser också att det är i åldersgruppen 31-42 som arbets-

marknadsmotivationen är högre i inre fart och europafart. Siffrorna kan tol-

kas så att det är lättare för yngre sjömän att finna andra värden än de ekono-

miska i lönearbetet om de tjänstgör på passagerarfartyg eller övriga fartyg, 

jämfört med tankfartyg, vilket kan reflektera skillnader i det sociala utbytet 

mellan exempelvis passagerarfartyg och tankfartyg. Förklaringen till att ål-

dersgruppen 31-42 är mer benägna att se icke-ekonomiska värden i arbetet 

om de inte seglar oceanfart skulle möjligen kunna vara en effekt av avstån-

det från hemmet eftersom åldersintervallen ofta sammanfaller med intensiva-

re familjeliv. 

Eftersom varken yrkesmotivation eller motivation i arbetsorganisationen 

visar någon tendens att fördelat på åldersgrupp påverkas av fartygstyp eller 

fartområde, redovisas inga tabeller för dessa motivationstyper. I stället över-

går vi till att undersöka betydelsen av avlösningssystem och vaktsystem. 

Avlöningssystem och vaktsystem 

Resultat i korthet: Ett avlösningssystem med fyra veckor eller mer ombord, eller mer tid 

ombord än hemma, medför en lägre arbetsmarknadsmotivation jämfört med att vara hemma 
längre tid än ombord. Att ha 4-8 vakt (jämfört med dagtid) medför lägre yrkesmotivation 

och lägre motivation i arbetsorganisationen för åldersgrupp 43-54. 

 

Avlösningssystemet framhålls ofta som det mest positiva med sjömans-

yrket. I rapportens inledning framkom att det positiva med avlösningssyste-

met dels kan vara de längre perioderna av ledighet och dels i en frihetsupp-

levelse i att tillvaron tydligt delas upp i perioder av fokus på arbete och fo-

kus på ledighet. Det finns alltså skäl att misstänka att avlösningssystemets 

utformning har betydelse för sjömännens förhållande till arbete och yrke. 

Likaledes kan vaktsystemets utformning ha inverkan på förhållandet till 

arbetet eftersom systemet avgör sjömannens dygnsrytm och möjlighet till 

sammanhängande vila. Avlösningssystemet är här inordnat i kategorierna 1-

1 om mindre än fyra veckor, 1-1 om fyra veckor eller mer, längre perioder 

hemma än ombord, samt längre perioder ombord än hemma (Som jämförel-

sekategori används längre period hemma än ombord). Vaktsystemt har ord-

nats i kategorierna 4-8 vakt, 6-6 vakt, dagtid, samt annan vakt (jämförelseka-

tegori är dagtid). 
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I Figur 22-24 redovisas hur de olika motivationstyperna påverkas av ut-

formningen av avlösningssystem och vaktsystem. Här framgår att det endast 

är två motivationstyper som står under signifikant påverkan. Det ena är ar-

betsmarknadsmotivationen som påverkas negativt i tilltagande grad med den 

tid man tillbringar ombord, i relation till den tid man tillbringar hemma (Fi-

gur 22). Det andra är motivation i arbetsorganisationen som är negativ vid 4-

8 vakt, jämfört med att arbeta dagtid (Figur 24).  

 

 

 

 

 

Figur 22: Arbetsmarknadsmotivation och nettoeffekt av avlösningssystem och 

vaktsystem
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befinner sig vid jämförelsen på diagrammets 0-linje
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Figur 23: Yrkesmotivation och nettoeffekt av avlösningssystem och vaktsystem
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befinner sig vid jämförelsen på diagrammets 0-linje
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I Tabell 39-41 visas hur förhållandet ser ut fördelat över åldersgrupper. 

Tabell 39 visar att den negativa effekten av avlösningssystemets utformning 

på arbetsmarknadsmotivationen fördelar sig på de tre äldre åldersgrupperna. 

De två mellersta åldersgrupperna påverkas negativt av 1-1 systemet om fyra 

veckor eller mer, medan gruppen 55+ påverkas starkt negativt av ett system 

som innebär att vara ombord längre än hemma. Det senare fallet kan tolkas 

på två sätt. Antingen påverkas de äldre sjömännens upplevelse av alternativa 

värden i arbetet negativt av långa perioder till sjöss, eller är det så att en viss 

grupp äldre strävar efter långa perioder i arbete därför att de, mer än andra, 

tenderar att betrakta arbete som främst ett sätt att tjäna pengar. Tabellen visar 

också att det är i åldersgruppen 43-54 som 6-6-vakten har en negativ inver-

kan på arbetsmarknadsmotivationen. 

I Tabell 40 framgår att det endast är 4-8 vakt som har signifikant inver-

kan på yrkesmotivationen. Det gäller åldersgruppen 43-54 som redovisar en 

sänkning av yrkesmotivationen med detta vaktsystem. I Tabell 41 ser vi att 

samma vaktsystem, som i fallet yrkesmotivation, påverkar samma ålders-

grupp, i samma riktning och i liknande utsträckning när det gäller motivation 

i arbetsorganisationen. 

 

 

 

 

Figur 24: Motivation i Arbetsorganisationen och nettoeffekt av avlösningssystem 

och vaktsystem
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Tabell 39: Arbetsmarknadsmotivation och nettoeffekt av avlösningssystem och vakt-

system fördelat på åldersgrupp 

 19-30 31-42 43-54 55+ 

Medelvärde för jämförelsegrupp 

som arbetar dagtid och har längre 

perioder hemma än ombord 

65.20 67.25 64.80 61.61 

1-1 system mindre än 4 veckor 

(jämfört med att ha längre perioder 

hemma än ombord) 

1.01 -6.27 -1.21 -0.73 

1-1 system 4 veckor eller mer (jäm-

fört med att ha längre perioder 

hemma än ombord) 

-0.05 -8.17* -9.03* -1.53 

Ombord längre än hemma (jämfört 

med att ha längre perioder hemma 

än ombord) 

-0.91 -2.60 5.89 -18.41** 

4-8 vakt (jämfört med att arbeta 

dagtid) 

1.09 5.33 -2.14 -4.234 

6-6 vakt (jämfört med att arbeta 

dagtid) 

-0.52 0.00 -9.26* -2.06 

Annan vakt (jämfört med att arbeta 

dagtid) 

1.57 3.62 -3.15 2.60 

Andelen förklarad varians (%) 0.2 2.5 3.9 3.3 

Antal respondenter 257 309 303 374 

Signifikansnivåer: fet stil samt *** = 0.001-nivån, ** = 0.01-nivån, * = 0.05-nivån, endast 

fet stil = 0.1-nivån. 
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Tabell 40: Yrkesmotivation och nettoeffekt av avlösningssystem och vaktsystem för-

delat på åldersgrupp 

 19-30 31-42 43-54 55+ 

Medelvärde för jämförelsegrupp 

som arbetar dagtid och har längre 

perioder hemma än ombord 

65,11 73,58 72,13 73,40 

1-1 system mindre än 4 veckor 

(jämfört med att ha längre perioder 

hemma än ombord) 

4,49 -1,20 -1,33 1,030 

1-1 system 4 veckor eller mer (jäm-

fört med att ha längre perioder 

hemma än ombord) 

4,67 -1,03 3,81 -3,03 

Ombord längre än hemma (jämfört 

med att ha längre perioder hemma 

än ombord) 

11,54 7,36 3,82 -2,26 

4-8 vakt (jämfört med att arbeta 

dagtid) 

0,98 -0,45 -10,11** 0,66 

6-6 vakt (jämfört med att arbeta 

dagtid) 

2,53 -0,42 1,13 1,71 

Annan vakt (jämfört med att arbeta 

dagtid) 

-0,27 -2,88 -1,86 0,05 

Andelen förklarad varians (%) 1,8 1,0 3,7 1,3 

Antal respondenter 218 275 272 347 

Signifikansnivåer: fet stil samt *** = 0.001-nivån, ** = 0.01-nivån, * = 0.05-nivån, endast 

fet stil = 0.1-nivån. 
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Tabell 41: Motivation i Arbetsorganisationen och nettoeffekt av avlösningssystem och 

vaktsystem fördelat på åldersgrupp 

 19-30 31-42 43-54 55+ 

Medelvärde för jämförelsegrupp 

som arbetar dagtid och har längre 

perioder hemma än ombord 

41.09 46.10 48.45 52.47 

1-1 system mindre än 4 veckor 

(jämfört med att ha längre perioder 

hemma än ombord) 

3.37 3.75 4.21 0.49 

1-1 system 4 veckor eller mer (jäm-

fört med att ha längre perioder 

hemma än ombord) 

4.46 4.62 4.47 0.44 

Ombord längre än hemma (jämfört 

med att ha längre perioder hemma 

än ombord) 

1.50 -10.70 7.70 -6.83 

4-8 vakt (jämfört med att arbeta 

dagtid) 

1.26 -1.35 -13.76** -0.72 

6-6 vakt (jämfört med att arbeta 

dagtid) 

1.94 0.31 1.62 4.50 

Annan vakt (jämfört med att arbeta 

dagtid) 

4.19 1.12 -0.11 1.60 

Andelen förklarad varians (%) 0.7 1.4 4.0 0.9 

Antal respondenter 228 284 264 338 

Signifikansnivåer: fet stil samt *** = 0.001-nivån, ** = 0.01-nivån, * = 0.05-nivån, endast 

fet stil = 0.1-nivån. 
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Sammanfattning av sjömäns motivation i arbete och yrke 

Undersökningen av sjömännens motivation i arbete och yrke har visat att 

det finns ett antal faktorer som är av generell betydelse för den arbetsrelate-

rade motivationen, men att det också finns faktorer som bara har effekt inom 

vissa åldersgrupper. Låt oss börja med att sammanfatta de faktorer som i 

betydande utsträckning verkar oberoende av ålder. 

Att vara kvinna har en positiv effekt på arbetsmarknadsmotivationen. 

Detta var också väntat utifrån tidigare forskningsresultat. Även att ha befatt-

ningen intendenturbefäl innebär en generellt hög arbetsmarknadsmotivation. 

Eftersom arbetsmarknadsmotivationen indikerar förmågan att se andra vär-

den i lönearbetet än bara de ekonomiska, skulle man kunna anta att det i 

betydande utsträckning är det sociala värdet i arbetsgemenskapen som efter-

traktas hos kvinnor oberoende av befattning och hos intendenturbefäl obero-

ende av kön. Antagandet kan sägas vara stärkt av det faktum att arbetsmark-

nadsmotivationen generellt har visat sig vara som högst på passagerarfartyg 

och som lägst på tankfartyg. Men eftersom arbetsmarknadsmotivationen 

refererar till det upplevda värdet av att ha ett jobb rent generellt, skulle in-

tendenturbefälens starka anknytning till lönearbetet också kunna förklaras 

med att professionen har en större arbetsmarknad som sträcker sig in i olika 

sektorer även i land. Anknytningen till land och hem tycks stärka den här 

typen av motivation. Inre fart och att ha en längre ledighetsperioder har visat 

sig vara faktorer som generellt sammanfaller med högre arbetsmarknadsmo-

tivation jämfört med att segla oceanfart respektive att ha långa tjänstgörings-

perioder. Dessutom innebär svensk flagg en stark positiv effekt på den här 

motivationstypen oberoende av ålder. Den känslomässiga anknytningen till 

arbetet tycks alltså vara sammankopplad med närheten till hemlandet, med 

en upplevelse av samhällsanknytning, med en känsla av att vara en betydel-

sefull del i ett större socialt sammanhang.
195

 

Undersökningen har, inte oväntat, visat att yrkesmotivationen generellt 

stimuleras av tid till sjöss; ju längre tid till sjöss, desto starkare identifikation 

med sjömansyrket. Vad som däremot kanske kan vara lite överraskande är 

att manskap däck och manskap maskin står för den högsta yrkesmotivatio-

nen bland befattningarna. Man skulle ha kunnat vänta sig att sjöbefälens 

                                                      
195 Det är sannolikt så att flera av de uppräknade faktorerna i det här fallet fångar upp samma 

sak, nämligen närheten till samhällets oskrivna normer och värderingar (se beskrivning av 

arbetsmarknadsmotivationen sida 32-35).  
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investeringar i längre yrkesutbildningar skulle medföra den starkaste an-

knytningen till sjömansyrket. 

Undersökningen har också visat att motivation i arbetsorganisationen ge-

nerellt stimuleras av tid i rederi; ju längre tid i rederi, desto högre lojalitet 

och engagemang i arbetsorganisationen. Den positiva effekten av tid i rederi 

kan tolkas så att det tar tid att arbeta sig in i, anpassa sig till, och värdesätta 

gemenskapen i en organisation. Men resultatet kan också förstås så att de 

som har varit kvar länge har varit kvar för att de trivs i organisationen, me-

dan de som inte trivts har gått över till ett annat rederi. Att vara intendentur-

befäl innebär generellt starkast lojalitet och engagemang av alla besättnings-

kategorier. Att segla under svensk flagg har, oberoende av ålder, en positiv 

effekt på lojalitet och engagemang i rederiet. Resultaten rörande intenden-

turbefäl och flagg har likheter med vad som framkom gällande arbetsmark-

nadsmotivationen. 

Vilka faktorer kan då sägas ha skilda effekter på motivationen beroende 

av åldersgrupp? Inför analysen förväntades att de yngre vuxna (19-30 år) 

skulle uppvisa ett jämförelsevis löst förhållande till yrke och anställning i 

specifikt rederi och att detta skulle variera med befattning och avdelning. 

Det förväntades att yrkesmotivationen och i viss mån även motivationen i 

arbetsorganisation i den åldersgruppen skulle vara högre bland juniorbefäl, 

jämfört med manskap, och bland däckspersonal, jämfört med maskinperso-

nal och intendentur. 

Undersökningen har visat att yngre vuxna (19-30 år) mycket riktigt upp-

visar ett lösare förhållande till sjömansyrke och arbetsorganisation än vad 

den äldsta åldersgruppen gör. Men, när det gäller yrkesmotivationen finns 

inga tecken på att en karriärplan med avseende investeringar i sjöbefälsstu-

dier skulle medföra en starkare anknytning till yrket. Istället har vi sett att 

det är manskap däck och maskin som uppvisar den högsta yrkesmotivatio-

nen. När det gäller motivation i arbetsorganisationen uttrycker dock de yngs-

ta nautiska seniorbefälen en högre lojalitet och ett starkare engagemang än 

de övriga befattningarna i åldersgruppen. Motsvarande mönster gällande 

befattningar återfinns inte i de äldre åldersgrupperna. Resultatet kan därför 

mycket väl avspegla positiva känslolägen till följd av snabba karriärsprång. 

Det finns också resultat som kan tyda på besvikelse bland de yngsta sjömän-

nen. Detta blir tydligt i det att tid i befattning har en viss negativ effekt på 

motivation i arbetsorganisationen och att tid på fartyg har en kraftig negativ 

effekt på yrkesmotivationen. Resultaten kan tolkas så att utebliven befordran 
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har negativ inverkan på lojalitet och engagemang i rederiet medan effekten 

av att slentrianmässigt bli kvar länge på samma fartyg i unga år har negativ 

inverkan på sjömännens identifikation med sjömansyrket. 

Som kanske kunde ha förväntats stärks yrkesmotivationen för de två 

yngsta åldersgrupperna av att ha en nära släkting till sjöss. Detta innebär att 

äldre sjömän kan utgöra en inspirationskälla för yngre generationer. Vad 

som däremot är lite oväntat är att familjesituation i övrigt har ringa betydelse 

för de yngre gruppernas motivation i arbete och yrke. Den enda tillkomman-

de betydelsen för de yngre grupperna är förekomsten av barn, vilket har en 

positiv effekt på motivationen i arbetsorganisationen. Resultatet kan tolkas 

som en försörjareffekt som driver upp ambitionsnivån och stärker lojalitet 

och engagemang i arbetsorganisationen. 

När det gäller arbetsmarknadsmotivationen, det vill säga benägenheten 

att se andra värden i lönearbetet än bara de ekonomiska, uppvisar den yngsta 

gruppen de högsta värdena. Detta kan tolkas på så sätt att yngre sjömän 

kommer in i yrket med starka förväntningar på arbetet, vilka sträcker sig 

långt utöver de ekonomiska förväntningarna. Den yngsta gruppen utmärker 

sig också i det att de under tjänstgöring på tankfartyg eller med befäl av an-

nan nationalitet än svensk uppvisar en signifikant lägre benägenhet än andra 

jämnåriga att finna icke-ekonomiska värden i lönearbetet. Detta kan delvis 

bero på att behovet av socialt utbyte och kommunikation i arbetet är särskilt 

starkt i unga år. 

Under karriär- och familjeperioden (31-42 år) förutspåddes en tilltagande 

konflikt mellan hem/familjeliv och arbetet till sjöss, vilket antogs medföra en 

nedgång i yrkesmotivationen. Några av de faktorer som förväntades påverka 

yrkesmotivationen i den här åldersgruppen var familjesituation, fartområde 

samt avlösningssystemets utformning. 

Av dessa antaganden finns än så länge inga motsvarigheter i resultaten. 

Yrkesmotivationen är, i motsats till det förväntade, högre i den här ålders-

gruppen jämfört med den yngre. Den enda familjerelaterade inverkan på 

yrkesmotivationen som har noterats är som nämnts den positiva effekten av 

att ha nära släkting till sjöss. Åldersgruppen skiljer sig från den yngre endast 

i det att tid till sjöss har en signifikant och positiv effekt på motivationen i 

yrket. När det gäller just den här perioden i livet uppvisar juniorbefäl nautik 

och maskin, samt manskap maskin den lägsta motivationen i arbetsorganisa-

tionen av alla befattningskategorier. Resultatet kan tolkas som en reaktion på 
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utebliven befordran, vilket kan förmodas väcka eskalerande frustration under 

just karriär- och familjeperioden. 

I likhet med de flesta åldersgrupper utmärker sig kvinnor och intenden-

turbefäl med hög arbetsmarknadsmotivation under karriär- och familjeperio-

den. Åldersgruppen skiljer sig dock från de övriga åldrarna i det att även 

seniorbefäl maskin uppvisar en hög motivation. Detta är också den enda 

åldersgrupp där oceanfart har en signifikant negativ inverkan. Även ett av-

lösningssystem med längre perioder ombord än hemma har en negativ inver-

kan på förmågan att se andra värden i lönearbetet än de ekonomiska. De 

senare resultaten kan tolkas så att långa perioder ombord och långväga resor 

från hemmet medför ett mindre känslomässigt och mer instrumentellt förhål-

lande till arbetet.  

Under det som benämnts medelåldern (43-54) förväntades ett successivt 

tilltagande fokus på arbetet. Det antogs att yrkesmotivationen skulle vara 

högre i den här ålderskategorin jämfört med den föregående. Detta antagan-

de visade sig stämma illa med verkligheten. Motivationen i sjömansyrket är 

tvärt om lägre i åldersgruppen 43-54 år jämfört med närmast yngre ålders-

grupp. Det som utmärker medelåldersgruppen är att det är den period där 

kvinnor och seniorbefäl nautik och maskin uppvisar jämförelsevis höga ni-

våer av yrkesmotivation. Åldersgruppen är också den enda där vaktsystem 4-

8 har negativ inverkan på yrkesmotivationen. Effekterna på motivation i 

arbetsorganisationen liknar effekterna på yrkesmotivationen i den här ål-

dersgruppen. Kvinnor uttrycker högre lojalitet och engagemang i arbetsorga-

nisationen än män, samtidigt som 4-8 vakt har en negativ effekt på motiva-

tionen. 

När det gäller arbetsmarknadsmotivationen utmärker sig åldersgruppen 

43-54 år med att tid till sjöss och tid i befattning har en negativ effekt, me-

dan tid i rederi har en positiv inverkan på benägenheten att se icke-

ekonomiska värden i lönearbetet. Likaså har förekomst av nära släkting till 

sjöss, liksom att vara gift/sambo, en negativ inverkan, medan förekomsten av 

barn har en positiv effekt. I åldersgruppen påverkas också arbetsmarknads-

motivationen i negativ riktning av att arbeta med manskap av annan nationa-

litet än svensk, medan avlösningssystem med längre tid hemma än ombord 

och att arbeta dagtid har en positiv inverkan. 

Angående den äldsta åldersgruppen, perioden 55+, antogs att lojaliteten 

och engagemanget i rederiet liksom identifikationen med yrket skulle vara 
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som högst. Dessa förväntningar stämmer väl med resultaten. Såväl yrkesmo-

tivationen som motivationen i arbetsorganisationen påverkas i positiv rikt-

ning av tid till sjöss. Motivationen i arbetsorganisationen påverkas också 

positivt av att vara gift/sambo och negativt av att segla under annan flagg än 

svensk. Som enda åldersgrupp medför utländsk flagg för den äldsta gruppen 

en signifikant och negativ effekt på yrkesmotivationen. Eftersom ingen na-

tionalitetsvariabel visar någon effekt på de övriga åldersgrupperna när det 

gäller yrkesmotivation, tyder resultatet på att den äldsta åldersgruppen är 

extra känslig för utflaggning. I övrigt påverkas yrkesmotivationen i ålders-

gruppen positivt av tid till sjöss, och negativt av att vara kvinna. Om vi till 

sist övergår till arbetsmarknadsmotivationen för gruppen 55+, visar resulta-

ten att svensk flagg och ett avlösningssystem som tillåter mer tid hemma än 

ombord har positiv inverkan på benägenheten att se icke-ekonomiska värden 

i arbetet. 

Inför den här undersökningen antogs att sjömanslivets speciella villkor 

med avseende den återkommande avskildheten från hem och familj skulle ha 

varierande effekt på motivation i arbete och yrke beroende av livets rollskif-

ten. Studien har dock så här långt inte kunnat påvisa någon systematisk före-

komst av periodvisa variationer som pekar på detta. Variationer mellan ål-

dersgrupper i förhållande till arbete och yrke finns naturligtvis, men hittills 

talar det mesta för att sådana skillnader främst beror på var i yrket sjömän-

nen befinner sig; med avseende befattning, fartygstyp, fartområde och inve-

sterad tid i verksamheten et cetera. Visserligen uttrycker de äldsta sjömännen 

den starkaste kopplingen till sjömansyrket, vilket stämmer med det ingående 

antagandet. Däremot har inte antagandet om att exempelvis investering i 

yrkesutbildning skulle ha positiv effekt och att familjebildning skulle ha en 

negativ effekt på yrkesmotivationen bekräftats. Den största effekten av fa-

milj har visat sig vara positiv för yrkesmotivationen och kommer av att ha 

sjömän i släkten. Sammanfattningsvis har undersökningen så här långt visat 

att motivationen i sjömansyrket i huvudsak påverkas av faktorer som på ett 

eller annat sätt härrör från faktorer i yrket självt. 

Vi återkommer till detta i den avslutande diskussionen. Men innan dess 

ska fler bitar på plats. Närmast ska vi undersöka den utsträckning som de 

viktigaste resultaten i detta kapitel kan förklaras av sjömännens tillfredsstäl-

lelse med olika aspekter i arbete och yrke. 
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7. Arbetstillfredsställelsens betydelse i sjömansyrket 

Carl Hult 

I föregående kapitel undersöktes hur motivation till lönearbete, yrke och 

organisation varierar beroende av sjömännens bakgrund och situation i sjö-

mansyrket. Frågan är vilka faktorer som kan ligga bakom den variation som 

framkommit? Som utgångspunkt kan vi anta att ju bättre man trivs med sitt 

arbete desto högre är den arbetsrelaterade motivationen. I enkäten ställdes 

frågan: På det stora hela, hur nöjd är du med ditt arbete till sjöss? Måttet 

kan kallas för generell arbetstillfredställelse eftersom det inte tar hänsyn till 

olika aspekter i arbetet. I Tabell 42 ser vi andelen som svarat ganska nöjd, 

mycket nöjd eller helt nöjd. I kolumnen längst till vänster anges andelen av 

alla sjömän, därefter följer andelen för respektive åldersgrupp. Längst till 

höger redovisas andelen för ett urval av hela svenska befolkningen som år 

2005 svarade likadant på motsvarande fråga gällande deras arbeten.  

 

Tabell 42: Generell Arbetstillfredsställelse 

 Sjömän 2010 Befolkning 2005 

Alla 

 

19-30 

 

31-42 

 

43-54 

 

55+ 

 

Alla 

 

Andelen ganska, 

mycket eller helt 

nöjda med sina 

arbeten % 

88.5 85.6 90.7 88.3 88.9 79.6 

Antal responden-

ter 

1295 263 322 315 395 871 

 

I Tabell 42 blir det tydligt att sjömännen är mycket nöjda med arbetet till 

sjöss.
196

 Hela 88,5 procent uppger sig vara ganska, mycket eller helt nöjda 

med sitt arbete. Detta ska jämföras med hela befolkningen 2005 där motsva-

rande siffra var 79,6 procent. Av Tabell 43 framgår att arbetstillfredsställel-

sen också har ett starkt samband med motivation i arbete och yrke. Av de 

olika motivationstyperna kan man förvänta sig att arbetstillfredsställelsen 

bäst lyckas förklara motivationen i arbetsorganisationen eftersom det är i det 

dagliga arbetet som tillfredsställelsen med aktiviteterna har möjlighet att 

                                                      
196 Multipel linjär regression, minsta kvadratmetoden (se Djurfeldt & Barmark 2009). 
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uppstå vilket också bekräftas. Sambandet avtar ju längre bort från det dagli-

ga arbetet vi kommer, det vill säga från arbetsorganisationen till yrket och 

vidare till arbetsmarknaden (Tabell 43). 

 

Tabell 43: Generell Arbetstillfredsställelse och Motivation  

 Arbetsmarknads-

motivation 

Yrkesmotivation Motivation i Arbets-

organisationen 

Generell arbetstillfredsställelse 

(effekt på motivation per läges-

förändring i tillfredsställelse 

skala 0-6) 

4.17*** 7.17*** 9.95*** 

Andelen förklarad varians (%) 3.6 18.5 22.8 

Antal respondenter 1249 1121 1122 

Signifikansnivåer: fet stil samt *** = 0.001-nivån, ** = 0.01-nivån, * = 0.05-nivån, endast fet 

stil = 0.1-nivån. 

 

Även om sambandet mellan generell arbetstillfredsställelse och motiva-

tion är relativt starkt är det oklart hur man ska förstå den här trubbiga indika-

tionen på tillfredställelse. Måttet ger ingen information om vad i arbetet som 

finns i respondenternas tankar när de bedömer sin arbetstillfredsställelse?
197

 

Betydligt mer information kan man få om man istället fokuserar på olika 

aspekter av arbetet. Detta tillvägagångssätt innebär att man utgår ifrån att 

tillfredsställelsen med en viss aspekt i arbetet bestäms av i vilken utsträck-

ning aspekten upplevs som befintlig i verksamheten i relation till hur den 

värderas av respondenten. 

Sjömäns värdering och upplevelser av arbetets aspekter 

Resultat i korthet: Goda sociala relationer, ett bra avlösningssystem, anställningstrygghet, 

intressanta arbetsuppgifter samt möjlighet till kompetensutveckling är de arbetsrelaterade 
aspekter som sjömännen värdesätter högst. Lång sammanhängande ledighet och hög in-

komst kommer förhållandevis långt ner på listan. Den yngsta gruppen värdesätter (mer än de 

äldre) karriärmöjligheter, intressanta arbetsuppgifter, kompetensutveckling, sociala relatio-
ner, möjlighet till landgång vid ledighet i hamn. Den äldsta gruppen värdesätter (mer än de 

yngre) genomtänkt könssammansättning och etnisk sammansättning, att få vara nyttig för 

samhället, goda relationer med landorganisationen, samt bra fartygstyp, fartområde och 
besättningsstorlek. Aspekterna kan statistiskt reduceras till sex viktiga dimensioner (i) 

arbetsinnehåll, (ii) social sammansättning, (iii) sociala relationer, (iv) trygghetsstruktur, (v) 

lön hem och fritid, (vi) verksamhetsbetingelser.    

                                                      
197 Se diskussion om motivation och arbetstillfredsställelse i kapitlet Arbete och motivation. 
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I enkäten ställdes en rad frågor om hur viktiga olika aspekter i arbetet är. 

Tabell 44 visar för varje aspekt den procentandel som anser att aspekten är 

viktig eller mycket viktig. Tabellen är ordnad så att den aspekt som värderas 

högst också redovisas högst upp följt av aspekter i värderingsmässigt nedsti-

gande ordning. Här framgår att goda relationer mellan arbetskamrater i den 

egna avdelningen generellt hålls som den viktigaste aspekten, följt av ett bra 

avlösningssystem, goda relationer mellan befäl och manskap och anställ-

ningstrygghet. Minst viktigt tycks besättningssammansättningen, utifrån 

ålder, kön och etnicitet, vara. 

Det är uppenbart i Tabell 44, att betydelsen av ett bra avlösningssystem 

visserligen kommer på andra plats men att betydelsen av lång sammanhäng-

ande ledighet rangordnas först någonstans i mitten. Detta kan sägas vara lite 

anmärkningsvärt eftersom det var just avlösningssystemets långa perioder av 

ledighet som i våra inledande intervjuer ofta framfördes som det bästa med 

sjömansyrket. Rangordningen säger dock ingenting om vilka aspekter som 

bidrar med störst motivationsstimulerande tillfredsställelse i arbetet. Rang-

ordningen visar bara den ordning i vilken aspekterna värderas. Allt som upp-

levs viktigt i ett arbete påverkar inte nödvändigtvis arbetsrelaterad motiva-

tion, medan aspekter som med lägre prioritet kan visa sig ha betydande in-

verkan. För att få fram aspekternas tillfredställelseeffekt måste värderingen 

av respektive aspekt relateras till den utsträckning som aspekten upplevs 

tillgodosedd i arbetet. Som exempel måste, den utsträckning man anser att 

lång sammanhängande ledighet iland är viktigt, matchas mot den utsträck-

ning man instämmer i påståendet att mitt avlösningssystem ger mig goda 

möjligheter till sammanhängande ledighet iland. 
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Tabell 44: Aspekter i sjömansarbetet efter upplevd betydelse. Andel som svarat 

viktig eller mycket viktig 

Hur viktigt är... % 

goda relationer mellan arbetskamrater i den egna avdelningen?  97.2 

ett bra avlösningssystem?   95.1 

goda relationer mellan befäl och manskap?  94.4 

anställningstrygghet? 92.8 

intressanta arbetsuppgifter? 92.7 

ett arbete där man får utveckla sina färdigheter?    92.6 

goda relationer mellan arbetskamrater tillhörande annan avdelning? 91.6 

ett bra samarbete med landorganisationen? 90.7 

goda kommunikationsmöjligheter med hemmet? 87.5 

ett bra vaktsystem? 86.7 

ett arbete där man får arbeta självständigt? 85.0 

en bra besättningsstorlek? 84.7 

lång sammanhängande ledighet iland?   84.5 

hög inkomst? 84.1 

väl tilltagen vilotid ombord? 82.8 

ledarskapet? 81.6 

en bra fartygstyp?      74.9 

en fackförening som tillvaratar sina medlemmars intressen?  72.6 

goda karriärmöjligheter? 66.9 

ett bra fartområde? 63.8 

ett arbete som är nyttigt för samhället?  55.8 

goda möjligheter till landgång vid ledighet i hamn?  55.8 

en genomtänkt ålderssammansättning ombord?        40.7 

en genomtänkt könssammansättning ombord?        36.8 

en genomtänkt etnisk sammansättning ombord? 35.0 

Siffrorna anger andel av dem som svarat på respektive fråga. En mindre 

andel som svarat vet ej eller inte svarat alls är därmed inte med i uträkning-

en. 

 

 

 



 123 

Innan vi jämför värderingar och upplevelser av aspekterna måste en fak-

toranalys på värderingarna utföras i syfte att reducera listan till ett mindre 

antal dimensioner av sammanhängande aspekter.
198

 Resultatet av faktorana-

lysen redovisas i Tabell 45. Här framgår att initialt 24 aspekter kan sorteras 

in i sex dimensioner (se tabellens sex kolumner). Fet stil markerar dimen-

sionstillhörighet. I dimension ett återfinns karriärmöjlighet, intressanta ar-

betsuppgifter, att kunna arbeta självständigt och att få utveckla färdigheter. 

Eftersom allt detta på ett eller annat sätt handlar om arbetsfunktion och det 

som finns i arbetsaktiviteten kan dimensionen kallas arbetsinnehåll. Det kan 

noteras att även ledarskapet markerar en viss tillhörighet i den här dimensio-

nen, men träffen i dimension fyra är starkare. Likaså har karriärmöjlighet en 

träff i dimension fem även om den med en starkare markering räknas in i den 

första dimensionen. I dimension två återfinns besättningssammansättning 

med avseende kön, ålder och etnicitet. Dimensionen kan lämpligen kallas för 

social sammansättning. I dimension tre återfinns relationer med avseende 

befäl/manskap, samt inom och mellan avdelningar. Dimensionen kan kallas 

sociala relationer.   

Utifrån Tabell 45 kan vi vidare konstatera att dimension fyra innehåller 

anställningstrygghet, samhällsnytta, ledarskapet, fackföreningen och samar-

betet med landorganisationen. Man kan tolka dimensionen så att den handlar 

om delaktighet och trygghet i ett övergripande sammanhang. Låt oss kalla 

dimensionen för trygghetsstruktur. I dimension fem ingår inkomst, vilotid 

ombord, ledighet i land, landgång i hamn och kommunikationsmöjlighet 

med hemmet. Detta är kanske den dimension som innehåller de aspekter som 

bäst kan återföras till det som kallats hygienfaktorer, eller yttre faktorer, det 

vill säga utbyten och förmåner som ligger utanför själva arbetsaktiviteten (se 

sid. 35-37). Låt oss för enkelheten kalla dimensionen för lön, hem och fritid. 

Dimension sex, slutligen, innehåller fartygstyp, fartområde, vaktsystem och 

besättningsstorlek. Dimensionen kan benämnas verksamhetsbetingelser. 

 

 

 

                                                      
198 Faktoranalysen är nödvändig dels för att minska antalet variabler och dels för att undvika 

multikolliniäritet inför kommande statistiska modeller, det vill säga för att erhålla ett hanter-

bart antal indexvariabler och för att minimera förekomsten av alltför starkt korrelerade obe-

roende variabler. Se också sida 75-77 för mer information om faktoranalys. 
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Tabell 45: Förklaringsdimensioner för ombordanställd personal – Faktoranalys 

 1 

Arbets-

innehåll 

2 

Social 

samman-

sättning 

3 

Sociala 

rela-

tioner 

4 

Trygg-

hets-

struk-

tur 

5 

Lön, 

hem 

och 

fritid 

6 

Verk-

samhets-

betingel-

ser 

Anställningstrygghet 0.01 -0.04 0.10 0.67 0.23 0.10 

Inkomst 0.26 -0.10 -0.16 0.17 0.58 0.03 

Karriämöjlighet  0.61 0.09 -0.06 -0.01 0.41 -0.04 

Intressanta arbetsuppgifter 0.75 0.08 0.19 0.03 0.07 0.05 

Arbeta självständigt  0.65 0.06 0.06 0.06 0.02 0.14 

Utveckla färdigheter 0.78 0.05 0.14 0.08 0.07 0.10 

Nyttig för samhället 0.38 0.33 0.05 0.40 -0.09 0.23 

Ledarskapet  0.46 0.12 0.08 0.49 -0.01 0.01 

Fackförening -0.01 0.14 0.11 0.76 0.19 0.03 

Fartygstyp 0.12 0.16 0.03 0.11 0.03 0.76 

Fartområde  0.12 0.08 0.07 -0.07 0.11 0.78 

Vaktsystem 0.04 0.09 0.15 0.30 0.28 0.51 

Besättningsstorlek  0.06 0.23 0.12 0.31 0.14 0.45 

Könssammansättning ombord 0.11 0.81 0.11 0.13 0.07 0.13 

Ålderssammansättning ombord  0.10 0.84 0.11 0.07 0.14 0.12 

Etnisk sammansättning om-

bord 

0.07 0.79 0.03 0.10 0.03 0.14 

Samarbete med landorganisa-

tionen 

0.19 0.19 0.23 0.41 0.12 0.11 

Relation befäl/manskap 0.12 0.11 0.79 0.20 0.09 0.07 

Relationer egen avdelning 0.13 0.07 0.83 0.11 0.08 0.08 

Relationer mellan avdelningar 0.09 0.07 0.83 0.10 0.09 0.11 

Vilotid ombord 0.02 0.12 0.20 0.37 0.47 0.25 

Ledighet i land -0.03 0.01 0.06 0.25 0.67 0.11 

Landgång i hamn 0.04 0.23 0.18 -0.04 0.50 0.22 

Kommunikationsmöjlighet 

med hemmet 

0.11 0.10 0.16 0.08 0.62 0.03 

Respektive dimensions förklar-

ingsgrad 

24.2 7.6 7.5 7.0 5.1 4.5 

Principal components analysis (varimax rotation). Faktorladdningar (>0.4 i fet stil). 

 

I Tabell 46-51 visas förhållandet mellan den utsträckning aspekter inom 

respektive dimension värderas och upplevs som tillgodosedd fördelat på 

åldersgrupp. Såväl värdering som upplevelse kan variera mellan 0 och 4, där 

0 innebär att aspekten värderas som inte alls viktig respektive tar starkt av-

stånd till att aspekten är tillgodosedd, medan 4 innebär att aspekten värderas 

som mycket viktig respektive instämmer starkt i att aspekten är tillgodosedd. 

Tabellerna visar medelvärden på skalan 0-4. Högsta medelvärde för respek-
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tive aspekt utifrån åldersgrupp markeras med fet stil. Längst ner anges re-

spektive dimensionens interna korrelation, Cronbach’s Alpha. 

Tabell 46 visar att arbetsinnehållet är viktigt för sjömännen med medel-

värden i värdering nära eller över 3 på skalan 0-4. Däremot upplevs inte 

arbetsinnehållet vara tillgodosett i riktigt samma utsträckning. Arbetsinne-

håll brukar normalt räknas till det som kallas inre faktorer eller satisfiers 

vilket normalt inte övergår i signifikant minuseffekt på motivationen om 

upplevelsen måttligt understiger värderingen. Men en tillräcklig stor diskre-

pans mellan exempelvis värdering och upplevelse av karriärmöjligheter kan 

naturligtvis utvecklas i rent missnöje. I övrigt är mönstret vad som kan för-

väntas med ofta högre värderingar/förväntningar i unga år, bäst upplevda 

karriärmöjligheter i åldersgruppen 31-42, samt en med ålder tilltagande upp-

levelse av att faktiskt ha intressanta arbetsuppgifter. 

 

Tabell 46: Arbetsinnehåll ombord  

 Hur viktig aspekten är (me-

delvärde skala 0-4) 

 Hur väl aspekten är tillgodo-

sedd (medelvärde skala 0-4) 

 19-30 31-42 43-54 55+  19-30 31-42 43-54 55+ 

Goda karriämöjlig-

het  
2.99 2.84 2.71 2.57  2.15 2.24 2.08 1.99 

Intresssanta arbets-

uppgifter 
3.49 3.48 3.31 3.29  2.71 2.88 2.89 2.93 

Arbeta självständigt  2.98 3.27 3.28 3.26  2.85 3.07 2.98 3.00 

Utveckla färdigheter 3.47 3.38 3.33 3.24  2.59 2.61 2.68 2.59 

Chronbach’s Alpha 70  75 

Värdering och upplevelse av aspekter (medelvärden på skala 0-4). 

 

När det gäller social sammansättning ombord (Tabell 47) är mönstret lite 

annorlunda. Här är värderingen av aspekterna genomgående lägre än upple-

velsen av hur de är tillgodosedda. Detta innebär en relativt liten risk att den 

sociala sammansättningen ombord generellt skulle kunna föranleda sänkt 

arbetstillfredsställelse. Undantag kan dock finnas för vissa grupper i vissa 

situationer. 
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Tabell 47: Social sammansättning ombord 

 Hur viktig aspekten är (me-

delvärde skala 0-4) 

 Hur väl aspekten är tillgodo-

sedd (medelvärde skala 0-4) 

 19-30 31-42 43-54 55+  19-30 31-42 43-54 55+ 

Genomtänkt köns-

sammansättning 

1.95 2.02 2.22 2.23  2.42 2.40 2.42 2.51 

Genomtänkt ålders-

sammansättning 

2.14 2.10 2.37 2.27  2.65 2.60 2.61 2.58 

Genomtänkt etnisk 

sammansättning 

1.86 2.01 2.15 2.21  2.47 2.54 2.51 2.56 

Chronbach’s Alpha 81  71 

Värdering och upplevelse av aspekter (medelvärden på skala 0-4). 

 

I Tabell 48 framgår att sociala relationer är viktiga och viktigast bland de 

yngsta (vilket var förväntat), medan upplevelsen av att faktiskt ha goda rela-

tioner, i alla fall när det gäller relationer mellan befäl och manskap samt 

inom avdelningarna ombord, tilltar med ålder. 

   

Tabell 48: Sociala relationer ombord 

 Hur viktig aspekten är (me-

delvärde skala 0-4) 

 Hur väl aspekten är tillgodo-

sedd (medelvärde skala 0-4) 

 19-30 31-42 43-54 55+  19-30 31-42 43-54 55+ 

Goda relationer 

mellan befäl och 

manskap  

3.58 3.43 3.48 3.44  3.05 3.11 3.12 3.27 

Goda relationer 

inom egen avdelning 
3.73 3.60 3.58 3.57  3.36 3.43 3.42 3.45 

Goda relationer 

mellan avdelningar 
3.41 3.27 3.33 3.34  2.94 3.41 3.09 3.24 

Chronbach’s Alpha 82  75 

Värdering och upplevelse av aspekter (medelvärden på skala 0-4). 

 

Tabell 49 visar att aspekterna i trygghetsstrukturen är viktiga. Det som 

utmärker trygghetsstrukturen är att upplevelsen av alla ingående aspekters 

förekomst ökar markant med ålder. Även värderingen av aspekterna är högst 
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i de två äldsta åldersgrupperna. Aspekterna värderas över lag högre i förhål-

lande till den utsträckning de uppfattas som tillgodosedda. 

 

Tabell 49: Trygghetsstruktur 

 Hur viktig aspekten är (me-

delvärde skala 0-4) 

 Hur väl aspekten är tillgodo-

sedd (medelvärde skala 0-4) 

 19-30 31-42 43-54 55+  19-30 31-42 43-54 55+ 

Anställningstrygghet  3.43 3.42 3.51 3.50  2.36 2.70 2.74 2.76 

Att vara nyttig för 

samhället 

2.35 2.45 2.68 2.80  2.29 2.37 2.51 2.78 

Ett bra ledarskap 3.15 3.20 3.21 3.12  2.55 2.57 2.62 2.75 

En fackförening som 

tillvaratar medlem-

mars intressen  

2.78 2.81 3.13 3.06  1.94 1.97 2.21 2.27 

Goda relationer med 

landorganisationen 

3.12 3.22 3.30 3.32  2.09 2.12 2.18 2.37 

Chronbach’s Alpha 65  59 

Värdering och upplevelse av aspekter (medelvärden på skala 0-4). 

 

Även lön, hem och fritid är viktiga aspekter, vilket framgår i Tabell 50. 

Minst viktig tycks landgång vid ledighet i hamn vara, vilket kan vara en 

indikation på att man tvingas gilla läget med allt kortare hamnanlöp. Här kan 

man notera att det är de yngsta som värderar den aspekten högst och att det 

är den gruppen som också tycks kunna få tillfälle att komma iland. Eftersom 

denna dimension består av aspekter som kan tänkas vara av det slag som 

kallas yttre faktorer, eller hygienfaktorer, kan missnöje och sänkt motivation 

förväntas i de fall värderingen av dem överstiger den utsträckning som de 

upplevs tillgodosedda. 

I Tabell 51 redovisas slutligen den dimension som vi kallar verksamhets-

betingelser. Det som utmärker den här dimensionen är att fartygstyp och 

fartområde blir allt viktigare med stigande ålder och att upplevelsen av hur 

dessa aspekter är tillgodosedda överstiger värderingen för alla åldersgrupper. 

Däremot lämnas lite kvar att önska när det gäller vaktsystem och besätt-

ningsstorlek. Även besättningsstorleken ges ökande betydelse med ålder.   
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Tabell 50: Lön, hem och fritid 

 Hur viktig aspekten 

är(medelvärde skala 0-4) 

 Hur väl aspekten är tillgodo-

sedd (medelvärde skala 0-4) 

 19-30 31-42 43-54 55+  19-30 31-42 43-54 55+ 

Hög inkomst 2.98 3.02 3.11 3.04  1.77 2.17 2.16 2.17 

Väl tilltagen vilotid 

ombord 

3.13 3.04 3.15 3.14  2.20 2.16 2.28 2.29 

Lång sammanhäng-

ande ledighet i land 

3.10 3.23 3.31 3.11  2.89 3.07 3.06 2.99 

Möjligheter till 

landgång vid ledig-

het i hamn 

2.69 2.58 2.62 2.41  2.16 1.98 2.10 1.86 

Goda kommunika-

tionsmöjligheter med 

hemmet 

3.29 3.39 3.30 3.29  2.84 2.91 2.91 3.03 

Chronbach’s Alpha 61  53 

Värdering och upplevelse av aspekter (medelvärden på skala 0-4). 

 

 

Tabell 51: Verksamhetsbetingelser 

 Hur viktig aspekten är (me-

delvärde skala 0-4) 

 Hur väl aspekten är tillgodo-

sedd (medelvärde skala 0-4) 

 19-

30 

31-42 43-54 55+  19-30 31-42 43-54 55+ 

En bra fartygstyp  2.74 2.84 2.98 3.01  2.82 3.06 3.10 3.06 

Ett bra fartområde 2.55 2.67 2.71 2.80  2.62 3.03 3.00 3.02 

Ett bra vaktsystem  3.28 3.19 3.24 3.13  2.68 2.83 2.77 2.79 

En bra 

besättningsstorlek 

3.08 3.12 3.23 3.29  2.58 2.38 2.30 2.39 

Chronbach’s Alpha 65  67 

Värdering och upplevelse av aspekter (medelvärden på skala 0-4). 
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Värderingar, upplevelser och förklaringsvariabler 

Resultat i korthet: De sex dimensionerna från föregående avsnitt används som variabler för 

att förklara indikerade skillnader i arbetsrelaterad motivation. Variablerna har låg förklar-

ingsförmåga på skillnader i arbetsmarknadsmotivation. Däremot förklaras en stor del av de 
upptäckta skillnaderna i yrkesmotivation och motivation i arbetsorganisationen, framför allt 

av arbetsinnehåll och trygghetsstruktur. Lön, hem och fritid utmärker sig med att hög värde-

ring har en signifikant negativ effekt på alla motivationstyper.      

 

Nästa steg är att pröva den utsträckning som de olika dimensionerna av 

värderingar och upplevelser kan förklara de framkomna skillnaderna i moti-

vation. Alla indikatorer måste då summeras inom respektive dimension till 

sex separata index innehållande värdering av aspekterna och sex index inne-

hållande hur aspekterna upplevs tillgodosedda. Vi har fyra aspekter för ar-

betsinnehållsdimensionen, tre för social sammansättning, tre för sociala 

relationer, fem för trygghetsstruktur, fem för lön hem och fritid och fyra för 

verksamhetsbetingelser. Eftersom de enskilda aspekterna kan variera mellan 

0-4 kommer de dimensioner med flest aspekter att efter sammanslagningen 

variera mellan 0-20. För att underlätta jämförelse och tolkning av resultat 

divideras därför övriga index med sina maximala värden och multipliceras 

med 20. Proceduren resulterar i 12 förklaringsvariabler som kan variera mel-

lan 0 och 20, från 0 inte viktigt (värderingar) respektive inte tillgodosedd 

(upplevelser), till 20 mycket viktig (värderingar) respektive helt tillgodosedd 

(upplevelser). 

I Tabell 52 redovisas förklaringsvariablernas effekter på de tre typerna av 

motivation. Förklaringsvariablernas effekter anger omfattning i motivations-

förändring (på skala 0-100) för varje stegs förändring i positiv riktning inom 

respektive förklaringsdimension (skala 0-20). Minustecken framför siffrorna 

innebär att effekten på motivationen är negativ. De förklaringsvariabler som 

har mest förklaringskraft inom respektive motivationstyp har markerad sig-

nifikansnivå. Signifikansnivå för ingående variablers effekter markeras som 

tidigare med fet stil och stjärnor (se tabellfot).  

Genom att studera andel förklarad varians kan vi se att förklaringsvariab-

lerna har högst förklaringsvärde på motivation i arbetsorganisationen och 

lägst på arbetsmarknadsmotivationen. Eftersom förklaringsvariablerna hand-

lar om värderingar och upplevelser i arbetssituationen, kan man också för-

vänta sig att förklaringsvärdet ökar markant ju närmare motivationen i den 

faktiska arbetsaktiviteten man kommer, från arbetsmarknad via yrke till 

verksamheten i den specifika arbetsorganisationen. Vi kan se att upplevelsen 
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av att ha ett bra arbetsinnehåll har störst förklaringskraft på yrkesmotivatio-

nen och att upplevelsen av att vara verksam i ett bra trygghetssystem har 

störst förklaringskraft när det gäller motivation i arbetsorganisationen. Det 

ska dock tilläggas att exempelvis upplevelsen av arbetsinnehåll och verk-

samhetsbetingelser bidrar till att förklara motivationen i arbetsorganisatio-

nen. Likaså bidrar till exempel upplevelsen av sociala relationer och värde-

ringen av trygghetsstruktur till förklaringen av yrkesmotivationen. Andra 

förklaringsmönster kan också förekomma beroende på vilka grupper som 

studeras. 

När det gäller arbetsmarknadsmotivationen är det uppenbart att det är 

värderingarna som förklarar mest och inte vad man upplever sig få av de 

olika aspekterna. De aspekter vilkas värdering har störst inverkan på arbets-

marknadsmotivationen är lön, hem och fritid, och effekten är negativ. Resul-

tatet följer en viss logik på så sätt att ju högre lönen värderas i ett arbete, 

desto mindre utrymme finns för att värdesätta de icke-ekonomiska aspekter-

na av att ha ett jobb. Det finns även en viss logik i att hög värdesättning av 

andra aspekter som ligger utanför själva arbetet, så som hem och fritid, kan 

stjäla fokus från möjligheten att fascineras av icke-ekonomiska värden i 

anställning och arbete. 

När vi betraktar effekterna av förklaringsvariablerna horisontellt över ko-

lumnerna i Tabell 52, ser vi att värderingen av lön, hem och fritid, som enda 

förklaringsvariabel, har en signifikant negativ effekt på alla tre typer av mo-

tivation. Detta går helt i linje med antagandet att variabeln innehåller så kal-

lade hygienfaktorer, det vill säga faktorer där den grad som aspekterna efter-

traktas riskerar att förorsaka större missnöje än den tillfredställelse som det 

kan innebära att uppleva sig ha tillgång till dem. Om vi tittar på den ut-

sträckning som man upplever sig ha bra villkor gällande lön, hem och fritid, 

finner vi en signifikant och positiv effekt endast på yrkesmotivationen. Men 

den effekten är inte högre än den negativa effekten av att värdesätta aspek-

terna. Dessa tendenser gällande de olika motivationstyperna skiljer sig en-

dast marginellt mellan åldersgrupperna (se Bilaga 1). Tydligaste skillnader 

kan noteras för yrkesmotivationen där lön, hem och fritid har störst effekt i 

den yngsta gruppen, medan de två äldsta gruppernas yrkesmotivation inte 

påverkas alls (Bilaga 1, Tabell B). 
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Tabell 52: Värderingar, upplevelser och motivation 

 Arbets-

marknads-

motivation 

Yrkes-

motivation 

Motivation i 

Arbetsorgani-

sationen 

Värdering av aspekter(0-20)    

Viktigt med arbetsinnehåll 1.26*** 0.10 0.05 

Viktigt med social sammansättning 0.47** 0.05 0.48*** 

Viktigt med sociala relationer 1.15*** 0.62** 0.20 

Viktigt med trygghetsstruktur 0.41 0.84** 0.21 

Viktigt med lön, hem, fritid -1.86*** -0.54* -1.34*** 

Viktigt med verksamhetsbetingelser -0.27 0.17 0.70** 

Uppleva sig ha aspekterna (0-20)    

Har bra arbetsinnehåll 0.53 1.40*** 0.75** 

Har bra social sammansättning 0.16 -0.03 0.40 

Har bra sociala relationer -0.00 0.74*** 0.38 

Har bra trygghetsstruktur -0.53 -0.18 1.89*** 

Har bra lön, hem, fritid -0.12 0.53* 0.09 

Har bra verksamhetsbetingelser 0.93*** -0.08 0.85*** 

Andelen förklarad varians (%) 12.3 20.8 33.0 

Antal respondenter 897 829 826 

Signifikansnivåer: fet stil samt *** = 0.001-nivån, ** = 0.01-nivån, * = 0.05-nivån, 

endast fet stil = 0.1-nivån. 

 

Utifrån Tabell 52 kan förklaringsvariablernas effekt sammanfattas enligt 

nedanstående: 

Arbetsmarknadsmotivation: Den som värdesätter goda sociala relationer 

ombord, ett bra arbetsinnehåll och en genomtänkt social sammansättning 

ombord uttrycker också en hög arbetsmarknadsmotivation. Att dessutom 

uppleva sig ha goda verksamhetsbetingelser stärker motivationen yttterliga-

re. Att värdesätta hög inkomst, långa ledigheter, landgång i hamn och goda 

kommunikationsmöjligheter med hemmet sänker däremot motivationen 

ganska rejält. 

Yrkesmotivation: Den som upplever sig ha ett bra arbetsinnehåll och goda 

sociala relationer ombord uttrycker också hög motivation i sjömansyrket. Att 
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dessutom värdesätta en bra trygghetsstruktur och goda sociala relationer 

ombord stärker yrkesmotivationen ytterligare. Även att uppleva sig ha en 

hög inkomst, långa ledigheter, landgång i hamn och goda kommunikations-

möjligheter med hemmet stärker yrkesmotivationen, men bara om dessa 

aspekter inte samtidigt värdesätts för högt. Att värdesätta hög inkomst, långa 

ledigheter, landgång i hamn och goda kommunikationsmöjligheter med 

hemmet sänker motivationen, om inte den negativa effekten balanseras ut av 

att samtidigt uppleva dessa aspekter vara väl tillgodosedda. Detta förhållan-

de är dock tydligast i den yngsta åldersgruppen. Från 43 års ålder och uppåt 

saknar betydelsen av lön, hem och fritid signifikans (Bilaga 1, Tabell B). 

Motivation i arbetsorganisationen: Den som upplever sig arbeta inom en 

bra trygghetsstruktur, med ett bra arbetsinnehåll och under goda verksam-

hetsbetingelser uttrycker också en hög motivation i arbetet för rederiet. Att 

dessutom värdesätta goda verksamhetsbetingelser och en genomtänkt social 

sammansättning ombord stärker motivationen ytterligare. Att värdesätta hög 

inkomst, långa ledigheter, landgång i hamn och goda kommunikationsmöj-

ligheter med hemmet sänker däremot motivationen. 

I Tabell 53-57 redovisas hur de olika förklaringsvariablerna lyckas för-

klara de viktigaste skillnaderna i motivation som framkommit i den här un-

dersökningen. För varje motivationstyp presenteras två steg. Steg I visar hur 

skillnaderna ser ut innan förklaringsvariablerna tillförs. Steg II visar vad som 

händer när de tillförts. Framkomna skillnader i motivation förklaras i den 

mån de absorberas av tillförda variabler och därmed minskar från steg I till 

steg II. Signifikansnivå för ingående variablers effekter markeras med fet stil 

och stjärnor (se tabellfot). Minustecken framför siffrorna innebär att effekten 

på motivationen är negativ. Förklaringsvariablernas effekter anger omfatt-

ning i motivationsförändring (på skala 0-100) för varje stegs förändring i 

positiv riktning inom respektive förklaringsvariabel (skala 0-20).
199

 

I Tabell 53 visas de signifikanta skillnader som iakttagits för kön, ålders-

grupp och arbetsfunktion och vad som händer med de framkomna motiva-

tionsskillnaderna när vi tillför förklaringsvariablerna. När det gäller arbets-

marknadsmotivation är det uppenbart att förändringarna i skillnader (från 

steg I till steg II) är ganska obetydliga. Detta är vad man kan förvänta sig 

eftersom arbetsmarknadsmotivationen i huvudsak drivs av idéer och värde-

                                                      
199 Av utrymmesskäl redovisas inte värden för jämförelsegrupper utan endast för koefficien-

ter.  
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ringar rörande arbetet och inte så mycket av förhållandet mellan förvänt-

ningar och upplevelser i den dagliga arbetsaktiviteten. När det gäller yrkes-

motivationen (Tabell 53) förklaras ålderskillnaderna helt i och med förklar-

ingsvariablerna, det vill säga av att man med stigande ålder i större utsträck-

ning är tillfreds med framför allt arbetsinnehållet. Däremot förklaras mindre 

av skillnaderna i befattning.
200

 Den högre yrkesmotivationen bland seniorbe-

fäl nautik, manskap däck och manskap maskin tycks alltså inte bero på gra-

den av tillfredsställelse med omständigheterna utan snarare på socialisering-

en in i yrket. Intressant är att den positiva effekten för juniorbefäl nautik 

ökar och blir signifikant i steg II. Detta indikerar att jämförelsegruppen, 

manskap intendentur, påverkas mer av förklaringsdimensionerna än vad 

juniorbefäl nautik gör. 

En av de tydligaste förändringarna i Tabell 53 är att den mycket höga 

motivationen i arbetsorganisationen för intendenturbefälen minskar betydligt 

i steg II. Detta betyder att intendenturbefälens höga motivation i stor ut-

sträckning kan förklaras av en upplevd god trygghetsstruktur. Även den 

signifikanta ålderskillnaden i motivation i arbetsorganisationen förklaras helt 

av förklaringsvariablerna. 

Eftersom arbetsmarknadsmotivationen främst drivs av idéer och värde-

ringar rörande arbete och samhälle och i mindre utsträckning av upplevelser 

i det dagliga arbetet, koncentreras den fortsatta analysen till yrkesmotivation 

och motivation i arbetsorganisationen. Förklaringsresultaten presenteras i 

modeller för enskilda variabler vilka i föregående kapitel visat sig ha effekt. 

Varje sådan modell innehåller endast den förklaringsdimension som, efter 

genomgång, visat sig ha störst effekt på respektive tidigare resultat. 

 

 

 

 

                                                      
200 Den förklaringsdimension som har mest betydelse för befattning och motivation är, inte 

särskilt förvånande, arbetsinnehåll. Arbetsinnehållet lyckas dock inte förklara de hierarkiska 

skillnaderna. Frågan varför manskap däck och maskin uppvisar högre yrkesmotivation än 

deras seniorbefäl kan inte heller besvaras av hypotesen att befälen tyngs av en stor administ-

rativ börda. Den utsträckning man tvingas utföra administrativa sysslor har ingen nämnvärd 

effekt på motivationen.   
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Tabell 53: Förklaringsvariabler och framkomna skillnader i motivation 

 Arbetsmarknads-

motivation 

Yrkesmotivation Motivation i Arbetsor-

ganisationen 

 I II I II I II 

Kvinna, (mot man) 8,47*** 7.67*** - - - - 

Åldersgrupp 31-42, (mot. 19-30) -2.87 -1.37 3.15* 2.61 1.56 -1.09 

Åldersgrupp 43-54, (mot  19-30) -7.11*** -5.09* 2.80 0.71 2.34 -0.36 

Åldersgrupp 55+, (mot. 19-30) -5.59** -4.70* 3.43* 2.35 5.55** 0.01 

Seniorbefäl nautik, (mot manskap int.) 4,80* 5.47* 6.32*** 5.52** 5.15* -1.24 

Seniorbefäl maskin (mot manskap int.) 2,60 2.57 5.41** 3,55 -1,29 -5.91* 

Befäl intendentur (mot manskap int.) 8,87*** 5,21 3,59 0,45 9,04*** 2,36 

Juniorbefäl nautik (mot manskap int.) 3,42 5.26 2,30 4,53* -3.53 -5.09* 

Juniorbefäl maskin (manskap int.) -3,30 -2.10 2,93 2.93 -9.56** -11.89*** 

Manskap däck (mot manskap int.) 0.58 -0.30 8.61*** 7.58*** 1,08 -2.47 

Manskap maskin (mot manskap int.) 2,33 4.37 8.35*** 7.27** -4,60 -7.25** 

Värdering av aspekter (0-20)       

Viktigt med arbetsinnehåll - 0.96** - 0.14 - 0.16 

Viktigt med social sammansättning - 0.45** - 0.10 - 0.38* 

Viktigt med sociala relationer - 1.04*** - 0.65** - 0.21 

Viktigt med trygghetsstruktur - 0.60 - 0.90*** - 0.00 

Viktigt med lön, hem, fritid - -1.80*** - -0.59* - -1.17*** 

Viktigt med verksamhetsbetingelser - -0.26 - 0.16 - 0.59* 

Uppleva sig ha aspekterna (0-20)       

Har bra arbetsinnehåll - 0.48 - 1.35*** - 0.88*** 

Har bra social sammansättning - 0.11 - 0.06 - 0.34 

Har bra sociala relationer - 0.12 - 0.67*** - 0.36 

Har bra trygghetsstruktur - -0.38 - -0.30 - 1.89*** 

Har bra lön, hem, fritid - 0.02 - 0.60** - 0.15 

Har bra verksamhetsbetingelser - 0.81** - 0.00 - 0.73*** 

Andelen förklarad varians (%) 5.6 16.2 3.3 23.5 5,9 35.5 

Antal respondenter 1259 894 1128 827 1127 824 

Signifikansnivåer: fet stil samt *** = 0.001-nivån, ** = 0.01-nivån, * = 0.05-nivån, endast fet stil = 0.1-nivån. 
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I Tabell 54 undersöks de viktigaste resterande resultat som återfunnits för 

sjömännen generellt angående yrkesmotivation och motivation i arbetsorga-

nisationen. Högst upp (Modell 1) undersöks effekten av flaggstat. Att segla 

under svensk flagg visade sig ha signifikant och positiv inverkan på motiva-

tion i arbetsorganisationen. Den förklaringsdimension som har störst effekt 

på detta resultat är social sammansättning. När vi rör oss från steg I till steg 

II, kan vi konstatera att effektskillnaden med avseende flagg avtar och att 

signifikansen försvinner. Resultatet innebär att det framför allt är upplevel-

sen av en sämre social sammansättning ombord på utflaggade fartyg som hos 

sjömän generellt framkallar en försämrad motivation i arbetsorganisationen.  

I Modell 2 (Tabell 54) undersöks den positiva betydelse som år till sjöss 

visat sig ha för sjömännens yrkesmotivation. Det är uppenbart att effektför-

ändringen är obetydlig när vi tillför förklaringsvariablerna (steg II).  Den 

förklaringsdimension som har störst, om än begränsad, effekt på det tidigare 

resultatet är trygghetsstruktur. Detta innebär, det kanske självklara, att sjö-

männen finner sig alltmer tillrätta i den rådande strukturen ju länge de arbe-

tat till sjöss. Samma sak kan sägas angående år i rederi (Modell 3) som i 

föregående kapitel visade sig ha en stark positiv effekt på motivation i ar-

betsorganisationen. År i rederi behåller en signifikant och positiv effekt i 

steg II, men med trygghetsstruktur som den starkaste förklaringsdimensio-

nen. 

Det kan noteras att även förekomst av sjömän i släkten (Modell 4), som 

visat sig ha betydelse för yrkesmotivationen, behåller den signifikanta och 

positiva effekten vid införandet av den starkaste förklaringsdimensionen som 

i det här fallet är arbetsinnehåll. Effekten av ett bra arbetsinnehåll kan i det 

här fallet tolkas mest som en bekräftelse på att de som, med inspiration från 

släktingar till sjöss, har utvecklat en hög motivation i sjömansyrket, alltjämt 

upplever ett tillfredsställande arbetsinnehåll i sitt yrke som sjöman. Sam-

mantaget kan man säga att den positiva betydelsen av år till sjöss, år i rederi 

och att ha släkt till sjöss till största del är effekter av socialisering i yrke re-

spektive arbetsorganisation. 
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Tabell 54: Motivation och bästa förklaringsdimension 

 Yrkesmotivation Motivation i Arbetsorga-

nisationen 

 I II I II 

Modell 1: Flaggstat     

Svensk flagg - - 7,16* 4.27 

Viktigt med social sammansättning (0-20) - - - 0,54*** 

Har bra social sammansättning (0-20) - - - 1,84*** 

Andelen förklarad varians (%) - - 0,6 9,7 

Antal respondenter - - 1121 1063 

Modell 2: År till sjöss     

År till sjöss  0.17*** 0.10** - - 

Viktigt med trygghetsstruktur (0-20) - 0,93*** - - 

Har bra trygghetsstruktur (0-20) - 1,19*** - - 

Andelen förklarad varians (%) 2,0 10,2 - - 

Antal respondenter 1095 915 - - 

Modell 3: År i rederi     

År i rederi - - 0.35*** 0.18** 

Viktigt med trygghetsstruktur (0-20) - - - 0,29 

Har bra trygghetsstruktur (0-20) - - - 3,13*** 

Andelen förklarad varians (%) - - 2,8 25,5 

Antal respondenter - - 1114 927 

Modell 4: Släkt till sjöss     

Släkt till sjöss 3,56*** 2,93** - - 

Viktigt med arbetsinnehåll (0-20) - 0,43* - - 

Har bra arbetsinnehåll (0-20) - 1,65*** - - 

Andelen förklarad varians (%) 1,1 14,0 - - 

Antal respondenter 1108 1061 - - 

Signifikansnivåer: fet stil samt *** = 0.001-nivån, ** = 0.01-nivån, * = 0.05-nivån, endast fet stil 

= 0.1-nivån. 
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I Tabell 55 undersöks de viktigaste resultat som framkommit för den 

yngsta åldersgruppen (19-30 år). Vi har framför allt tre upptäckter i den ål-

dersgruppen som är värda att undersöka närmare. En sådan upptäckt gäller 

seniorbefäl nautik, där de yngsta som enda åldersgrupp uppvisar en markant 

högre motivation i arbetsorganisationen, jämfört med övriga ombordbefatt-

ningar. En andra upptäckt var att förekomsten av barn i hushållet medför en 

signifikant förhöjd motivation i arbetsorganisationen för den yngsta ålders-

gruppen. En tredje upptäckt, rörande den yngsta gruppen, var att tid på fartyg 

har en negativ effekt på yrkesmotivationen; ju längre tid på samma fartyg, 

desto lägre yrkesmotivation. Alla tre resultat undersöks i Tabell 55. Endast 

den förklaringsdimension som för respektive resultat uppvisar störst förklar-

ingskraft används i tabellens modeller. 

I Tabell 55 framgår att den höga motivationen i arbetsorganisationen som 

framkommit för yngre seniorbefäl nautik kan förklaras helt av upplevt ar-

betsinnehåll (Modell 1, steg I-II). Resultatet innebär att en snabb karriär i 

organisationen, med nya, intressanta arbetsuppgifter, självständighet i arbetet 

och möjligheten att utveckla färdigheter, är stimulerande för motivationen. I 

den här modellen blir det också tydligt att upplevt arbetsinnehåll är mycket 

viktigt för motivationen på maskinsidan eftersom alla tekniska befattningar 

får en signifikant minuseffekt i steg II. 

I Modell 2 (Tabell 55) undersöks den positiva effekten på motivation i 

arbetsorganisationen av att som yngre sjöman ha hemmavarande barn. Ef-

fekten försvinner inte helt, även om upplevelsen av att arbeta i ett bra trygg-

hetssystem förklarar en hel del. Resultatet ger oss ingen bra förklaring, men 

indikerar att upplevelsen av en trygg arbetsorganisation är extra viktig när 

man i unga år bildar familj. 

Av Modell 3 (Tabell 55) framgår att den negativa effekten på yrkesmoti-

vationen av tid på fartyg är svår att förklara statistiskt. Den variabel som har 

bäst förklaringsförmåga är arbetsinnehåll, vilket betyder att det upplevda 

värdet av arbetsinnehållet minskar något för varje år man blir kvar på samma 

fartyg som ung. Effekten av tid på fartyg minskar dock inte i signifikans när 

förklaringsvariabeln tillförs modellen. 
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Tabell 55: Motivation och bästa förklaringsdimension, åldersgrupp 19-30 

 Yrkesmotivation 

 

Motivation i Arbets-

organisationen 

 I II I II 

Modell 1: Seniorbefäl nautik ålders-

grupp 19-30 

 

 

   

Seniorbefäl nautik - - 18.56* 0,66 

Seniorbefäl maskin - - -0,05 -18,39* 

Befäl intendentur - - 9,47 0,75 

Juniorbefäl nautik - - 5,93 -6.95 

Juniorbefäl maskin - - -3,96 -18.70** 

Manskap däck - - 7,11 -3,56 

Manskap maskin - - 4,95 -13.06* 

Viktigt med arbetsinnehåll (0-20) - - - 0.54 

Har bra arbetsinnehåll (0-20) - - - 2.54*** 

Andelen förklarad varians (%) - - 4,9 20,5 

Antal respondenter - - 231 218 

Modell 2: Har barn i hushållet 

åldersgrupp 19-30 

    

Har barn - - 11.33* 8.64 

Viktigt med trygghetsstruktur (0-20) - - - -.199 

Har bra trygghetsstruktur (0-20) - - - 3.11*** 

Andelen förklarad varians (%) - - 2,4 21,0 

Antal respondenter - - 226 169 

Modell 3: Tid på fartyg åldersgrupp 

19-30 

 

 
   

År på fartyg -2.21*** -1.99*** - - 

Viktigt med arbetsinnehåll (0-20) - .207 - - 

Har bra arbetsinnehåll (0-20) - 1.42*** - - 

Andelen förklarad varians (%) 6,5 17,8 -  

Antal respondenter 220 210 -  

Signifikansnivåer: fet stil samt *** = 0.001-nivån, ** = 0.01-nivån, * = 0.05-nivån, 

endast fet stil = 0.1-nivån. 
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I Tabell 56 prövas de för åldersgrupp 43-54 framkomna skillnaderna gäl-

lande motivation i arbetsorganisation och yrke utifrån typ av vaktsystem. Det 

har visat sig att motivationen i såväl yrke som arbetsorganisation är signifi-

kant lägst vid vaktsystem 4-8. Det är svårt att hitta en logisk förklaring till 

detta. Visserligen kan man föreställa sig att tjänstgöring under normal dag-

tidsrytm i längden skulle kunna vara mest gynnsam och därmed mer motive-

rande än ett skiftsystem. Men varför skulle 6-6 systemet vara så mycket mer 

motivationsfrämjande än 4-8 systemet? 

 

Tabell 56: Motivation och bästa förklaringsdimension, åldersgrupp 43-54 

 Yrkesmotivation 

 

Motivation i Arbets-

organisationen 

 I II I II 

Modell 1. Vakt åldersgrupp 43-54     

4-8 vakt (jmf. med dagtid) -8.29* -3.30 -12.86** -7.73* 

6-6 vakt (jmf. med dagtid) .177 -1.06 1.18 2.20 

Annan vakt (jmf. med dagtid) -2.73 -1.46 -.174 -0.32 

Viktigt med trygghetsstruktur (0-20) - 1.48*** - -0.27 

Har bra trygghetsstruktur (0-20) - 1.69*** - 3.47*** 

Andelen förklarad varians (%) 2,0 17,2 3,4 34,4 

Antal respondenter 272 228 264 227 

Signifikansnivåer: fet stil samt *** = 0.001-nivån, ** = 0.01-nivån, * = 0.05-nivån, 

endast fet stil = 0.1-nivån. 

 

Som framgår i Tabell 56 är det trygghetsstrukturen som har den största 

förklaringskraften. Förklaringen är särskilt tydlig när det gäller yrkesmotiva-

tionen eftersom både värdering och upplevelse av en bra trygghetsstruktur 

bidrar till att erodera den signifikanta effekten. När det gäller motivation i 

arbetsorganisationen är det bara själva upplevelsen av en trygghetsstruktur 

som har effekt, även om detta inte helt lyckas förklara effekten av 4-8 vakt.  

Vi har sett att utflaggning har vissa negativa effekter på sjömännens mo-

tivation i arbetsorganisationen och att detta kan förklaras av besättningarnas 

sociala sammansättning. Det tycks dock som att yrkesmotivationen är rela-

tivt oberörd av flaggstat bland sjömännen med ett undantag, den äldsta grup-

pen. Sjömän i åldern 55+ uppvisar som enda åldersgrupp en markant högre 
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yrkesmotivation under svensk flagg, jämfört med utländsk. I Tabell 57 fram-

går att i stort sett hela effekten kan förklaras av värdering och upplevelse av 

en bra trygghetsstruktur. Den äldsta gruppen sjömän är alltså mer motiverade 

i sjömansyrket om de seglar under svensk flagg på grund av de upplever 

bättre ledarskap och bättre relation till landorganisationen, och av att de då 

också har en stark svensk fackförening, bättre anställningstrygghet och att de 

kan känna att de gör nytta för samhället. 

 

Tabell 57: Motivation och bästa förklaringsdimension, åldersgrupp 55+  

 Yrkesmotivation 

 I II 

Modell 1. Svensk flagg åldersgrupp 55+   

Att segla under svensk flagg (jmf. med utländsk) 15.86** 9.49 

Viktigt med trygghetsstruktur (0-20)  1.12** 

Har bra trygghetsstruktur (0-20)  1.70*** 

Andelen förklarad varians (%) 2,1 16,2 

Antal respondenter 350 298 

Signifikansnivåer: fet stil samt *** = 0.001-nivån, ** = 0.01-nivån, * = 0.05-nivån, endast 

fet stil = 0.1-nivån. 

 

Det kan tilläggas att upplevelsen av en bättre fackförening under svensk 

flagg inte bara gäller för den äldsta åldersgruppen, även om det bara är där 

som upplevelsen påverkar yrkesmotivationen. I Tabell 58 kan vi se att mind-

re än 12 procent av dem som seglar under annan flagg än svensk kan in-

stämma i att de har en bra fackförening. Detta innebär att det jämförelsevis 

låga betyg som gavs till fackföreningen (Tabell 49) till viss del beror på dess 

ringa inflytande för sjömän som seglar under annan flagg än svensk.  
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Tabell 58: Fackförening och flagg 

Fackföreningen för den yrkes-

grupp jag tillhör bevakar sina 

medlemmars intressen väl. 

Seglar under 

svensk flagg 

Seglar under annan 

flagg 

Instämmer/instämmer starkt % 35.8*** 11,7 

Antal respondenter 1225 60 

Signifikansnivåer: fet stil samt *** = 0.001-nivån, ** = 0.01-nivån, * = 0.05-

nivån, endast fet stil = 0.1-nivån. 

 

Betydelsen av värderingar, upplevelser och arbetstillfredsställelse i sam-

manfattning 

I detta kapitel har vi sett att den generella arbetstillfredsställelsen bland 

svenska sjömän år 2010 är hög. Högre än vad som noterats i den svenska 

befolkningen 2005. Vi har också sett att den generella arbetstillfredsställel-

sen har ett starkt positivt samband med arbetsmotivationen. Starkast är sam-

bandet med motivation i organisationen, följt, i avtagande ordning, av yr-

kesmotivation och arbetsmarknadsmotivation. Detta sambandsmönster var 

väntat eftersom arbetstillfredsställelse i huvudsak reflekterar upplevelser i 

den dagliga verksamheten, vilken vi successivt lämnar när vi rör oss från den 

specifika organisationen, mot yrket och vidare till arbetsmarknaden. Det 

stora problemet med generell arbetstillfredsställelse är dock att måttet inte 

förmår tillhandahålla information om vilka aspekter av arbetet som är källan 

till tillfredsställelsens effekt på motivationen. 

Vid rangordning av en rad yrkes- och arbetsrelaterade aspekter framgick 

att goda relationer mellan arbetskamrater i den egna avdelningen generellt 

hålls som den viktigaste aspekten, följt av ett bra avlösningssystem, goda 

relationer mellan befäl och manskap samt anställningstrygghet. Minst viktigt 

tycktes besättningssammansättningen, utifrån ålder, kön och etnicitet, vara. 

Även om betydelsen av ett bra avlösningssystem kommer på andra plats 

rangordnas betydelsen av lång sammanhängande ledighet först någonstans i 

mitten av alla aspekter. Det har också framgått att den yngsta gruppen, i 

större utsträckning än äldre, värdesätter karriärmöjligheter, intressanta ar-

betsuppgifter, kompetensutveckling, sociala relationer och möjlighet till 

landgång vid ledighet i hamn. Den äldsta gruppen värdesätter i högre ut-

sträckning genomtänkt könssammansättning och etnisk sammansättning, att 
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få vara nyttig för samhället, goda relationer med landorganisationen, samt 

bra fartygstyp, fartområde och besättningsstorlek. 

För att söka efter förklaringar till de resultat som framkommit med avse-

ende arbetsmotivation, konstruerades ett antal förklaringsvariabler utifrån 

hur de olika aspekterna värderas respektive i vilken utsträckning de upplevs 

som tillgodosedda. Det blev tydligt att de starkaste positiva effekterna på 

yrkesmotivationen finns i upplevelsen av att ha ett bra arbetsinnehåll, och på 

motivation i arbetsorganisationen i upplevelsen av att ha ett bra trygghetssy-

stem. Resultaten kan tolkas så att trygghetssystemet förknippas framför allt 

med det rederi man arbetar inom, medan arbetsinnehållet framför allt för-

knippas med verksamheten i yrket. Det ska tilläggas att även verksamhetsbe-

tingelser, sociala relationer och besättningens sociala sammansättning för 

olika grupper, i olika sammanhang bidrar till att förklara motivationen. Ana-

lysen visade också att arbetsmarknadsmotivationen påverkas mindre av upp-

levelsen i arbetsaktiviteten och mer av värderingar rörande arbetets innehåll 

och sociala relationer. 

En viktig upptäckt i det här kapitlet rör förklaringsdimensionen lön, hem 

och fritid, vars ingående aspekter kan klassas som hygienfaktorer, eller moti-

vationssänkare, det vill säga faktorer där den grad som aspekterna eftertrak-

tas riskerar att förorsaka större missnöje än den tillfredställelse som det kan 

innebära att uppleva sig ha tillgång till dem. Värderingen av lön, hem och 

fritid visade sig, som enda förklaringsvariabel, ha en signifikant negativ 

effekt på alla tre typer av motivation. Vi har dessutom funnit att den ut-

sträckning man upplever sig ha bra villkor gällande lön, hem och fritid en-

dast uppvisar en signifikant och positiv effekt på yrkesmotivationen. Det 

blev samtidigt uppenbart att den effekten inte är högre än den negativa effek-

ten av att värdesätta aspekterna. Dessa tendenser gällande de olika motiva-

tionstyperna skiljer sig endast marginellt mellan åldersgrupperna. Tydligaste 

skillnader noterades för yrkesmotivationen där lön, hem och fritid har stor 

effekt i den yngsta gruppen, medan de två äldsta gruppernas yrkesmotivation 

inte påverkas alls. 

Även om resultaten skiljer sig något mellan åldersgrupperna pekar allt 

sammantaget på att lön, kommunikationsmöjligheter med hemmet, vilotid 

ombord, landgång vid ledighet i hamn och sammanhängande ledighet i land 

är aspekter som ligger utanför själva arbetsverksamheten och därför, obero-

ende av tilldelning, har begränsad förmåga att stärka motivation i arbetet. 

Däremot kan aspekterna naturligtvis eftertraktas starkt av skäl som ligger 
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utanför arbetet, varmed de ändå kan bli källor för missnöje, med konsekven-

ser för arbetsrelaterade attityder. 

Analysen visade vidare att de observerade ålderskillnaderna i yrkesmoti-

vation och motivation i arbetsorganisationen i båda fallen beror på att man 

med stigande ålder i större utsträckning är tillfreds med framför allt arbetsin-

nehållet. Den mycket höga motivationen i arbetsorganisationen för intenden-

turbefälen förklaras dock av en, inom befattningen, upplevd god trygghets-

struktur. Den generellt positiva effekten på motivation i arbetsorganisationen 

av att segla under svensk flagg visade sig främst bero på upplevelsen av den 

sociala sammansättningen ombord på utflaggade fartyg. 

Vissa uppmätta skillnader i motivation tycks dock inte bero så mycket på 

graden av tillfredsställelse med omständigheter i arbetet, utan snarare på en 

socialisering in i yrket. Detta gäller den högre yrkesmotivationen bland seni-

orbefäl nautik, manskap däck och manskap maskin, den positiva effekten på 

yrkesmotivationen av år till sjöss, den positiva effekten på motivation i ar-

betsorganisationen av år i reder, samt den positiva effekten på yrkesmotiva-

tionen av att ha sjömän i släkten. 

Visserligen lyckades sjömännens upplevelser av trygghetsstrukturen 

dämpa en del av effekten av år till sjöss samt av år i rederi, och upplevelsen 

av arbetsinnehållet en del av den positiva effekten av att ha sjömän i släkten. 

Men det är i dessa fall olämpligt att sluta sig till någon förekomst av orsaks-

samband. Resultaten bör snarare tolkas så att sjömän finner sig alltmer till-

rätta i sjömanslivet och i arbetsorganisationen ju länge de arbetat till sjöss 

och varit verksam i samma rederi. På liknande sätt kan förekomst av sjömän 

i släkten innebära både en drivkraft in i sjömansyrket och en fortsatt stärkt 

upplevelse av ett tillfredsställande arbetsinnehåll som sjöman. 

Även effekter som visat sig vara beroende av åldersgrupp har prövats. 

Den jämförelsevis höga motivationen i arbetsorganisationen som framkom-

mit för seniorbefäl nautik i den yngsta åldersgruppen (19-30), visade sig 

kunna förklaras helt av upplevt arbetsinnehåll. Resultatet ger vid handen att 

de yngsta seniorbefälen, som gjort snabb karriär, inspireras av det nyvunna 

arbetsinnehållet. Ett annat resultat för den yngsta gruppen är den positiva 

effekten på motivation i arbetsorganisationen av att ha hemmavarande barn. 

Effekten sammanfaller till stor del av upplevelsen av att arbeta i ett bra 

trygghetssystem, vilket innebär att upplevelsen av en trygg arbetsorganisa-

tion är extra viktig när man i unga år bildar familj. Ytterligare ett resultat för 
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den yngsta åldersgruppen är den negativa effekten på yrkesmotivationen av 

tid på fartyg. Resultatet är svårt att förklara statistiskt men upplevt arbetsin-

nehåll förklarar en del, vilket betyder att det upplevda värdet av arbetsinne-

hållet minskar något för varje år man blir kvar på samma fartyg som ung. 

Möjligen kan återstående del av effekten förklaras av att själva idén om sjö-

manslivets äventyr och frihet kommer lite på skam om man alltför länge 

trampar samma däck i unga år. 

När det gäller åldersgrupp 43-54 år har skillnader i både motivation i ar-

betsorganisation och yrke beroende av typ av vaktsystem noterats, på så vis 

att motivationen är signifikant lägst vid vaktsystem 4-8. En hel del av skill-

naden visade sig bero på värdering och upplevelse av trygghetsstrukturen. 

Resultatet skingrar inte frågetecknen nämnvärt, men det är tydligt att det 

finns någonting i 4-8 systemet som medför en känsla av försämrad trygghet 

med anställning, ledarskap, landorganisation, fackförening och samhälle. 

När det gäller åldersgrupp 55+ har det framkommit att detta är den enda 

åldersgrupp som uppvisar en signifikant högre yrkesmotivation under svensk 

flagg, jämfört med utländsk. Analysen i detta kapitel visade att i stort sett 

hela effekten kan förklaras av värdering och upplevelse av trygghetsstruktu-

ren. Den äldsta gruppen sjömän är alltså mer motiverade i sjömansyrket om 

de seglar under svensk flagg på grund av att de upplever bättre ledarskap och 

bättre relation till landorganisationen, och av att de då också har en stark 

svensk fackförening, bättre anställningstrygghet och att de kan känna att de 

gör nytta för samhället. Det framkom också att upplevelsen av en bättre 

fackförening under svensk flagg inte bara gäller för den äldsta åldersgrup-

pen, även om det bara är där som upplevelsen påverkar yrkesmotivationen. 

I vilken utsträckning har detta kapitel kunnat svara mot undersökningens 

ingångshypotes att sjömanslivets speciella villkor med avseende återkom-

mande avskildhet från hem och familj skulle ha varierande effekt på motiva-

tion i arbete och yrke beroende av livets rollskiften? Föregående kapitel 

kunde inte påvisa någon systematisk förekomst av den typen av variationer 

annat än att de yngsta sjömännen uttrycker en svag koppling till sjömansyr-

ket och de äldsta den starkaste. Efter detta kapitel kan vi lägga till ytterligare 

en detalj. Det har visat sig att förklaringsdimensionen lön, hem och fritid har 

betydande effekt på yrkesmotivationen i de två yngsta grupperna, medan de 

två äldsta gruppernas yrkesmotivation inte påverkas alls. Resultatet visar att 

de yngre grupperna (19-42 år) i större utsträckning än äldre påverkas i sitt 

förhållande till sjömansyrket av faktorer som ligger utanför själva arbets-
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verksamheten. Detta kan tolkas så att sjömanslivets specifika villkor med 

avseende återkommande avskildhet från vänner och närstående har en indi-

rekt betydelse för yrkesmotivationen. I alla fall för de yngre sjömännen som 

tycks ha större fokus på avlösningssystem och kommunikationsmöjligheter 

med hemmet, vilket i sin tur kan leda till minskad yrkesmotivation i de fall 

förväntningarna på dessa aspekter överstiger det som erbjuds. 
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8. Förhållandet till ålder och pension i sjömansyrket 

Carl Hult 

Detta kapitel föranleds av den rådande demografiska utvecklingen med 

åldrande befolkning och av den politiska ambitionen att generellt förlänga 

människors yrkesliv. De frågeställningar som följer ur denna ambition är: (i) 

i vilken utsträckning vill sjömän arbeta några år längre än vad de behöver 

enligt rådande pensionsregler? (ii) i vilken utsträckning kan äldre sjömän 

arbeta några år längre? (iii) i vilken utsträckning får sjömän arbeta några år 

längre? Det är uppenbart att den första och andra frågeställningen är riktad 

mot de äldre sjömännen, eftersom frågornas relevans och möjligheten att 

sätta sig in i deras innebörd måste anses öka med ålder och vara som starkast 

i åldersgruppen 55+. I de flesta fall kommer dock resultaten att redovisas för 

alla åldersgrupper. Den tredje frågeställningen riktar sig till alla grupper 

eftersom det är den totala besättningen och landorganisationen som avgör i 

vilken utsträckning de äldre sjömännen är välkomna att arbeta ombord. 

Studiens utgångspunkt är att människor måste så väl vilja som kunna och 

få förlänga sitt yrkesliv för att de politiska ambitionerna ska kunna omsättas 

i praktiken med några som helst positiva resultat. Även om frågan om sena-

relagt pension kan lösas med lagstiftning, är det svårt att tänka sig att någon 

med intressen i sjönäringen skulle bli betjänt av en framtid där äldre personal 

blir kvar ombord bara för att de måste. 

Den utsträckning sjömännen vill 

Resultat i korthet: Upplevd lämplig pensionsålder för sjömän i åldern 55+, är 63 år. Mellan 

drygt 20 och nära 36 procent av samma grupp kan tänka sig att arbeta några år längre än de 

behöver om arbetsuppgifterna anpassas till personliga förutsättningar. Mellan 40 och 56 

procent kan tänka sig att ställa upp i en pool av pensionerade sjömän som komplement till 

ordinarie avlösningssystem.  

 

Att vilja arbeta är att vara motiverad till det och vi har redan sett att moti-

vationen i organisation, yrke och arbetsmarknad är tillräckligt hög i gruppen 

55+ för att hitta sjömän som under vissa förutsättningar sannolikt skulle 

kunna tänka sig att ställa upp några år extra. Men även om äldre sjömäns 

motivation i arbetet är god och de rätta förutsättningarna i arbete och yrke 

skulle vara på plats, ställs ändå frågan om fortsätt arbete på sin spets inför 

den påpekade möjligheten att gå i land med betald pension. Vi ska här försö-
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ka bedöma förutsättningarna för utfallet i en sådan valsituation med hjälp av 

en rad indikatorer rörande sjömännens förhållande till arbete och pension.  

En första fråga handlar om vad sjömännen själva anser vara en lämplig 

pensionsålder. Eftersom åldrandeprocessen tenderar att, redan relativt långt 

ner i åldrarna, göra sig påmind i form av ledvärk och muskelvärk i samband 

med fysisk ansträngning, kan man förvänta sig att upplevelsen av lämplig 

pensionsålder varierar med graden av fysiskt arbetsinnehåll. Ett sätt att kon-

trollera för detta är att dela in svaren åldersgrupp och hierarkisk position, det 

vill säga i kategorierna seniorbefäl, juniorbefäl och manskap. Denna indel-

ning, från seniorbefäl till manskap, kan antas beskriva en stegrande före-

komst av fysiskt arbete.
201

 I Tabell 59 visas resultatet i medelvärden på upp-

levd lämplig pensionsålder fördelat på åldersgrupp och hierarkisk position.  

Tabell 59 visar att resultatet inte direkt motsvarar antagandet att manskap 

skulle föredra lägre pensionsålder än befälen med tanke på mer fysiskt arbete 

i de lägre hierarkierna. Mönstret är istället förvånansvärt lika över de hierar-

kiska nivåerna. Intressant är också att det på varje hierarkisk nivå är den 

äldsta gruppen som anger den högsta pensionsåldern. Vad vi ser är en, med 

åldersgrupp, närmast linjär ökning av upplevd lämplig pensionsålder. Resul-

tatet skulle lite förhastat kunna tolkas som generationsskillnader i arbetsetik 

snarare än att vara beroende av åldersskillnader. Till viss del kan det stämma 

att den äldsta gruppen har ett starkare förhållande till sitt arbete än vad den 

yngre gruppen har. Men det beror då inte på generation utan snarare på den 

gradvisa selektionseffekt som medför att de som är kvar till sjöss i hög ålder, 

är kvar därför att de gillar arbetet, vilket delvis hänger samman med den 

positiva effekt vi har noterat att år till sjöss har på yrkesmotivationen. Vi bör 

också komma ihåg att det bara är den äldsta gruppen, som kan förväntas vara 

i position att kunna svara på den ställda frågan utifrån en genomtänkt avväg-

ning av det upplevda värdet i arbete mot det, inom nära framtid, förväntade 

värdet i livet som pensionär.
202

  

 

                                                      
201 Vi har hittills, på grund av få respondenter i kategorin seniorbefäl inom intendenturen, 

använt oss av en kategori innehållande alla intendenturbefäl. I det här läget kan vi dock utan 

större problem separera befälskategorierna lite mer. I kategorin seniorbefäl läggs nu enbart 

fartygsintendenter medan övriga intendenturbefäl läggs i kategorin juniorbefäl.  
202 Det kan tilläggas att ganska många i de flesta grupper har avstått från att svara på den här 

frågan, som mest drygt 27 procent i den yngsta gruppen manskap. Detta kan vara en effekt 

av att just den här frågan saknade svarsalternativet vet ej samtidigt som den sannolikt kan 

upplevas svår att ta ställning till.   
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Tabell 59: Medelvärden för lämplig pensionsålder fördelat på hierarkisk arbetsposition och ålders-

grupp 

 Seniorbefäl Juniorbefäl Manskap 

 19-

30 

31-

42 

43-

54 

55+ 19-30 31-

42 

43-

54 

55+ 19-

30 

31-

42 

43-

54 

55+ 

Lämplig 

pensions-

ålder? 

 

61,8 60,8 60,9 63,3 

*** 

60,6 60,8 61,8 63,2 

*** 

62,9 61,5 61,7 63,3 

*** 

Anova: Signifikansnivåer: fet stil samt *** = 0.001-nivån, ** = 0.01-nivån, * = 0.05-nivån. Det högsta 

värdet för åldersgrupper inom hierarkisk nivå markeras med fet stil.  

 

Nu när vi vet att den äldsta gruppen av sjömän anser att en lämplig pen-

sionsålder ligger vid 63 års ålder, vill vi veta i vilken utsträckning man kan 

tänka sig att arbeta några år längre än man behöver enligt gällande pensions-

regler. I Tabell 60 redovisas procentandel som instämmer eller instämmer 

starkt i att de kan tänka sig att med nuvarande arbetsuppgifter fortsätta arbeta 

några år längre än vad som behövs enligt gällande pensionsregler. Även 

andel som svarat vet ej redovisas.
203

 Resultatet presenteras fördelat på ål-

dersgrupp för sjömän till vänster och för svenska befolkningen till höger i 

tabellen. 

I Tabell 60 kan vi se att den äldsta gruppen sjömän tycks vara mer be-

nägna att arbeta några år extra med de arbetsuppgifter som de vid tillfället 

har, jämfört med motsvarande åldersgrupp i svenska befolkningen. Hos sjö-

männen är det också den äldsta gruppen som uppvisar högst andel instäm-

mande. I hela befolkningen är det tvärt om den yngsta gruppen som uppvisar 

högst andel instämmande. Här kan det vara värt att upprepa att vi omöjligt 

kan göra oss en föreställning om sannolikheten i ett samband mellan de 

yngsta respondenternas attityd i frågan och ett framtida beteende vid pen-

sionsrelevant ålder. Vi kan också se att det är en större andel i den yngsta 

gruppen som svarat vet ej, vilket är särskilt tydligt bland sjömännen. 

 

                                                      
203 I de här frågorna liksom i de flesta i materialet är uteblivet svar sällan förekommande och 

bör behandlas som internt bortfall eftersom det är omöjligt att dra slutsats om vad uteblivet 

svar betyder när alternativet vet ej finns med. Svaret vet ej kan däremot i det här fallet anses 

som ett relevant ställningstagande och bör därför finnas med i beräkningarna.  
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Tabell 60: Andelen som instämmer i att man kan tänka sig att arbeta några år längre än vad man behö-

ver enligt gällande pensionsregler – Instämmande andel % 

 Sjömän 2010 Svenska befolkningen 2005 

om man får fortsätta med nuva-

rande arbetsuppgifter 

19-30 

 

31-42 

 

43-54 55+ 19-30 

 

31-42 

 

43-54 55+ 

Andel som instämmer eller 

instämmer starkt % 

17,9 13,5 13,9 26,9 

*** 

22.5 15,4 10.0 20.2 

Andel som svarat: Vet ej % 

 

 

17,4 9,3 6,3 4.3 9,4 7,7 2,7 7,3 

Signifikansnivå för sjömän 2010: fet stil samt *** = 0.001-nivån, ** = 0.01-nivån, * = 0.05-nivån. Det högsta 

värdet för åldersgrupper markeras med fet stil. 

 

Det ska tilläggas att man, enligt nuvarande svenskt pensionssystem, tidi-

gast kan ta ut pension från 61 års ålder samtidigt som man har rätt att arbeta 

fram till 67 år, och längre än så om man är överens med arbetsgivaren. Men 

eftersom pensionen blir lägre om man går i början av spannet, får vi förmoda 

att många kommer att behöva arbeta åtminstone fram till 65 års ålder, kanske 

längre. Det bör också nämnas att övergången till det nya systemet sker suc-

cessivt fram till födda 1953, varför våra respondenter kommer att pensione-

ras under olika villkor.
204

 På grund av denna komplexitet i systemet kan vi 

av resultaten i Tabell 60 inte sluta oss till vilken ålder, inom ovan nämnda 

åldersspann, man kan tänka sig att arbeta till. Vi kan bara sluta oss till att det 

finns en relativt god beredskap att arbeta några år extra än vad man behöver 

bland sjömän 2010, jämfört med svenska befolkningen i stort 2005.    

Nu kan det vara så att beredskapen hos sjömännen att jobba några år ex-

tra är högre under vissa villkor. Det kan tänkas att fler kan tänka sig att stan-

na några år längre under förutsättning att man får ett mer flexibelt avlös-

ningssystem, att man får verka i en befattning man trivs med, att man får 

verka på en fartygstyp man trivs med, i ett fartområde man trivs med, eller 

att arbetsuppgifterna anpassas till personliga förutsättningar. I Tabell 61 

presenteras sjömännens svar på ovanstående frågor tillsammans med samma 

fråga som presenterades i föregående tabell. Resultaten presenteras fördelat 

                                                      
204  Försäkringskassan 2011; Pensionsmyndigheten 2011a, 2011b. 
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på hierarkisk position och åldersgrupp. Svaret vet ej finns alltjämt med i 

uträkningarna även om det, av utrymmesskäl, inte redovisas.
205

 

 

Tabell 61: Jag kan tänka mig att arbeta några år längre än vad jag behöver enligt gällande pen-

sionsregler – Instämmande andel % 

 Seniorbefäl Juniorbefäl Manskap 

Andelen som 

instämmer eller 

instämmer 

starkt om... 

19-

30 

 

31-

42 

 

43-

54 

55+ 19-

30 

31-

42 

43-

54 

55+ 19-

30 

31-

42 

43-

54 

55+ 

man får fortsät-

ta med nuva-

rande arbets-

uppgifter 

14,3 9,6 13,4 29,5 

*** 

14,5 14,3 16,1 17,0 20,0 16,8 13,4 27,5 

*** 

man får ett mer 

flexibelt avlös-

ningssystem 

33,3 26,3 22,3 22,4 33,9 

* 

29,8 19,6 18,9 33,3 

** 

25,7 20,1 22,8 

man får verka i 

en befattning 

man trivs med 

52,4 

** 

22,1 27,7 32,5 46,8 

** 

39,3 28,6 24,5 58,5 

*** 

40,7 29,1 32,2 

man får verka 

på en fartygstyp 

man trivs med 

38,1 

* 

16,7 22,3 30,7 35,5 28,6 25,0 22,6 55,2 

*** 

35,4 31,3 32,4 

man får verka i 

ett fartområde 

man trivs med 

23,8 14,9 21,4 31,9 

** 

33,9 29,8 23,2 28,3 48,9 

*** 

30,1 29,9 30,9 

arbetsuppgifter 

anpassas till ens 

förutsättningar 

38,1 

* 

21,1 22,3 32,7 32,3 36,9 29,1 20,8 51,9 

** 

42,9  35,1  35,8   

Signifikansnivåer: fet stil samt *** = 0.001-nivån, ** = 0.01-nivån, * = 0.05-nivån. Det högsta värdet för 

åldersgrupper inom hierarkisk nivå markeras med fet stil. 

 

Tabell 61 visar att det bara är under förutsättning att man får fortsätta 

med nuvarande arbetsuppgifter som de äldre står för den största andel som 

kan tänka sig att arbeta några år längre. Detta beror sannolikt på att sjömän 

som blivit kvar i yrket i hög ålder redan arbetar under förhållanden som de är 

ganska nöjda med, medan många av de yngre fortfarande har mer att önska 

                                                      
205 Svaret vet ej finns fortsättningsvis med i alla beräkningar, men visas endast i de fall svars-

alternativet bedöms ha relevans.  
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av arbetsinnehållet. De flesta signifikanta åldersskillnader återfinns bland 

seniorbefäl och manskap. Tabellen visar också att de generellt viktigaste 

faktorerna i alla åldersgrupper för att arbeta längre är att man får arbeta i en 

befattning man trivs med och att arbetsuppgifterna anpassas till personliga 

förutsättningar. Sammanfattningsvis kan vi se att nära 30 procent av den 

äldsta åldersgruppen av seniorbefäl och manskap kan tänka sig att arbeta 

några år längre än vad man behöver enligt gällande pensionsregler. Andelen 

är betydligt lägre i motsvarande åldersgrupp bland juniorbefälen.  

En viktig fråga som återstår är hur beredskapen att ställa upp påverkas av 

organiseringen av ett sådant deltagande. I Tabell 62 framgår att en betydande 

andel av den äldsta åldersgruppen kan tänka sig att ställa upp om detta orga-

niseras i form av en pool av pensionerade sjömän som komplement till ordi-

narie avlösningssystem. Detta gäller mer än 40 procent av de äldsta senior- 

och juniorbefälen. Många av seniorbefälen kan också tänka sig att utföra 

arbetsuppgifter som den ordinarie fartygsbesättningen inte vill eller kan utfö-

ra. Lägst intresse anges för utsikten att ingå i ett ordinarie avlösningssystem. 

 

Tabell 62: Lämplig organisering av insatser efter pension – Instämmande andel % 

 Seniorbefäl Juniorbefäl Manskap 

Som pensione-

rad sjöman kan 

jag tänka mig 

att... 

19-

30 

 

31-

42 

 

43-

54 

55+ 19-

30 

31-

42 

43-

54 

55+ 19-

30 

31-

42 

43-

54 

55+ 

utföra arbets-

uppgifter som 

den ordinarie 

fartygsbesätt-

ningen inte kan 

eller vill göra 

27,3 22,2 35,1 45,3 

*** 

25,4 29,4 26,8 19,3 30,1 

* 

27,5 22,7 29,9 

ingå i en pool 

av pensionerade 

sjömän som 

komplement till 

ordinarie avlös-

ningssystem 

45,5 25,6 37,2 55,9 

*** 

29,9 38,8 28,6 43,9 34,7 31,7 28,4 39,5 

** 

ingå i ett ordi-

narie avlös-

ningssystem 

18,2 

** 

6,0 8,0 17,9 9,0 9,4 17,9 15,8 14,2 9,2 12,8 19,7 

*** 

Signifikansnivåer: fet stil samt *** = 0.001-nivån, ** = 0.01-nivån, * = 0.05-nivån. Det högsta värdet för 

åldersgrupper inom hierarkisk nivå markeras med fet stil. 



 153 

Som sammanfattning kan sägas att upplevd lämplig pensionsålder för den 

mest relevanta gruppen, det vill säga sjömän i åldern 55+, är 63 år och att 

mellan drygt 20 och nära 36 procent av samma grupp kan tänka sig att arbeta 

några år längre än de behöver om arbetsuppgifterna anpassas till personliga 

förutsättningar, och att mellan 40 och 56 procent kan tänka sig att ställa upp i 

en pool av pensionerade sjömän som komplement till ordinarie avlösnings-

system.  

Den utsträckning sjömännen kan 

Resultat i korthet: Åldersmönstret är delvis motsatt än förväntat. Av seniorbefälen är det i 

den yngsta gruppen man oftast upplever mest ansträngning i samband med arbetet. Hos 
juniorbefäl och manskap framkommer dock ett mer förväntat mönster med tilltagande 

krämpor med stigande ålder. Negativa upplevelser relaterat till avskildhet från familj och 

vänner återfinns främst i de två yngsta åldersgrupperna. Mer än 80 procent av sjömännen i 
åldersgrupp 55+ som kan tänka sig att arbeta några år längre än de behöver hör också till den 

grupp som sällan eller aldrig indikerar problematiska upplevelser med arbetet. 

 

Så här långt kan vi konstatera att det finns en relativt god vilja bland äldre 

sjömän att vid behov ställa upp även som pensionär. Men att vilja är inte 

detsamma som att kunna när åldern börjar ta ut sin rätt. Ett sätt att ta reda på 

den utsträckning vi bör förvänta oss att sjömännen ska kunna arbeta högre 

upp i åldern är att studera hur de, på olika hierarkiska positioner och i olika 

åldrar, upplever de kroppsliga och psykosociala konsekvenserna av sitt arbe-

te. Ett antal frågor i enkäten var framtagna för detta ändamål. Resultaten 

visas i Tabell 63. 

Tabell 63 ger en något oväntad bild av hur arbetets konsekvenser upplevs 

fördelat på hierarkisk position och åldersgrupp. Det är tydligt att benägenhe-

ten att rapportera negativa upplevelser av arbetet ofta är störst i de yngsta 

åldersgrupperna, tydligast så bland seniorbefälen. Nära 46 procent av de 

yngsta seniorbefälen känner sig ofta eller alltid utmattade efter ett arbetspass. 

Resultatet ska också jämföras med den äldsta gruppen seniorbefäl där unge-

fär 27 procent ofta eller alltid upplever utmattning. Ålderskillnaden är signi-

fikant. Drygt 18 procent av de yngsta seniorbefälen upplever också värk i 

muskler och leder i samband med arbetet, mot drygt 12 procent av de äldsta. 

Dock kan en förskjutning, rörande negativa upplevelser i arbetet i riktning 

mot de äldre grupperna noteras om vi rör oss från seniorbefäl via juniorbefäl 

och vidare till manskap, det vill säga i riktning mot ett förväntat större inslag 

av fysiskt arbete. Det kan vidare noteras att indikationer av värk i muskler 

och leder, för både juniorbefäl och manskap, tilltar linjärt med åldersgrupp, 
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samt att nära 45 procent av manskap i gruppen 55+ upplever problemet, 

jämfört med drygt 12 procent av seniorbefälen i samma ålderskategori. 

 

Tabell 63: Negativa upplevelser i arbetet – Andel ofta eller alltid % 

 Seniorbefäl Juniorbefäl Manskap 

Hur ofta… 19-

30 

 

31-42 43-

54 

55+ 19-

30 

31-

42 

43-

54 

55+ 19-

30 

31-

42 

43-

54 

55+ 

är man utmat-

tad efter 

arbetspass? 

45,5 

* 

37,1 40,9 26,7 34,3 44,7 50,0 38,6 46,9 41,3 44,0 40,9 

upplevs trött-

het av buller 

och vibratio-

ner?  

13,6 23,9 25,2 22,9 28,4 25,9 27,6 24,1 26,0 30,6 35,5 33,3 

måste man 

utföra fysiskt 

ansträngande 

arbete 

31,8 

*** 

12,0 13,9 4,5 31,3 20,0 17,2 19,0 58,8 69,4 

*** 

53,9 46,2 

upplevs värk i 

muskler och 

leder i sam-

band med 

arbetet? 

18,2 8,5 13,0 12,2 7,5 12,9 24,1 24,1 

* 

20,9 33,1 43,3 44,7 

*** 

upplevs stress 

i arbetet? 
40,9 41,9 39,1 27,2 23,9 25,9 31,0 34,5 28,8 45,5 

** 

44,7 38,4 

arbetar man 

under farliga 

arbetsförhål-

landen? 

27,3 17,9 21,9 15,2 19,4 21,2 13,8 12,1 26,0 19,8 26,4 20,9 

upplevs trött-

het av otill-

räcklig sömn? 

31,8 37,1 32,2 23,3 25,4 41,2 39,7 29,3 25,4 28,1 32,6 23,9 

Signifikansnivåer: fet stil samt *** = 0.001-nivån, ** = 0.01-nivån, * = 0.05-nivån. Det högsta värdet för 

åldersgrupper inom hierarkisk nivå markeras med fet stil. 

 

Hur ska man då tolka resultaten i Tabell 63? De yngre åldersgruppernas 

benägenhet att indikera utmattning efter ett arbetspass sammanfaller med att 

de yngre grupperna också i större utsträckning än de äldre upplever att de 

måste utföra ansträngande fysiskt arbete. Detta skulle kunna tolkas som en 
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indikation på en informell, spontan arbetsdelning som innebär att de yngre 

utför de tyngre arbetena ombord. Det skulle också kunna tolkas så att de 

äldre med åren har lyckats utveckla mer effektiva och energibesparande ar-

betstekniker. Men inget av detta kan förklara varför yngre seniorbefäl anger 

högst förekomst av utmattning och av värk i muskler och leder bland senior-

befälen. Visserligen uppger den gruppen också högre förekomst av ansträng-

ande arbete. En förklaring skulle kunna vara att den som i så unga år lyckas 

avancera till seniorbefäl känner ett behov av att pressa sig själv i arbetet för 

att visa sig förtjänt av avancemanget. Vi har som exempel på detta sett att 

motivationen i arbetsorganisationen är högst bland de yngsta seniorbefälen 

(se Tabell 28). Det ska också påpekas att den höga upplevelsen av utmatt-

ning bland de yngsta seniorbefälen mycket väl kan orsakas av i huvudsak 

psykisk ansträngning beroende av att ansvarsställningen upplevs extra på-

frestande i unga år. Vi ser också att den yngsta gruppen seniorbefäls höga 

indikationer av negativa upplevelser inkluderar hög upplevd stress i arbetet. 

Upplevelsen av stress avtar sedan linjärt med åldersgrupp inom samma hie-

rarkiska nivå, dock utan signifikans. 

Under omständigheter som leder till stress och andra negativa upplevelser 

i arbetet är det alltid viktigt att man kan få stöd från ledning och från arbets-

kamrater. I Tabell 64 redovisas hur sjömännen upplever stödet i arbetets 

utförande fördelat på hierarkisk nivå och åldersgrupp. Tabellen ger vid han-

den att stödet från närmast överordnad och från arbetskamrater generellt 

upplevs som bra. Mellan drygt 60 och 90 procent anser att stödet från närms-

ta överordnad är ganska eller mycket bra. Ännu bättre upplevs stödet från 

arbetskamrater. Mellan nära 78 och drygt 90 procent anger att det stödet är 

ganska eller mycket bra. Här får vi anta att många av sjömännen har svårt att 

dra en skarp gräns mellan arbetskamrater och överordnade med tanke på att 

projektets inledande intervjuer indikerat att besättningen ofta upplevs som ett 

enda team. 

När det gäller stöd från landorganisationen, kan vi dock notera att detta 

generellt upplevs som jämförelsevis lågt. Mellan drygt 27 och drygt 68 pro-

cent anser att det upplevs som ganska eller mycket bra. Stödet upplevs som 

bäst bland seniorbefälen. Slutligen kan vi notera att alla typer av stöd bland 

juniorbefäl och manskap upplevs som högst i den äldsta åldersgruppen, me-

dan stödet från landorganisation och närmast överordnad bland seniorbefälen 

upplevs som högst i den yngsta gruppen. Här ska vi komma ihåg att trots 

detta stöd har en viss utsatthet noterats hos de yngsta seniorbefälen. Ålder-
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skillnader i upplevt stöd från landorganisationen visar signifikans i alla hie-

rarkiska nivåer.   

    

Tabell 64: Upplevelse av socialt stöd i arbetets utförande – Andel ganska bra eller mycket bra % 

 Seniorbefäl Juniorbefäl Manskap 

Hur upplevs... 19-

30 

 

31-

42 

 

43-

54 

55+ 19-

30 

31-

42 

43-

54 

55+ 19-

30 

31-

42 

43-

54 

55+ 

stödet från 

landorganisa-

tionen gällande 

arbetets utfö-

rande? 

68,2 

* 

43,6 42,6 51,1 26,9 34,1 41,4 43,1 

** 

27,3 28,1 28,2 43,7 

** 

stödet från 

närmast över-

ordnad gällande 

arbetets utfö-

rande? 

90,5 68,4 62,8 59,9 76,1 83,5 75,9 79,3 64,8 60,3 59,6 67,3 

stödet från 

arbetskamrater 

gällande arbe-

tets utförande? 

86,4 86,3 83,5 84,4 77,6 83,5 84,5 91,4 79,0 83,3 82,4 85,5 

Signifikansnivåer: fet stil samt *** = 0.001-nivån, ** = 0.01-nivån, * = 0.05-nivån. Det högsta värdet för 

åldersgrupper inom hierarkisk nivå markeras med fet stil. 

 

När det gäller sjömansyrket är det inte bara själva arbetet som kan vara 

ansträngande. Även de långa och intensiva perioderna av arbete och bortava-

ro från hem, familj och vänner kan upplevas påfrestande i sig. Möjligen kan 

också perioderna i hemmet för vissa upplevas som påfrestande beroende på 

avsaknad av ombordtillvarons gemenskap och invanda rutiner. I Tabell 65 

redovisas hur sjömännen upplever dessa periodiska skiften fördelat på hie-

rarkisk position och åldersgrupp. Högst upp ser vi att mellan 31 och 50 pro-

cent av sjömännen upplever psykisk trötthet vid hemkomst efter tjänstgö-

ringsperiod. Upplevelser av psykisk trötthet vid hemkomst återfinns framför 

allt hos de yngsta seniorbefälen, vilket understryker tidigare resultat rörande 

gruppens upplevelser av arbetet. Det ska dock påpekas att signifikans sak-

nas. 
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Tabell 65: Upplevelsen av avlösningssystemets skiften – Andelen ofta eller alltid % 

 Seniorbefäl Juniorbefäl Manskap 

Hur ofta… 19-

30 

 

31-

42 

43-

54 

55+ 19-

30 

31-

42 

43-

54 

55+ 19-

30 

31-

42 

43-

54 

55+ 

psykiskt trött 

vid hemkomst 

efter tjänstgö-

ringsperiod? 

50,0 45,3 42,6 31,1 46,3 47,1 46,6 37,9 36,7 40,5 37,6 37,3 

positivt motive-

rad att mönstra 

ombord efter 

ledighetsperiod 

i land? 

54,5 66,7 66,7 61,7 44,8 56,5 60,3 74,1 57,1 62,8 53,2 57,0 

utvilad efter 

ledighetsperio-

derna i land? 

81,8 77,8 81,7 82,8 70,1 77,6 65,5 82,8 73,4 72,7 69,5 74,2 

Uttråkad efter 

några veckors 

ledighet? 

18,2 12,0 7,8 7,8 16,4 9,4 13,8 10,3 29,4 

*** 

23,1 14,9 11,4 

inkräktar från-

varo från land 

på förhållandet 

till vänner och 

bekanta? 

31,8 49,6 36,5 31,8 43,3 45,9 43,1 34,5 47,2 

** 

43,8 35,2 26,6 

inkräktar från-

varo från land 

på förhållandet 

till närstående? 

36,4 53,0 

*** 

34,8 24,9 43,3 47,1 41,4 31,0 40,3 44,6 

** 

40,1 23,6 

påverkar hän-

delser relatera-

de till vänner 

och bekanta din 

arbetsmotiva-

tion ombord? 

9,1 12,8 10,4 6,6 23,9 

* 

17,6 12,1 6,9 18,8 

* 

16,5 9,9 6,3 

påverkar hän-

delser relatera-

de till närståen-

de din arbets-

motivation 

ombord? 

13,6 17,9 

* 

12,2 6,1 28,4 

** 

27,1 24,1 8,6 19,9 24,0 

** 

14,8 6,3 

Signifikansnivåer: fet stil samt *** = 0.001-nivån, ** = 0.01-nivån, * = 0.05-nivån. Det högsta värdet för 

åldersgrupper inom hierarkisk nivå markeras med fet stil. 
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Tabell 65 visar också att de flesta känner sig stärkta av ledigheten. Mel-

lan nära 45 och 74 procent rapporterar att de ofta eller alltid känner sig posi-

tivt motiverade när de mönstrar ombord efter ledighet och mellan drygt 65 

och nära 83 procent av sjömännen rapporterar att de känner sig utvilade. När 

det gäller känslan av att vara utvilad ligger den äldsta gruppen högst inom 

varje hierarkisk nivå. Vi ser också att en mindre andel känner sig uttråkade 

efter några veckors ledighet. Högst andel uttråkade återfinns bland de yngsta 

och lägst bland de äldsta. Ålderskillnaden är signifikant endast bland man-

skap. Tabellen visar att mellan drygt 26 och 53 procent ofta eller alltid upp-

lever att frånvaron från land inkräktar på förhållandet till vänner, bekanta 

och närstående. De lägsta andelarna återfinns inom varje hierarkisk nivå i 

den äldsta gruppen. Slutligen kan vi konstatera att mellan 6 och drygt 28 

procent upplever att händelser relaterat till vänner och bekanta och närståen-

de påverkar arbetsmotivationen ombord. Mest förekommande påverkan upp-

levs, inom varje hierarkisk nivå, i de två yngsta grupperna. De flesta ålder-

skillnader är i dessa fall signifikanta. 

En viktig fråga återstår; nämligen huruvida de som, med tanke på hur de 

upplever arbetet, kan förväntas klara av att arbeta några år längre än vad de 

behöver, också är samma individer som kan tänka sig att göra det. I den här 

frågan är vi endast intresserade av den grupp där pensionen finns inom en 

nära framtid, det vill säga åldersgrupp 55+. 

 

Tabell 66: Åldersgupp 55+ och överensstämmelse mellan att vilja och förväntas kunna arbeta vid hög 

ålder – Andelar i % 

 Sjömän 55+ som ofta 

eller alltid är positivt 

motiverade att mönstra 

ombord efter ledighetspe-

rioder i land 

Sjömän 55+ som sällan 

eller aldrig upplever värk 

i muskler och leder i 

samband med arbetet? 

Andel av dem som instämmer eller instämmer 

starkt att man kan tänka sig arbeta några år längre 

än man behöver om man får fortsätta med nuvaran-

de arbetsuppgifter… 

 

81,6 

 

82,8 

 

Tabell 66 visar att över 80 procent av de äldsta sjömännen som kan tänka 

sig att arbeta några år extra, ofta eller alltid känner sig positivt motiverade 

när de mönstrar ombord efter ledighet, och att något större andel av samma 
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grupp sällan eller aldrig upplever värk i muskler och leder. Samstämmighe-

ten mellan att vilja och kunna tycks med andra ord vara relativt god. 

Den utsträckning sjömännen får 

Resultat i korthet: Det sätt som yngre sjömän betraktar äldre och äldre betraktar yngre 
avslöjar en generationssegregerad uppfattning rörande skillnader i yrkesrelaterade egenska-

per och beteenden beroende av generationstillhörighet. En majoritet i alla åldrar ställer sig 

positiva till att segla ihop med befäl som uppnått pensionsåldern, och i något mindre ut-
sträckning med manskap som uppnått pensionsåldern. Men resultatet kan också utryckas så 

att mellan 17 och 54 procent inte uttryckligen ställer sig positiva till detta. En övervägande 

majoritet föredrar dock att segla i åldersblandade besättningar. Mellan 31 och 63 procent av 
sjömännen anser att pensionerade sjömän kan bidra som frivillig resurs för besättningar eller 

i en pool som komplement till ordinarie avlösningssystem. 

 

I det föregående har vi kunnat se att det finns en andel äldre sjömän som 

tycks både vilja och kunna fortsätta arbeta några år längre än vad de behöver 

enligt pensionsreglerna. Men frågan är i vilken utsträckning de får göra det, 

och om de i så fall kan känna sig välkomna ombord? Även om man vill och 

kan är upplevelsen av bemötandet sannolikt avgörande inför valet att ställa 

upp några år extra. Huruvida man som äldre känner sig välkommen eller inte 

kan härledas till flera faktorer kopplade till allt från arbetsgivarpolicy till ren 

ålders- eller generationsrelaterad diskriminering eller viss försiktighet inom 

organisation och arbetsgrupp. Vi ska här försöka att beröra flera av dessa 

aspekter och börjar med att ge ett smakprov på hur de yngre ser på de äldre 

och tvärt om. 

I Tabell 67 framgår att en övervägande majoritet i alla åldrar kan in-

stämma i att äldre sjömän bidrar med ett yrkeskunnande som de yngre sak-

nar. Även om samstämmigheten över åldersgrupperna är betydande, är det 

intressant att notera att andelen som instämmer i detta ökar linjärt med ål-

dersgrupp; det vill säga att ju äldre man är desto troligare är det att man in-

stämmer i de äldres större yrkeskunnande. Ålderskillnaden är signifikant. 

Liknande signifikant mönster framträder när det gäller ställningstagandet till 

att fler äldre ombord skulle öka säkerheten. Men här är det generellt färre 

som instämmer samtidigt som ålderskillnaderna är större. Mindre än 8 pro-

cent av de yngsta mot drygt 30 procent i den äldsta gruppen instämmer i att 

fler äldre skulle öka säkerheten ombord. 

Vilket skulle ha kunnat förväntas är åldersmönstret det rakt motsatta när 

det gäller ställningstagandet till huruvida många av de äldres kunskaper är 

förlegade och till huruvida yngre bidrar med ett modernt synsätt som de 
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äldre saknar, liksom till påståendet att fler äldre ombord skulle hindra den 

tekniska utvecklingen. I alla dessa fall kan vi notera en med åldersgrupp lin-

jär minskning av andelen som instämmer i påståendena. Av dessa påståen-

den kan vi generellt notera högst instämmande i påståendet att yngre bidrar 

med ett modernt synsätt. Längst ner i Tabell 67 återfinns två påståenden som 

i de inledande intervjuerna ibland kunde sammanfatta äldres upplevelser av 

yngre sjömän. Det första påståendet hävdar att man antingen passar eller 

inte passar till yrket och att det inte finns mycket att göra åt detta, det andra 

påståendet menar att de flesta ungdomar kommer att lämna sjölivet långt 

innan pensionsåldern. Som väntat får påståendena störst medhåll i den äldsta 

gruppen sjömän, men vi kan samtidigt notera en jämförelsevis stor sam-

stämmighet. Mellan en bit över 50 till nästan 70 procent instämmer samman-

taget i påståendena. 

 

Tabell 67: Synen på äldre och synen på yngre – Andelen instämmer eller instämmer 

starkt % 

 19-30 31-42 43-54 55+ 

Äldre sjömän bidrar med ett prak-

tiskt yrkeskunnande som de yngre 

saknar 

82,8 84,5 87,3 93,5*** 

Fler äldre ombord skulle öka säker-

heten ombord 

7,9 11,1 21,9 30,1*** 

Många av de äldres kunskaper är 

förlegade 
18,0 17,0 14,6 11,4 

Yngre sjömän bidrar med ett mo-

dernt synsätt på yrket som de äldre 

saknar 

55,1*** 38,4 34,5 38,5 

Fler äldre ombord skulle hindra den 

tekniska utvecklingen 
24,3*** 21,1 13,0 9,8 

Antingen passar man eller så passar 

man inte för sjömansyrket. Ingen 

utbildning kan ändra på det 

57,7 64,1 67,7 69,7 

De flesta ungdomar som börjar till 

sjöss idag kommer att lämna sjöli-

vet långt innan pensionsåldern 

57,3 64,0 59,7 66,9 

Signifikansnivåer: fet stil samt *** = 0.001-nivån, ** = 0.01-nivån, * = 0.05-nivån. Det 

högsta värdet för åldersgrupper inom hierarkisk nivå markeras med fet stil. 
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Resultaten i Tabell 67 uttrycker förmodligen, mer än någon annanstans i 

denna undersökning, generationsskillnader snarare än åldersskillnader. Det 

handlar inte på något sätt om ett konfliktförhållande mellan äldre och yngre, 

men väl om en generationssegregerad uppfattning rörande skillnader i yrkes-

relaterade egenskaper och beteenden som antas bero på generationstillhörig-

het. Det ska tilläggas att generationssegregerade uppfattningar av det här 

slaget inte bör förstås som gällande endast för sjömän, utan som ett tecken 

på hur yngre och äldre betraktar varandra generellt i dagens samhälle. 

Två resultat i Tabell 67 kan dock tänkas gälla sjömännen lite mer än 

andra yrkesgrupper. Detta gäller ställningstagandet till påståendet att man 

antingen passar eller inte passar till sjömansyrket, och till påståendet att de 

flesta ungdomar kommer att lämna sjömansyrket långt innan pensionsåldern. 

Frågorna hänger ihop så till vida att valet att sluta vid unga år sannolikt har 

att göra med om individen passar till yrket eller inte, eller uttryckt ur de yng-

res perspektiv: om yrket passar ungdomarnas personliga preferenser eller 

inte. Det är som sagt relativt många som håller med om båda påståendena. 

Att döma av Tabell 68 ligger det också något i detta. 

 

Tabell 68: Andelar som håller för troligt att avbryta sitt sjömansliv under de närmas-

te två åren % 

 19-30 31-42 43-54 55+ 

Troligt % 21,1*** 17,7 10,1 14,1 

Vet ej % 3,8 3,7 5,7 5,9 

Antal respondenter 265 322 316 389 

Signifikansnivåer: fet stil samt *** = 0.001-nivån, ** = 0.01-nivån, * = 0.05-nivån. Det 

högsta värdet för åldersgrupper inom hierarkisk nivå markeras med fet stil. 

 

Som framgår av Tabell 68 är det i den yngsta gruppen vi hittar den signi-

fikant största andelen som håller för troligt att de inom några år kommer att 

lämna yrket. Åldersskillnaden måste betraktas som naturlig med tanke på att 

de första åren inom de flesta yrken i viss mån måste ses som en prövotid och 

att man med åren, av flera skäl, tenderar att arbeta sig fast inom ett yrke. 

Samma logik återfinns också i den åldersutveckling vi sett i yrkesmotivatio-

nen och i den positiva effekt vi noterat av år till sjöss. Att andelen som håller 

för troligt att man är på väg iland ökar något i den äldsta gruppen kan förkla-
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ras med att många i den kategorin ligger nära, och vissa över, pensionsål-

dern. 

Syftet med detta avsnitt är att ta reda på i vilken utsträckning äldre sjö-

män är välkomna ombord. I enkäten ombads sjömännen att ta ställning till 

huruvida man är beredd att segla ihop med besättningsmedlemmar som upp-

nått pensionsåldern. Frågan delades upp så att respondenterna fick göra ett 

separat ställningstagande för olika ombordfunktioner. I Tabell 69 presenteras 

sjömännens omdömen fördelat på hierarkisk nivå och åldersgrupp. Tabellen 

visar att i de flesta fall mer än 50 procent av sjömännen rapporterar att de 

inte har något emot att segla med sjömän som uppnått pensionsåldern. De 

fall med lägst andel som inte har något emot detta återfinns i ställningsta-

ganden gällande manskap som uppnått pensionsåldern. Detta kan tyda på en  

upplevelse av att manskap ofta har ett mer slitsamt arbete. Tabellen visar 

också att det i de flesta fall är i åldersgupp 55+ som man ställer sig mest 

positiv till att segla ihop med personer som uppnått pensionsåldern. Ett un-

dantag är manskap där också skillnaderna mellan åldersgrupper är mycket 

små när det gäller inställningen till att segla ihop med äldre däcks- och ma-

skinbefäl. Det ska tilläggas att inga ålderskillnader når signifikans. 

Tabell 69 visar att det inte finns något överhängande motstånd mot be-

sättningsmedlemmar som uppnått pensionsåldern. Men resultatet visar också 

att mellan 17 och 54 procent, beroende på hierarkisk nivå, åldersgrupp och 

vilken ombordfunktion man uttalar sig om, inte uttryckligen instämmer i att 

man inte har någonting emot detta. 
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Tabell 69: Vilja segla med sjömän i pensionsåldern – Andelen instämmer eller instämmer starkt i % 

 Seniorbefäl Juniorbefäl Manskap 

Har inget emot 

att segla ihop 

med... 

19-

30 

 

31-

42 

43-

54 

55+ 19-

30 

31-

42 

43-

54 

55+ 19-

30 

31-

42 

43-

54 

55+ 

däcksbefäl som 

uppnått pen-

sionsåldern 

68,2 60,7 67,0 73,6 62,1 70,6 64,3 82,8 66,1 69,2 58,9 68,8 

maskinbefäl 

som uppnått 

pensionsåldern 

68,2 62,4 62,6 72,5 57,6 71,8 64,3 81,0 66,7 69,2 58,2 68,8 

intendenturbe-

fäl som uppnått 

pensionsåldern 

59,1 54,7 59,1 65,2 59,1 58,8 58,9 81,0 57,4 63,3 54,6 64,3 

manskap tillhö-

rande däcksav-

delningen som 

uppnått pen-

sionsåldern  

50,0 50,4 51,3 58,4 57,6 56,5 57,1 74,1 55,1 58,3 52,5 68,2 

manskap tillhö-

rande intenden-

turavdelningen 

som uppnått 

pensionsåldern 

45,5 48,7 54,4 59,6 54,5 55,3 53,6 75,9 55,4 55,0 52,5 62,8 

manskap tillhö-

rande maskin-

avdelningen 

som uppnått 

pensionsåldern 

54,5 49,6 54,4 61,2 56,1 61,2 60,7 75,9 61,0 59,2 51,1 65,0 

Signifikansnivåer: fet stil samt *** = 0.001-nivån, ** = 0.01-nivån, * = 0.05-nivån. Det högsta värdet för 

åldersgrupper inom hierarkisk nivå markeras med fet stil. 

 

I enkäten frågades också om önskvärd ålderssammansättning på fartygs-

befäl och manskap. Tabell 70 redovisar den önskvärda ålderssammansätt-

ningen gällande fartygsbefäl och Tabell 71 gällande manskap. 

I Tabell 70 framgår att de flesta, i alla hierarkiska nivåer och åldersgrup-

per, föredrar att segla med befäl av blandad ålderssammansättning. Ytterst få 

föredrar att segla med yngre befäl, vilket skulle kunna vara en del av förklar-

ingen till att de yngsta seniorbefälen rapporterat en jämförelsevis besvärlig 

arbetssituation. Tabell 71 visar att de flesta också föredrar blandad ålder-

sammansättning när det gäller manskap. Vi kan även notera en något lägre 
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benägenhet att segla med äldre och en något högre att segla med yngre när 

det gäller manskap jämfört med befäl. Tabellerna visar också att det i båda 

fallen finns en inte obetydlig andel som, lite beroende på hierarkisk nivå och 

åldersgrupp, anser att ålderssammansättningen saknar betydelse. 

 

Tabell 70: Önskvärd ålderssammansättning på fartygsbefäl – Andelar i % 

 Seniorbefäl Juniorbefäl Manskap 

Jag föredrar att 

segla med... 

19-

30 

 

31-

42 

43-

54 

55+ 19-

30 

31-

42 

43-

54 

55+ 19-

30 

31-

42 

43-

54 

55+ 

äldre befäl 13,6 8,5 3,5 5,0 20,9 19,0 10,3 8,8 20,9 16,5 14,1 14,4 

yngre befäl 4,5 - 3,5 9,4 1,5 - 1,7 1,8 2,8 0,8 2,1 3,3 

jämngamla 

befäl 

18,2 19,7 19,1 9,4 13,4 16,7 10,3 14,0 6,2 10,7 21,8 9,8 

befäl av blan-

dad ålderssam-

mansättning 

63,6 63,2 56,5 69,6 52,2 53,6 63,8 59,6 57,1 58,7 46,5 59,5 

spelar ingen roll - 8,5 16,5 6,6 11,9 10,7 13,8 15,8 13,0 11,6 14,1 11,8 

Vet ej - - - - - - - - - 1,7 1,4 1,3 

 

 

Tabell 71: Önskvärd ålderssammansättning manskap. Andelar i % 

 Seniorbefäl Juniorbefäl Manskap 

Jag föredrar att 

segla med... 

19-

30 

 

31-

42 

43-

54 

55+ 19-

30 

31-

42 

43-

54 

55+ 19-

30 

31-

42 

43-

54 

55+ 

äldre manskap 13,6 2,6 0,9 1,7 3,0 2,4 1,7 1,7 2,8 2,5 4,3 5,1 

yngre manskap 4,5 5,1 14,8 15,7 9,0 9,5 3,4 12,1 4,0 1,7 2,8 5,1 

jämngammalt 

manskap 

13,6 13,7 1,7 5,1 10,4 9,5 10,3 6,9 18,6 19,8 17,0 10,3 

manskap av 

blandad ålders-

sammansättning 

68,2 68,4 66,1 69,7 65,7 66,7 65,5 56,9 61,6 62,8 64,5 67,9 

spelar ingen roll - 10,3 14,8 7,9 11,9 11,9 19,0 22,4 13,0 12,4 10,6 10,3 

Vet ej - - 1,7 - - - - - - 0,8 0,7 1,3 
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I Tabell 72 kan vi slutligen notera att mellan ungefär 31 och 63 procent 

av sjömännen menar att pensionerade sjömän kan bidra som frivillig resurs 

för besättningar eller i en pool som komplement till ordinarie avlösningssy-

stem. 

 

Tabell 72: Hur kan pensionerade sjömän bidra ombord – Instämmande andel i % 

 Seniorbefäl Juniorbefäl Manskap 

Pensionerade 

sjömän kan 

bidra till verk-

samheten i form 

av… 

19-

30 

 

31-

42 

 

43-

54 

55+ 19-

30 

31-

42 

43-

54 

55+ 19-

30 

31-

42 

43-

54 

55+ 

en frivillig extra 

resurs för far-

tygsbesättning-

ar 

45,5 42,7 47,8 62,9 

* 

35,8 47,1 39,3 41,1 33,9 44,2 34,8 53,5 

** 

en frivillig pool 

som komple-

ment till ordina-

rie avlösnings-

system 

45,5 35,9 47,8 59,8 

*** 

32,8 44,7 41,1 40,4 30,5 39,2 31,9 50,3 

** 

Signifikansnivåer: fet stil samt *** = 0.001-nivån, ** = 0.01-nivån, * = 0.05-nivån. Det högsta värdet för 

åldersgrupper inom hierarkisk nivå markeras med fet stil. 

 

Hittills har fokus varit på hur sjömännen ställer sig till att segla ihop med 

personer som närmar sig eller uppnått pensionsåldern. För att få en korrekt 

bild av den utsträckning som äldre sjömän verkligen kan känna sig välkomna 

ombord måste vi också säga något om hur arbetsgivarna förhåller sig till 

saken. För att ta reda på detta genomfördes ett antal intervjuer med rederier 

av varierande storlek och verksamhetsområden. 

Eftersom medelåldern bland sjömän har ökat betydligt de senaste åren,
206

 

och eftersom år 2010 inleddes med ett försök från arbetsgivarna att säga upp 

sjöbefälens pensionsavtal gällande möjligheten att gå i pension vid 60 års 

ålder,
207

 kan vi utgå ifrån att rederierna i alla fall inte är rädda för att ha äldre 

personal ombord. Intervjuerna med rederirepresentanter och befäl med erfa-

renhet av ombordmanagement visade också att arbetsgivarna mycket riktigt 

värdesätter de äldres erfarenhet men att det samtidigt finns en tydlig försik-

                                                      
206 Arbetsförmedlingen Sjöfart 2010: 8. 
207 SARF 2010a; 2010b; 2010c. 
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tighet när det gäller äldre personal. Av nedanstående citat får man en bild av 

hur arbetsgivare och personalansvariga kan resonera kring de äldre sjömän 

och deras erfarenheter. 

 
Den som är bäst att hoppa runt på olika fartyg är ju 

den äldre av hela sin erfarenhet och kanske vill göra 

en nedtrappning under ett par år innan han går i 
pension på riktigt. (Rederirepresentant) 

 

De sitter inne med väldigt mycket kunskap och tittar 
man på specialbefattningar som ingenjörer... så är de 

högt, högt värderade. (Rederirepresentant) 

 
Rederiet försöker att stimulera de äldre att bli men-

torer för överstyrmännen... nyutnämnda skeppare... 

policy sedan ett år tillbaka. Man behöver inte göra 
allting i simulatorn, man kan faktiskt göra det live 

när man har en erfaren skeppare bredvid sig. (Rede-

rirepresentant) 
 

Att arbeta i ett avlösningssystem fungerar bättre för 

de äldre än för yngre. De har byggt upp sina liv efter 
det och det har inte ett nykläckt befäl gjort. Fruarna 

hemma har sitt liv efter 1-1 och det har inte de unga 

respektive hemma… de har inte vant sig ännu, de 
har inte hittat sin form. (Rederirepresentant) 

 

De äldre har lite svårare att följa med i den tekniska 
utvecklingen. Å andra sidan så hittar du ingen 

ungdom som har skruvat sönder en väckarklocka för 
det går inte längre. De har aldrig haft en moped, de 

har aldrig haft en gammal bil som de har skruvad i 

men de är kollosalt flinka när det gäller datorer. När 
jag generaliserar väldigt grovt… de äldre är duktiga-

re för de kan med sina händer göra saker som de 

yngre inte behärskar. (Rederirepresentant) 

 

Rederierna uttrycker ofta ett särskilt intresse för de äldre seniorbefälens 

erfarenheter. I detta tycks också finnas ett antagande om att manskapets mer 

fysiska arbete kan bli för tungt för äldre personer.  Andra vill inte göra den 

distinktionen utan menar att åldrandet är individrelaterat och inte beroende 

av arbetsfunktion.  

 
En skeppare med den erfarenheten han har, så kan 
han vara äldre. En chief med den erfarenheten han 

har, så kan han vara äldre. Manskap... övre ålders-

gräns 60... orkar ej. (Rederirepresentant) 
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Jag kan inte säga att en befäl skulle hålla sig längre 
än en motorman till exempel. Varje yrke har sitt 

slitage. Har du då gått som sjöbefäl i hela ditt liv så 

åldras du där. Det kan ju vara så att när man varit för 
länge i samma befattning att det medfört förslit-

ningsskador. Det är svårt att jämföra... Befäl... 

mindre fysiska skador, men det kan vara annat, man 
har nattjänster, skiftarbete… Du åldras i den befatt-

ning du är i… De flesta brukar gå vid 65–67. (Rede-

rirepresentant) 
 

Två matroser, en 61 och en 62, som delar på en 

matrosbefattning. De är fullt tjänstedugliga men valt 
att jobba halvtid, så de delar på en tjänst på vartannat 

pass på lågsäsongen. Sen på sommaren när vi har 

mycket att göra så går de in på 100% tjänstgöring. 
Och sedan går de ner till 50% till hösten. Det är ett 

sätt att anpassa och det hade vi troligen inte gått med 

på om det hade varit två 25 åringar. (Rederirepresen-
tant) 

 

Hur vill rederierna använda äldre sjömän ombord? Det varierar, men äld-

re kan hoppa in och täcka upp under semestertider, när ordinarie går på fort-

bildningskurser, är föräldralediga, eller vill vara lediga av andra skäl. Äldre 

fartygsbefäl kan också få utgöra stöd åt överstyrmän eller nyutnämnda far-

tygsbefäl i de områden där det behövs erfarenhetsbaserad kunskap, om per-

sonkemin stämmer. Det finns dock en försiktighet när det gäller äldre om-

bordpersonal och en viss samsyn att 67 års ålder är en övre gräns för om-

bordtjänstgöring. 

 

Största faran: När seniorbefäl går i pension och inte 
seglar på ett år, så är det jättesvårt att komma tillba-

ka. Man behöver hålla dem igång på lite regelbun-

den basis för annars så tappar de och blir osäkra och 
då är startsträckan lite längre innan de är ”up and 

running” igen. (Rederirepresentant) 
 

Vi försöker se till att de inte går hemma för länge. 

Planerar in dem framöver så att de i huvudet är med 
att de ska ut och segla igen. Då tappar de inte, då är 

de skärpta. (Rederirepresentant) 

 
Den dagen du fyller 67, då får du lämna... på grund 

av säkerhetsskäl. (Rederirepresentant) 

 
Upp till 67 kan de själva styra… Efter det har vi 

faktiskt tackat för visat engagemang i rederiet. Vi 

har ju många människor, yngre, som vill komma in i 
den här verksamheten, vi måste faktiskt tänka på 

återväxten lite grand också. (Ombordmanagement) 

 



 168 

Förändringsbenägenheten är viktig. Det är svårare 
att komma ut ju äldre du blir, för då är du väl inte 

lika förändringsbenägen och det har hänt en del 

sedan du varit ute sist. (Rederirepresentant) 
  

Det handlar inte bara om att bli äldre, det handlar om 

att du varit i samma befattning för länge och sedan 
ska det ändras någonting och då faller hela världen 

ihop. (Rederirepresentant) 

 
Ibland när det blir för mycket av de äldre vid samma 

tidpunkt ombord så klart då får vi lite bekymmer 

med att upprätthålla det här med ”fast rescue-
certifikat” och till viss del ibland också rökdykarin-

satser… åldersmässigt så tycker man kanske att de 

inte skulle vara rökdykare egentligen. (Ombordma-
nagement) 

 

 

Försiktigheten rörande äldre personal är särskilt uttalad när det gäller ny-

anställningar. Uttryckliga rutiner för lämplighetsprövning när det gäller an-

ställningar av äldre tycks inte vara vanligt förekommande, men man föredrar 

personer man redan känner. Ibland är det också viktigt att vid nyanställning 

veta hur de sökandes tidigare tjänstgöring förhåller sig till det svenska pen-

sionssystemet. 

 

Juniorbefäl 61+ är olämpliga. Man frågar sig: varför 

är de inte befälhavare alternativt teknisk chef i den 
åldern? (Rederirepresentant) 

 

Det är viktigt var de har varit innan. Finns det ingen 
motivation att lära sig nya system så är det ett större 

hinder. En ung har inte bestämda uppfattningar om 
hur saker och ting bör göras. Är inte åldersrelaterat 

utan individrelaterat… Anpassningsförmåga till nya 

arbetsförhållanden. Man kan inte komma från en 
gammal skruttbåt och komma till våra som har den 

senaste utrustningen och inte vara intresserad av att 

sätta sig in i det. (Rederirepresentant) 
 

När de har varit utanför Sveriges gränser och jobbat 

någon annanstans och om man inte har betalat in 
pension till svenska pensionssystemet så är det 

svenska företaget som anställer personen ifråga 

betalningsskyldig och får betala in pensionen den 
personen inte har betalat in. Rederiet måste gå in. 

Det kan bli en dyr rekrytering och då är det inte lika 

intressant. (Rederirepresentant) 
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Hälsan är en annan sak som får särskild uppmärksamhet när det gäller 

äldre personal. 

 

Det har med hälsan att göra… Hur frisk man är för 
den befattningen. (Rederirepresentant) 

 

För alla ombordanställda… från 55 år utökade 
företagsinterna hälsokontroller vart annat år på sidan 

om Hälsointyget för sjöfolk. Rederiet tjänar på att de 

anställda inte är sjuka länge. (Rederirepresentant) 
 

Om sjukstatistiken ökar, om man ser missförhållan-

den ombord, då anvisar vi om extrakontroll. (Rederi-
representant) 

 

En del kan hantera att gå vakt efter 61, men det är då 
en del bekymmer dyker upp. Kroppen säger ifrån. 

En del av våra anställda har på grund av läkarens 

inrådan varit tvungen att sluta. (Ombordmanage-
ment) 

 

Rederierna undviker att aktivt uppmuntra eller avråda personal som upp-

nått den nedre gränsen för pensionering att arbeta några år extra. Man vill 

lämna beslutet till individerna själva. Det tycks också vara relativt få som 

verkligen hänger kvar i sjömansyrket till 67 års ålder. Hos dem som väljer 

att arbeta vidare tycks man ofta kunna se ett samband mellan god hälsa, å 

ena sidan, och intresse, engagemang och trivsel i sjömansyrket, å den andra, 

vilket också är egenskaper som på ett positivt sätt kan smitta av sig i besätt-

ningen. 

 

De som har gått till 67 har haft en väldig bra kärnfy-
sik och ett aktivt arbete som har gjort att de kunde 

hänga med och de är väldigt lätträknade de som gått 

till 67. (Ombordmanagement) 
 

De som stannat kvar, de flesta av dem tycker att det 

är stimulerande att vara kvar ombord, att de har ett 
umgänge, en historia ihop med bolaget, har varit 

med från början nästan allihop sedan bolaget skapa-
des, gått faktiskt från lägre befattningar till högre, 

känner väl att de trivs och har plats här... att de har 

stimulerande arbetsuppgifter... skapar en rätt bra 
stämning faktiskt... Och de kan ju väldigt mycket om 

fartygen, de är ju väldigt duktiga, de kan ju historian 

om nästan varenda bult som finns här i båten… Det 
är människor som tycker att deras arbete är kul helt 

enkelt. (Ombordmanagement) 

 
 



 170 

Det viktigaste är att ha en lagom mix av unga män-
niskor, medelålders och så lite äldre, då får man allt 

av alla. De äldre har en viss dämpande verkan på 

ynglingarna samtidigt som ynglingarna livar upp de 
lite äldre. (Rederirepresentant) 

 

 

Om förhållande till ålder och pension i sammanfattning 

I detta kapitel har tre frågor uppmärksammats: (i) i vilken utsträckning 

vill sjömän arbeta några år längre än vad de behöver enligt rådande pen-

sionsregler? (ii) i vilken utsträckning kan äldre sjömän arbeta några år läng-

re? (iii) i vilken utsträckning får sjömän arbeta några år längre? 

Resultaten har visat att upplevd lämplig pensionsålder bland sjömän i ål-

dern 55+, är 63 år och att över 33 procent av samma grupp kan tänka sig att 

arbeta några år längre än vad de behöver om arbetsuppgifterna anpassas till 

personliga förutsättningar, och att nära 38 procent kan tänka sig att ställa upp 

i en pool av pensionerade sjömän som komplement till ordinarie avlösnings-

system. Mer än 80 procent av sjömännen i åldersgrupp 55+ som kan tänka 

sig att arbeta några år längre än vad de behöver hör också till den grupp som 

sällan eller aldrig indikerar problematiska upplevelser med arbetet. Sam-

stämmigheten mellan att vilja och kunna bland äldre sjömän är med andra 

ord relativt god. Den största andelen sjömän som finner för troligt att de 

kommer att lämna sjömansyrket inom de närmsta två åren återfinns i den 

yngsta åldersgruppen.  

Av seniorbefälen är det, något oväntat, i den yngsta gruppen som negati-

va upplever i samband med arbetet är oftast förekommande, så som utmatt-

ning och upplevelse av fysiskt ansträngande arbete. Hos juniorbefäl och 

manskap framträder dock ett mer förväntat mönster med tilltagande krämpor 

med stigande ålder. Även negativa upplevelser relaterat till avskildhet från 

familj och vänner återfinns främst i de två yngsta åldersgrupperna. 

En förklaring till de yngsta seniorbefälens benägenhet att indikera negati-

va upplevelser i arbetet skulle kunna vara att den som i så unga år lyckas 

avancera till seniorbefäl känner ett behov av att pressa sig själv i arbetet för 

att visa sig förtjänt av avancemanget. Denna förklaring får också stöd i upp-

täckten att den yngsta gruppen seniorbefäl nautik uttrycker en mycket stark 

motivation i arbetsorganisationen. Tilläggas kan att den höga upplevelsen av 

utmattning bland de yngsta seniorbefälen mycket väl kan orsakas av i hu-
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vudsak psykisk ansträngning beroende av att ansvarsställningen upplevs 

extra påfrestande i unga år. En starkt bidragande faktor till en sådan upple-

velse skulle kunna vara att det, enligt vad som framkommit i detta kapitel, är 

ytterst få som föredrar att segla med yngre seniorbefäl. 

En övervägande majoritet av sjömännen anser att stödet från arbetskam-

rater och närmsta överordnad är bra.
208

 När det gäller stödet från landorgani-

sationen, kan vi dock notera att detta generellt upplevs som jämförelsevis 

lågt. Stödet upplevs som bäst bland seniorbefälen. Alla typer av stöd bland 

juniorbefäl och manskap upplevs som högst i den äldsta åldersgruppen, me-

dan stödet från landorganisation och närmast överordnad bland seniorbefälen 

upplevs som högst i den yngsta gruppen. Detta innebär att även om de yngs-

ta seniorbefälen känner sig utsatta i sitt arbete, upplever de ett relativt bra 

stöd från ledningen. Det är dock möjligt att vända på det hela och säga att de 

yngsta seniorbefälen känner sig utsatta i sitt arbete, det upplevda stödet till 

trots. 

Det sätt som yngre sjömän betraktar äldre och det sätt som äldre betraktar 

yngre avslöjar en generationsuppdelad uppfattning rörande skillnader i yr-

kesrelaterade egenskaper och beteenden vilka upplevs bero på generations-

tillhörighet. Det ska tilläggas att generationssegregerade uppfattningar av det 

här slaget inte bör förstås som gällande endast för sjömän, utan som exempel 

på hur yngre och äldre betraktar varandra generellt i dagens samhälle. En 

majoritet i alla åldrar ställer sig också positiva till att segla ihop med befäl 

som uppnått pensionsåldern, och i något mindre utsträckning med manskap 

som uppnått pensionsåldern. Men resultatet kan också utryckas så att det 

finns mellan 17 och 54 procent som inte uttryckligen ställer sig positiva till 

detta. En övervägande majoritet föredrar dock att segla i åldersblandade 

besättningar. Mellan 31 och 63 procent av sjömännen anser att pensionerade 

sjömän kan bidra som frivillig resurs för besättningar eller i en pool som 

komplement till ordinarie avlösningssystem. 

Intervjuerna med rederirepresentanter har visat att arbetsgivarna generellt 

värdesätter de äldres erfarenhet men att det samtidigt finns en tydlig försik-

tighet när det gäller äldre personal. Rederierna är framför allt intresserade av 

de äldre seniorbefälens erfarenheter. Det finns delade meningar rörande hu-

                                                      
208 Här får vi anta att många av sjömännen har svårt att dra en skarp gräns mellan arbetskam-

rater och överordnade eftersom projektets inledande intervjuer indikerat att besättningen ofta 

upplevs som ett enda team. 
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ruvida lämplighet i förhållande till ålder bör bedömas individuellt eller ut-

ifrån arbetsfunktion. Det finns dock en viss samsyn att 67 års ålder är en 

lämplig övre gräns för ombordtjänstgöring. Uppfattningen är att det också är 

få som är kvar i sjömansyrket så högt upp i åren. Rederierna tycks helst und-

vika att påverka personal som uppnått den nedre gränsen för pensionering i 

ett eventuellt beslut att arbeta några år extra. De som ändå väljer att arbeta 

vidare har oftast en god hälsa tillsammans med intresse, engagemang och 

trivsel i sjömansyrket, vilket upplevs positivt för hela verksamheten. När det 

gäller nyanställningar av äldre personal tycks rederierna inte ha några preci-

serade rutiner för lämplighetsprövning, men man föredrar personer som är 

kända.  

Har då detta sista resultatkapitel kunnat bidra något med att skingra frå-

getecknen kring studiens inledande antagande om att sjömanslivets speciella 

villkor med avseende återkommande avskildhet från hem och familj skulle 

ha varierande effekt på motivation i arbete och yrke beroende av livets roll-

skiften? I de föregående kapitlen har vi noterade att familjeförhållanden 

saknar direktpåverkan på yrkesmotivationen, men att de yngre grupperna 

(19-42 år) i större utsträckning än äldre påverkas i sitt förhållande till sjö-

mansyrket av faktorer som ligger utanför själva arbetsverksamheten. Som 

resultat av detta kapitel kan ytterligare iakttagelser tilläggas. Det är att sjö-

män i de två yngsta åldersgrupperna (19-42 år) i större utsträckning än äldre 

uppger att frånvaro från land ofta inkräktar på förhållandet till närstående 

och att händelser relaterade till närstående ofta sänker arbetsmotivationen 

ombord. 

Sammanfattningsvis kan sägas att den äldsta gruppen tycks finna sjö-

manslivet som oproblematiskt. De äldre har anpassat sig väl till avlösnings-

systemet och indikerar inga större problem med längre perioder av avskild-

het från hem och familj. Att det förhåller sig så understryks också i intervju-

erna med rederirepresentanter. Sammantaget med resultat i tidigare kapitel 

visar detta på en självselekterad grupp av relativt friska och väl motiverade 

äldre sjömän. Däremot krävs mer personalpolitisk uppmärksamhet på farty-

gens yngre seniorbefäl, vilket vi återkommer till i följande kapitel. 
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9. Diskussion och rekommendationer rörande sjömännens förhål-

lande till arbete och yrke 

Carl Hult & Margareta Ljung 

Syftet med denna studie av svenska sjömän i Sjöfararens År 2010 har va-

rit att undersöka attityder, och upplevelser i arbete och sjömansyrke. Bak-

grunden till syftet var branschens behov av rekrytering och av att bättre kun-

na behålla ombordpersonal inom yrket. Med tanke på att sjömännens förhål-

lande till lönearbete, liksom till familjeliv och fritid kan förväntas variera 

genom livet, har ett betydande fokus lagts på hur attityder i arbetet varierar 

mellan olika åldersgrupper. Eftersom det dessutom finns en politisk ambition 

att förlänga människors yrkesaktiva liv, har ett kapitel haft särskilt fokus på 

attityder och upplevelser i arbete och yrke i den äldsta åldersgruppen. Den 

ålderskategorisering som genomgående har använts är yngre vuxna (19-30 

år), karriär- och familjeperioden (31-42 år), medelåldern (43-54 år), samt 

åldersgrupp 55+. 

Inför undersökningen antogs att människor genom livet tar, eller påtving-

as, olika roller som på olika sätt påverkar relationen till lönearbetet och i 

sjömannens fall främst relationen till sjömansyrket. Det för sjömännen mest 

problematiska rollskiftet antogs vara vid övergången från ungdomsåren till 

rollen som förälder och försörjare, vilket innebär att motivationen i sjömans-

yrket skulle kunna förväntas vara som lägst i karriär- och familjeåldern. Frå-

gan är hur studiens resultat förhåller sig till denna ingångshypotes? Finns det 

några belägg för att sjömännens motivation i arbete och yrke varierar bero-

ende av livets rollskiften? 

Studien har påvisat att variationer mellan åldersgrupper i förhållandet till 

arbete och yrke visserligen finns, men att det mesta talar för att sådana skill-

nader främst beror på var i yrket sjömännen befinner sig med avseende vil-

ken befattning man har, vilket fartområde man tjänstgör i och hur många år 

man investerat i verksamheten et cetera. De yngsta sjömännen uppvisar den 

svagaste kopplingen till sjömansyrket och de äldsta den starkaste. Antagan-

det om att familjebildning i sig skulle ha en negativ effekt på yrkesmotiva-

tionen har inte fått något stöd i denna studie. 
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Sjömännens arbetsmarknadsmotivation, yrkesmotivation och motivation i 

arbetsorganisationen 

De attityder som har studerats i undersökningen är arbetsmarknadsmoti-

vation, yrkesmotivation och motivation i arbetsorganisationen. Med arbets-

marknadsmotivation avses sjömannens personliga drivkrafter på arbets-

marknaden som går utöver det ekonomiska utbytet. Exempel på sådana vär-

den kan vara status och identitet i samhället, struktur och regelbundenhet i 

tillvaron, den sociala gemenskapen och den meningsfulla sysselsättningen. 

Arbetsmarknadsmotivation definieras därmed i undersökningen som en icke-

ekonomisk och mer känslomässig anknytning till lönearbetet. En sådan driv-

kraft antogs vara av stor betydelse inför valet mellan att gå i pension så fort 

möjlighet ges eller att fortsätta arbeta några år extra. Med yrkesmotivation 

avses sjömannens känslomässiga anknytning till sjömansyrke och sjömans-

liv. Yrkesmotivationen antogs vara avgörande för intentionen att arbeta kvar 

inom samma yrke. Med motivation i arbetsorganisationen avses sjömannens 

lojalitet och engagemang i arbetet för det specifika rederiet. Denna motiva-

tionstyp mäter engagemanget i arbete för rederiet och intentionen att arbeta 

kvar för aktuellt rederi. 

Efter test av undersökningens statistiska indikatorer befanns yrkesmotiva-

tionen som väntat ha den starkaste prediktionsförmågan gällande valet att 

vara kvar i sjömansyrket och att även motivationen i arbetsorganisationen 

har en sådan förmåga. Det visade sig dock att arbetsmarknadsmotivationen 

saknar betydelse för detta val men att den uppvisar en god prediktionsförmå-

ga på sannolikheten att fortsätta arbeta efter uppnådd pensionsålder. Slutsat-

sen är att motivationen i yrket och motivationen i arbetsorganisationen väl 

täcker sina specifika mätområden men att de av naturliga skäl också skär in i 

varandra. Arbetsmarknadsmotivationen, å andra sidan mäter motivationen att 

ha ett jobb rent generellt, vilket alltså är en viktig faktor vid valet att fortsätta 

att jobba efter uppnådd pensionsålder. 

Arbetsmarknadsmotivationen, det vill säga benägenheten att se andra 

värden i lönearbetet än bara lönen, tycks utifrån tidigare studier vara förank-

rad i ett samhälleligt socialt värdesystem. Resultaten i den här studien går 

otvetydigt i samma riktning. Arbetsmarknadsmotivationen har visat sig vara 

betydligt starkare hos sjömän som upplever sig tjänstgöra nära eller i svens-
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ka farvatten.
209

 Vi har också sett att avlösningssystemet har betydelse så till 

vida att ju längre perioder man tillbringar ombord, desto lägre blir arbets-

marknadsmotivationen. Till detta kommer att samma motivationstyp har 

funnits vara signifikant lägre hos dem som seglar under annan flagg än 

svensk. Det ska tilläggas att nämnda faktorer skär in i varandra på så sätt att 

långväga tjänstgöring, långvariga ombordvistelser och annan flagg än svensk 

ofta kan förväntas sammanfalla. Sammantaget framkommer ändå ett mönster 

som pekar på att förmågan att se andra värden i lönearbetet luckras upp hos 

sjömannen ju mer denne avskärmas från samhället. 

Yrkesmotivationen, det vill säga sjömannens känslomässiga förhållande 

till sjömansyrke och sjömansliv, handlar om yrkets identitetsskapande kvali-

téer och om den utsträckning man föredrar sjömansyrket framför andra yr-

ken. Högst yrkesmotivation uppvisas av manskap tillhörande däck och ma-

skin och lägst av manskap i intendenturen. Yrkesmotivationen har visat sig 

öka med ålder och med år till sjöss men stärks i de yngsta åldersgrupperna 

av att ha nära släkting som arbetar till sjöss. Däremot försvagas yrkesmotiva-

tion markant i den yngsta åldersgruppen med den tid man tjänstgjort på 

samma fartyg. I den äldsta gruppen försvagas motivationen i sjömansyrket 

påtagligt av att segla under annan flagg än svensk. Vilket redan berörts visa-

de det sig, lite oväntat, att förekomst av yngre barn i hushållet eller att vara 

gift/sambo har obetydlig inverkan på motivationen i sjömansyrket.    

Med motivation i arbetsorganisationen avses som sagt lojaliteten och en-

gagemanget för det specifika rederiet. Högst motivation i arbetsorganisatio-

nen återfinns bland intendenturbefälen och lägst bland juniorbefäl maskin. I 

likhet med yrkesmotivationen tilltar motivationen i det specifika rederiet 

med ålder och med år till sjöss, och av naturliga skäl även med investerad tid 

i ett och samma rederi. En markant förhöjning av motivationen har noterats i 

den yngsta åldersgruppen vid snabb befordran till seniorbefäl nautik, medan 

tid i befattning, vilket kan tolkas som utebliven befordran, har en signifikant 

negativ effekt. Det visade sig också att utflaggning har en, oberoende av 

ålder, betydande negativ inverkan på motivationen i rederiet. 

                                                      
209 Observera att inre fart, i och med studiens urvalsram, inte är heltäckande representerat i 

denna studie och att det är oklart i vilken utsträckning de som uppgivit att de seglar i inre 

fart faktiskt gör det (se sida 63-64) Vad vi kan säga om denna grupp är därför att de upple-

ver sig tjänstgöra nära eller inom Sverige. 
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Arbetstrivselns betydelse 

En utgångspunkt i studien har varit att individens motivation i arbete och 

yrke till betydande del kan förklaras av individens arbetstrivsel. Arbetstrivsel 

kan mätas på olika sätt. Ett sätt är att mäta den generella arbetstillfredsstäl-

lelsen, det vill säga den utsträckning man är tillfreds med arbetet på det stora 

hela. Ett annat sätt är att mäta den utsträckning som olika aspekter av arbetet 

upplevs värdefulla av individen och den utsträckning samma aspekter upp-

levs tillgodosedda. I det senare fallet antas arbetstillfredsställelse vara en 

funktion av förhållandet värdering och upplevd tilldelning på så sätt att en 

aspekt av arbetet är tillfredsställd om den upplevda tillgången motsvarar den 

subjektiva värderingen av samma aspekt. När det gäller sjömännen har stu-

dien visat att den generella arbetstillfredsställelsen bland svenska sjömän år 

2010 är hög. Högre än vad som var fallet i den svenska befolkningen från ett 

stickprov gjort 2005. Detta är naturligtvis positivt, men för att på ett nyanse-

rat sätt kunna spåra källor till skillnader i motivation har studien lagt mer 

tyngd vid arbetstillfredsställelse som funktion av värderingar och upplevel-

ser av arbetsrelaterade aspekter. 

När det gäller värdering av aspekter har studien visat att goda sociala re-

lationer, ett bra avlösningssystem, anställningstrygghet, intressanta arbets-

uppgifter samt möjlighet till kompetensutveckling är de arbetsrelaterade 

aspekter som sjömännen värdesätter högst. Lång sammanhängande ledighet 

och hög inkomst kommer förhållandevis långt ner på listan. Det har fram-

kommit att den yngsta gruppen värdesätter karriärmöjligheter, intressanta 

arbetsuppgifter, kompetensutveckling, sociala relationer, möjlighet till land-

gång vid ledighet i hamn i större utsträckning än de äldre. Den äldsta grup-

pen, å sin sida, värdesätter genomtänkt könssammansättning och etnisk 

sammansättning ombord, att få vara nyttig för samhället, ha goda relationer 

med landorganisationen, samt bra fartygstyp, fartområde och besättnings-

storlek, mer än de yngre. 

De olika aspekter som använts i undersökningen (24 till antal) har statis-

tiskt kunnat reduceras till sex viktiga dimensioner (i) arbetsinnehåll, (ii) so-

cial sammansättning, (iii) sociala relationer, (iv) trygghetsstruktur, (v) lön 

hem och fritid, samt (vi) verksamhetsbetingelser.
210

 Denna reduktion utför-

des på både värderingar och upplevelser av aspekterna. När dessa dimensio-

                                                      
210 Dimensionerna utgörs av indexsammanslagningar av ingående aspekter vilka uppvisar en 

inbördes statistisk samhörighet (se sida 75-77).  
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ner prövades på den arbetsrelaterade motivationen visade det sig att en stor 

del av de uppmätta skillnaderna i yrkesmotivation och motivation i arbetsor-

ganisationen kunde förklaras av framför allt arbetsinnehåll och trygghets-

struktur. Upplevelsen av ett bra arbetsinnehåll har generellt den största för-

klaringskraften på yrkesmotivationen, medan upplevd trygghetsstruktur ge-

nerellt bäst förklarar skillnader i motivation i arbetsorganisationen. Detta 

innebär att sjömansyrkets attraktionskraft främst påverkas av yrkets arbets-

innehåll och att ett rederis attraktionskraft främst påverkas av organisatio-

nens trygghetsstruktur. 

Dimensionen lön, hem och fritid visade sig endast ha signifikant positiv 

effekt på yrkesmotivationen.
211

 Den här dimensionen utmärker sig också 

med att en hög värdering av dimensionens aspekter har en signifikant nega-

tiv effekt på alla motivationstyper. Denna kombination av effekter tyder på 

att vi har att göra med källor till missnöje i de fall aspekterna inte upplevs 

tillgodosedda i en utsträckning som motsvarar förväntningarna. Resultatet 

pekar också på att lön, kommunikationsmöjligheter med hemmet, vilotid 

ombord, landgång vid ledighet i hamn och sammanhängande ledighet i land 

är aspekter som, oberoende av tilldelning, har begränsad förmåga att stärka 

motivation i arbetet och att detta beror på att de ligger utanför själva arbets-

verksamheten. Däremot kan aspekterna naturligtvis eftertraktas starkt, var-

med de kan bli källor till missnöje med konsekvenser för arbetsrelaterade 

attityder. Det framkom dock att de negativa effekterna visade signifikans 

endast för de två yngsta åldersgrupperna (19-30 och 31-42 år). 

Effekten av värderingar och upplevelser prövades också på motivations-

skillnader som uppmätts specifikt inom åldersgrupper. När det gäller den 

yngsta åldersgruppen (19-30 år) hade en jämförelsevis hög motivation i 

arbetsorganisationen indikerats för seniorbefäl nautik. Det visade sig att 

denna effekt kan förklaras helt av upplevt arbetsinnehåll, vilket tyder på att 

de yngsta seniorbefälen som gjort snabb karriär inspireras och motiveras av 

det nyvunna arbetsinnehållet. Ytterligare ett resultat för den yngsta ålders-

gruppen är att den negativa effekten på yrkesmotivationen av år i tjänst på ett 

och samma fartyg till viss del kan förklaras av upplevt arbetsinnehåll, vilket 

innebär att det upplevda värdet av arbetsinnehållet minskar något för varje år 

man blir kvar på samma fartyg som ung. Möjligen kan återstående del av 

                                                      
211 Förutom inkomsten innehåller dimensionen väl tilltagen vilotid ombord, lång samman-

hängande ledighet i land, möjlighet till landgång vid ledighet i hamn samt goda kommunika-

tionsmöjligheter med hemmet. 
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effekten förklaras av att en alltför lång tjänstgöring på samma fartyg i unga 

år strider mot själva idén om sjömanslivets äventyr och frihet. 

När det gäller den äldsta gruppen (55+) framkom att detta är den enda 

åldersgrupp som uppvisar en signifikant lägre yrkesmotivation under annan 

flagg än svensk. Det visade sig att i stort sett hela den effekten låter sig för-

klaras av värdering och upplevelse av trygghetsstrukturen. Detta innebär att 

den äldsta gruppen sjömän är mer motiverade i sjömansyrket om de seglar 

under svensk flagg på grund av upplevelsen av ledarskapet, relationen till 

landorganisationen, fackföreningen, anställningstryggheten och samhällsnyt-

tan. Det framkom också att upplevelsen rörande förhållandet fackförening 

och flagg inte enbart gäller för den äldsta åldersgruppen, även om det bara är 

där som upplevelsen påverkar yrkesmotivationen. 

När det gäller medelåldern (43-54 år) finns en observation som är svår att 

passa in i det övergripande sammanhanget. I den här åldersgruppen notera-

des skillnader i både motivation i arbetsorganisation och yrke beroende av 

typ av vaktsystem. Motivationen är signifikant lägst vid vaktsystem 4-8. Det 

är svårt att hitta en bra förklaring till detta. Visserligen kan man föreställa sig 

att tjänstgöring under normal dagtidsrytm i längden är mer gynnsam och 

därmed mer motiverande än ett skiftsystem. Men varför skulle 6-6 systemet 

vara mer motivationsfrämjande än 4-8 systemet? Och varför just i ålders-

grupp 43-54 år? En hel del av skillnaden visade sig bero på värdering och 

upplevelse av trygghetsstrukturen. Detta skingrar inte frågetecknen nämn-

värt, men det är tydligt att det finns någonting i 4-8 systemet som medför en 

känsla av försämrad trygghet med anställning, ledarskap, landorganisation, 

fackförening och samhälle. 

Förhållandet till ålder och pension i sjömansyrket 

Studien har visat att upplevd lämplig pensionsålder för sjömän i åldern 

55+, är 63 år. Beroende av hierarkisk position svarade mellan drygt 20 och 

nära 36 procent av samma åldersgrupp att de också kan tänka sig att arbeta 

några år längre än de behöver om arbetsuppgifterna anpassas till personliga 

förutsättningar. Mellan 40 och 56 procent kan tänka sig att ställa upp i en 

pool av pensionerade sjömän som komplement till ordinarie avlösningssy-

stem; högst andel bland seniorbefälen och lägst bland manskap. 

När det gäller negativa upplevelser i arbetet till sjöss visade det sig att ål-

dersmönstret är delvis motsatt vad som skulle kunna förväntas. Bland seni-
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orbefälen är det i den yngsta gruppen som man oftast upplever ansträngning 

i samband med arbetet. Även negativa upplevelser relaterat till avskildhet 

från hemmet återfinns främst i de två yngsta åldersgrupperna. Det är också i 

den yngsta åldersgruppen (19-30 år) som vi hittat den största andelen som 

håller för troligt att de kommer att lämna sjömanslivet under de närmaste två 

åren. Situationen ser betydligt bättre ut i den äldsta gruppen. Mer än 80 pro-

cent av sjömännen i åldersgrupp 55+ som kan tänka sig att arbeta några år 

längre än de behöver tillhör också den grupp som uppger att de sällan eller 

aldrig upplever problem i arbetet. 

Studien har visat att det sätt som yngre sjömän betraktar äldre och äldre 

betraktar yngre indikerar en viss generationssegregerad uppfattning rörande 

generationsskillnader i yrkesrelaterade egenskaper och beteenden. En majo-

ritet i alla åldrar ställer sig dock positiva till att segla ihop med befäl som 

uppnått pensionsåldern, och i något mindre utsträckning med manskap som 

uppnått pensionsåldern. Men resultatet kan också utryckas så att mellan 17 

och 54 procent (beroende på åldersgrupp och hierarkisk position) inte ut-

tryckligen ställer sig positiva till detta. Det ska tilläggas att en övervägande 

majoritet föredrar att segla i åldersblandade besättningar. Mellan 31 och 63 

procent av sjömännen anser att pensionerade sjömän kan bidra som frivillig 

resurs för besättningar eller i en pool som komplement till ordinarie avlös-

ningssystem. 

Intervjuerna med rederirepresentanter visade att arbetsgivarna generellt 

värdesätter de äldres erfarenhet, med tonvikt på de äldre seniorbefälen. Sam-

tidigt råder en tydlig försiktighet när det gäller äldre personal, särskilt vid 

nyanställning då det är extra viktigt att känna till äldre personers bakgrund. 

Det finns delade meningar rörande huruvida lämplighet i förhållande till 

ålder bör bedömas individuellt eller utifrån arbetsfunktion. Det finns dock en 

viss samsyn att 67 års ålder är en lämplig övre gräns för ombordtjänstgöring. 

Rederierna tycks helst vilja undvika att påverka personal som uppnått den 

nedre gränsen för pensionering inför ett eventuellt beslut att arbeta några år 

extra. De som själva väljer att arbeta vidare har oftast en god hälsa tillsam-

mans med stort intresse och engagemang i sjömansyrket, vilket upplevs som 

positivt för hela verksamheten. 

Sammanfattningsvis kan sägas att äldre sjömän uppskattas av arbetsgi-

varna, med viss tonvikt på seniorbefälen, och att de själva tycks finna sjö-

manslivet som oproblematiskt; de har anpassat sig väl till avlösningssyste-

met och indikerar inga problem med längre perioder av avskildhet från 
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hemmet. På det hela taget är de sjömän som i åldern 55+ verkligen vill fort-

sätta arbeta till sjöss oftast de som också kan göra det. Från arbetsgivarhåll 

uppfattas också just den kategorin äldre vara den grupp som med erfarenhet 

och engagemang har möjlighet att tillföra något extra i organisationen. 

Särskilda observationer och rekommendationer 

Sjömansyrket tycks vara starkt identitetsskapande framför allt beroende 

på upplevelsen av yrkets arbetsinnehåll. Motivationen i yrket stärks också 

med åren och med investerad tid till sjöss. Den grupp sjömän som har möj-

lighet att inspireras av äldre sjömän i familjen uppvisar särskilt hög motiva-

tion redan i unga år. När det gäller sjömännens lojalitet och engagemang i 

arbetet för sina specifika rederier motsvarar detta de nivåer som observerats i 

stickprov på den svenska befolkningens motivation i sina arbetsorganisatio-

ner. Den generella arbetstrivseln är också högre än hos genomsnittet av den 

svenska befolkningen. Även om utströmningen ut ur yrket kan vara hög, 

finns det med andra ord inget skäl att betrakta dagens sjömän som mer be-

nägna till rörlighet mellan anställningar inom yrket än vad fallet är i landba-

serade yrken. 

Det finns dock observationer i denna studie som kräver närmare betrak-

telser. Dessa observationer kan begränsas till fem områden och handlar dels 

om resultat som gäller generellt för sjömännen, det vill säga oberoende av 

åldersgrupp, och dels om resultat som gäller inom specifika åldersgrupper. 

Observationerna redovisas nedan med början i de generella resultaten. Efter 

varje redovisning presenteras rekommendationer i sammanfattning. 

Observation 1, generellt resultat: Studien har visat att arbetsmarknads-

motivationen, det vill säga benägenheten att se alternativa värden i lönearbe-

tet, luckras upp hos sjömannen i den utsträckning denne avskärmas från 

samhället. Konsekvenserna av detta är begränsade. Sjömännen värderar sjö-

mansyrkets arbetsinnehåll högt vilket också har visat sig stärka yrkesmotiva-

tionen även om detta tycks ske på bekostnad av förmågan att se alternativa 

värden i lönearbetet generellt. Detta förhållande skulle vara helt oproblema-

tiskt för näringen om det inte vore så att arbetsmarknadsmotivationen har 

stor betydelse inför valet att gå i pension eller arbeta några år extra.  

Att påverka benägenheten att se alternativa värden i lönearbetet är svårt 

eftersom det handlar om grundläggande värderingar. Att tillhöra ett yrke 

innebär att man socialiseras in i ett system av normer och värderingar som 
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vidmakthålls av ett yrkesspecifikt sätt att kommunicera. Vi har också sett 

flera exempel på att socialiseringskraften är relativ påtaglig hos sjömännen. 

Trots modern teknik får man förmoda att förutsättningarna för regelbundna 

influenser från ett omgivande värdesystem i samhället är mer begränsade i 

sjömansyrket än i många andra yrken. Möjligen kan värderingarna påverkas 

initialt under utbildning och vidmakthållas under fortbildning genom att 

lägga större fokus på de värden som faktiskt ligger i yrkets arbetsinnehåll. 

Rekommendationer rörande observation 1: Vid utbildning, rekrytering och fortbildning 

bör fokus ligga på yrkets arbetsinnehåll, på de intressanta arbetsuppgifterna och det själv-

ständiga arbetet, på karriärmöjligheter, personlig ledarskapsutveckling samt den status och 
det ansvar som yrket innehåller. 

 

Observation 2, generellt resultat: En viktig observation som är av perso-

nalpolitisk betydelse är motivationseffekterna av dimensionen lön, hem och 

fritid. Aspekter som lön, ledighet och kommunikationsmöjligheter med 

hemmet, är naturligtvis betydelsefulla för individen. Problemet ligger i att 

individens upplevelse av hur tillgången på dessa aspekter fördelas kan leda 

till missnöje och försämrad motivation, särskilt när det gäller engagemang 

och lojalitet i arbetet för det specifika rederiet. Ett sådant missnöje kan ex-

empelvis aktiveras när individen jämför sin tilldelning av värderade aspekter 

med tilldelningen för andra jämförbara individer eller grupper. För att und-

vika detta bör logiken i lönesättningen vara glasklar och enkel att motivera 

utifrån kompetens och anställningsår et cetera. När det gäller tilldelning av 

kommunikationsmöjligheter och ledighet är det ofta betydligt svårare att 

motivera skillnader mellan grupper eller individer inom en och samma orga-

nisation, varmed den typen av skillnader bör undvikas. Ytterligare en viktig 

detalj som kan påverka upplevelsen av balans mellan tilldelning och för-

väntning är det fokus som exempelvis rekryteringskampanjer lägger på den 

här typen aspekter. Här vill vi återigen peka på vikten av att marknadsföra 

yrkets arbetsinnehåll och att inte framhålla ledighetsperioderna som ett skäl 

att välja sjömansyrket. Ledighetsperioderna bör framställas som en kompen-

sation och inte som en attraktiv aspekt av yrket. 
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Rekommendationer rörande observation 2: Rederierna bör hålla en klar lönesättningslo-
gik som är enkel att motivera utifrån kompetens och anställningsår et cetera. Skillnader 

mellan grupper eller individer inom en och samma organisation när det gäller tilldelning av 

kommunikationsmöjligheter och ledighet bör undvikas. 

I rekryteringskampanjer bör inte de långa sammanhängande ledigheterna lyftas fram som det 

positiva med sjömansyrket. Här rekommenderas återigen att fokus läggs på yrkets arbetsin-

nehåll, på de intressanta arbetsuppgifterna och det självständiga arbetet, på karriärmöjlighe-
ter, personlig ledarskapsutveckling samt den status och det ansvar som yrket innehåller. 

 

Observation 3, generellt resultat: En observation som kräver ytterligare 

belysning handlar om den negativa effekten på motivation i arbetsorganisa-

tionen av att segla under annan flagg än svensk. Denna effekt har kunnat 

förklaras av upplevelsen av en den sociala sammansättningen ombord på 

utflaggade fartyg. Den sociala sammansättningen innefattar könssamman-

sättning, ålderssammansättning och etnisk sammansättning. Exakt vad det är 

för problem med sammansättningen är oklart och uppföljande studier re-

kommenderas starkt. Resultatet påkallar upprepningar av föreliggande stu-

die, för att ha kontroll över utvecklingen, i kombination med deltagande 

observationer ombord för att få bättre kunskap om källan till problemen. 

Rekommendationer rörande observation 3: Forskare bör beredas möjlighet till deltagan-

de observationer ombord på utflaggade fartyg. Även återupprepningar av delar av förelig-

gande studie rekommenderas för att få kunskap om förändringar över tid. 

 

Observation 4, de äldre sjömännen: Förhållandet mellan hur äldre sjö-

män vill, kan och får arbeta några år längre än de behöver enligt gällande 

pensionsregler, kräver en närmare betraktelse. Vad som särskilt bör lyftas 

fram är tre detaljer. Det första är att äldre sjömän med stark motivation i 

arbete och yrke bör erbjudas möjlighet att fortsätta till sjöss några år extra, 

exempelvis i en pool av avlösare och mentorer. Det finns skäl att misstänka 

att det kan vara rent av ohälsosamt för starkt arbetsmotiverade människor att 

abrupt avbryta ett långt arbetsliv. Detta kan dessutom gälla särskilt för sjö-

män som på grund av sitt yrke inte har kunnat vidmakthålla ett socialt nät-

verk i land. Det andra är att personalansvariga ändå bör vara uppmärksamma 

på hur hela besättningen upplever ålderssammansättningen ombord. En inte 

obetydlig andel av sjömännen ställer sig inte uttryckligen positiva till att 

segla med personer som uppnått pensionsålder. Det tredje är att om man vill 

försäkra sig om att ha svenska sjöbefäl i åldern 55+ kvar ombord även på 
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fartyg som för utländsk flagg bör arbetsgivare och fackförening göra gemen-

sam sak i att se över den trygghetsstruktur som erbjuds. 

Rekommendationer rörande observation 4: Rederierna bör försöka erbjuda äldre sjömän 

möjlighet att fortsätta till sjöss några år extra, exempelvis i en pool av avlösare och mento-
rer. Personalansvariga bör dock ha kontinuerlig uppmärksamhet på besättningens upplevelse 

av ålderssammansättningen ombord. Arbetsgivare och fackförening bör gemensamt se över 

den trygghetsstruktur som erbjuds äldre sjömän på utflaggade fartyg. 

 

Observation 5, de yngre sjömännen: En mycket viktig observation, av 

mer komplex natur, handlar om de yngre sjömännen. Vi har sett att yrkesmo-

tivationen hos den yngsta gruppen sjömän (19-30 år) påverkas negativt av år 

på fartyg och att år i befattning har en negativ effekt på motivationen i ar-

betsorganisationen i samma grupp. Även negativa upplevelser relaterat till 

avskildhet från närstående och vänner återfinns främst i de två yngsta ålders-

grupperna (19-42 år). Hos de yngsta seniorbefälen finner vi dessutom den 

största andelen som upplever utsatthet i samband med arbetet. Till detta kan 

läggas att en betydande andel yngre håller för troligt att de kommer att lämna 

sjömansyrket under de närmsta åren. Att yngre sjömän kan vara osäkra i sitt 

yrkesval måste betraktas som naturlig med tanke på att de första åren inom 

de flesta yrken i viss mån måste ses som en prövotid och att man med åren 

tenderar att arbeta sig fast inom ett yrke. Samma logik återfinns i den ålders-

utveckling vi sett i yrkesmotivationen och i den positiva effekt vi noterat av 

år till sjöss. Men det betyder inte att den beskrivna situationen ska lämnas 

utan åtgärd. 

Studiens resultat visar på starka skäl för att yngre personal bör erbjudas 

möjlighet till tjänstgöring på olika fartyg under de första åren, i den utsträck-

ning detta är möjligt. Det finns också resultat som talar för att rederierna bör 

försöka undvika att nyutexaminerade sjömän fastnar år efter år i sin ingångs-

befattning. En tydlig karriärplan bör utarbetas vid rekryteringen. Samtidigt är 

det viktigt att påpeka att resultat i studien talar för att man bör vara försiktig 

med snabb befordran till seniorbefäl. Här är det lämpligt att använda äldre 

sjöbefäl med intresse att jobba några år extra efter pensionen som mentorer 

för de yngre. När det gäller de yngre sjömännens negativa upplevelser i 

samband med frånvaro från närstående och vänner är behovet av goda kom-

munikationsmöjligheter ombord uppenbar liksom möjligheter till snabb av-

lösning vid särskilda händelser i hemmet. Men eftersom sjömanslivets vill-

kor på många sätt är vad de är, bör också problemet uppmärksammas redan 
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vid rekrytering, utbildning och vid de unga sjömännens första möten med 

sjömanslivet. 

I ett första steg bör sjöbefälsutbildningarna, så långt det är möjligt, för-

säkra sig om att man utexaminerar sjöbefäl som är genuint intresserade av 

sjömansyrket. Här kan man exempelvis tänka sig ett tydligt rekryteringsspår 

riktat mot sjömansskolorna och att man i övrigt tillhandahåller tidig och 

tydlig information om vad det vill säga att vara sjöman. I ett andra steg bör 

rederierna verka för att den unga sjömannens första möte med sin arbetsmil-

jö blir en så positiv upplevelse som möjligt. Sannolikt är bemötandet under 

den fartygsförlagda utbildningen av mycket stor betydelse för den fortsatta 

motivationen i yrket. Här är det frågan om dels adekvat handledning och 

uppmuntran i arbetet och dels besättningens sociala bemötande i sin helhet. 

För att få klarhet i hur det förhåller sig med detta rekommenderas en serie 

deltagande observationer vid fartygsförlagda utbildningar.     

Det ska tilläggas att det är oklart i vilken utsträckning de yngre sjömän-

nens mer negativa upplevelser i yrket kan återföras till ålder och i vilken 

utsträckning det kan vara frågan om en samhällstrend. Om vi har att göra 

med en trend där sjömanslivets villkor utövar allt mindre attraktionskraft på 

människor, kan vi förvänta oss en successiv spridning av problemet uppåt i 

åldrarna och därmed allt svårare att behålla sjömän i yrket. Enda sättet att få 

reda på hur det förhåller sig med den saken är att med regelbundna mellan-

rum återupprepa en begränsad del av denna studie för att på så sätt få kun-

skap om förändringar över tid. 

Rekommendationer rörande de yngre sjömännen, observation 5: Rederierna bör försöka 

erbjuda yngre personal varierande tjänstgöring under de första åren, samt snarast efter 
anställning utarbeta karriärplaner. Yngre seniorbefäl bör erbjudas stöd från äldre mentorer. 

Här rekommenderas en pool av äldre sjömän, vilka även kan agera avlösare vid särskilda 

händelser. Rederierna bör verka för att handledning och socialt bemötande under den far-
tygsförlagda utbildningen blir en så positiv upplevelse som möjligt. 

Sjöbefälsutbildningen bör ha ett tydligt rekryteringsspår riktat mot sjömansskolorna och 

tillhandahålla tidig och tydlig information om vad det vill säga att vara sjöman. 

Forskare bör beredas möjlighet till deltagande observationer vid fartygsförlagda utbildning-

ar. Även återupprepningar av delar av föreliggande studie rekommenderas för att få kunskap 

om förändringar över tid. 
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Till sist 

Den här studien har visat att sjömansyrket är ett starkt identitetsskapande 

yrke samt att den generella arbetstrivseln är hög och att arbetsinnehållet är 

uppskattat och betydelsefullt för motivationen i yrket. Men det finns oros-

moln. Studien har observerat ett antal personalpolitiska utmaningar för 

svensk sjöfart. Det som är gemensamt för de flesta av dessa är att lösningen 

ligger i ett gott samarbete mellan olika parter. När det gäller de yngre sjö-

männen bör utmaningarna uppmärksammas av både utbildare och arbetsgi-

vare för att ingången i yrket ska bli så bra som möjligt. När det gäller de 

äldre sjömännen och upplevelsen av trygghetsstruktur vid utflaggning krävs 

framför allt ett samlat engagemang och ett gott samarbete mellan arbetsgiva-

re och fackförening. 

Resultaten visar också på behov av fördjupade studier, särskilt när det 

gäller utflaggningens attitydkonsekvenser. Vi vet nu att den generellt lägre 

motivationen i arbetet för det specifika rederiet vid tjänstgöring på utflagga-

de fartyg har sin orsak i sjömännens upplevelse av besättningens sociala 

sammansättning och att den lägre motivationen i yrket hos de äldre sjömän-

nen på utflaggade fartyg har sin orsak i upplevelsen av en bristande trygg-

hetsstruktur. Vi vet dock inte exakt vad i den sociala sammansättningen eller 

vad i trygghetssystemet som är orsaken. För att kunna få klarhet i detta krävs 

större kunskap om bakomliggande förhållanden och mekanismer. Denna 

utmaning ligger nu hos den närmast förestående sjöfartsforskningen. 

Avslutningsvis vill vi framföra förhoppningen att även om Sjöfararens År 

2010 kanske inte blev det år som alla sjömän skulle ha önskat, kan vi kanske 

så småningom se tillbaka på året som en startpunkt för ett ökat intresse för 

hur sjömännens upplevda arbetssituation inverkar på motivation och enga-

gemang i yrke och anställning. 
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         Bilaga 1 
 

 

Tabell A visar arbetsmarknadsmotivation och effekten av värderingar 

och upplevelser fördelat på åldersgrupp. Upplevelsen av lön, hem och 

fritid saknar helt betydelse för motivationen medan hög värdering av 

aspekterna har en negativ effekt i alla åldersgrupper. 

 

 

 

Tabell A: Värderingar, Upplevelser och Arbetsmarknadsmotivation, fördelat på ål-

dersgrupp 

 19-30 31-42 43-54 55+ 

Värdering av aspekter(0-20)     

Viktigt med arbetsinnehåll 0.78 1.79** 0.93 0.74 

Viktigt med social sammansättning 0.68 0.14 1.06** 0.36 

Viktigt med sociala relationer 0.55 1.43* 0.91 1.38* 

Viktigt med trygghetsstruktur 0.36 -0.24 1.51* 0.25 

Viktigt med lön, hem, fritid -2.00** -1.92** -1.56* -2.10*** 

Viktigt med verksamhetsbetingelser -0.43 -0.37 -0.68 0.60 

Uppleva sig ha aspekterna (0-20)     

Har bra arbetsinnehåll -0.14 0.59 -0.16 1.64* 

Har bra social sammansättning 0.65 -0.54 0.26 0.24 

Har bra sociala relationer -0.09 -0.31 0.06 0.17 

Har bra trygghetsstruktur 0.28 -0.88 0.37 -0.48 

Har bra lön, hem, fritid -0.31 0.16 -0.74 0.04 

Har bra verksamhetsbetingelser 1.11* 1.60** 0.51 0.09 

Andelen förklarad varians (%) 14.6 18.1 13.9 15.8 

Antal respondenter 166 240 226 265 

Justerade skillnader mellan kvinnor och jämförelsegrupp män och mellan befattningar och 

jämförelsegrupp manskap intendentur. 

Signifikansnivåer: fet stil samt *** = 0.001-nivån, ** = 0.01-nivån, * = 0.05-nivån, endast 

fet stil = 0.1-nivån. 
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Tabell B visar yrkesmotivationen och effekten av värderingar och 

upplevelser fördelat på åldersgrupp. Upplevelsen av lön, hem och fritid 

har positiv och signifikant effekt på motivationen i de två yngsta ålders-

grupperna men saknar betydelse i de två äldsta. Värderingen av aspekten 

har minustecken i alla åldersgrupper. Men den negativa effekten är signi-

fikant endast i den yngsta gruppen. 

 

 

 

Tabell B: Värderingar, Upplevelser och Yrkesmotivation, fördelat på åldersgrupp 

 19-30 31-42 43-54 55+ 

Värdering av aspekter(0-20)     

Viktigt med arbetsinnehåll 0.20 0.58 0.07 -0.37 

Viktigt med social sammansättning -0.60* 0.21 -0.09 0.48 

Viktigt med sociala relationer 0.88 0.70 0.88* 0.45 

Viktigt med trygghetsstruktur 0.19 0.73 1.12* 0.94* 

Viktigt med lön, hem, fritid -1.25* -0.19 -0.28 -0.42 

Viktigt med verksamhetsbetingelser 0.83 -0.83 0.62 0.35 

Uppleva sig ha aspekterna (0-20)     

Har bra arbetsinnehåll 1.03* 1.05* 0.89 2.57*** 

Har bra social sammansättning 0.36 -0.17 0.09 -0.16 

Har bra sociala relationer -0.01 -0.02 1.66*** 0.93* 

Har bra trygghetsstruktur -0.52 -0.28 0.49 -0.41 

Har bra lön, hem, fritid 1.27** 1.12** -0.64 0.02 

Har bra verksamhetsbetingelser -0.51 -0.13 0.04 0.02 

Andelen förklarad varians (%) 26.5 16.7 29.6 33.3 

Antal respondenter 155 218 205 251 

Signifikansnivåer: fet stil samt *** = 0.001-nivån, ** = 0.01-nivån, * = 0.05-nivån, endast 

fet stil = 0.1-nivån. 
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Tabell C visar motivation i arbetsorganisationen och effekten av vär-

deringar och upplevelser fördelat på åldersgrupp. Upplevelsen av lön, 

hem och fritid har negativ och signifikant effekt på motivationen i ålders-

grupp 43-54 år men saknar effekt i de övriga åldersgrupperna. Värdering-

en av aspekten har minustecken i alla åldersgrupper och är signifikant 

överallt utom i gruppen 31-42 år. 

 

 

 

 
Tabell C: Värderingar, Upplevelser och Motivation i Arbetsorganisationen, fördelat 

på åldersgrupp 

 19-30 31-42 43-54 55+ 

Värdering av aspekter(0-20)     

Viktigt med arbetsinnehåll 0.60 -0.48 0.12 0.21 

Viktigt med social sammansättning 0.02 0.34 0.36 0.88** 

Viktigt med sociala relationer 0.20 0.09 0.77 -0.10 

Viktigt med trygghetsstruktur -0.05 1.09 -0.30 -0.27 

Viktigt med lön, hem, fritid -1.54* -0.85 -1.24* -1.58** 

Viktigt med verksamhetsbetingelser 0.63 0.89 0.50 0.87 

Uppleva sig ha aspekterna (0-20)     

Har bra arbetsinnehåll 0.30 1.15* 0.34 1.16* 

Har bra social sammansättning 1.20* 0.36 0.92* -0.36 

Har bra sociala relationer -0.77 0.57 0.42 0.69 

Har bra trygghetsstruktur 2.15** 0.93 3.00*** 1.78*** 

Har bra lön, hem, fritid 0.34 0.78 -1.64*** 0.49 

Har bra verksamhetsbetingelser 0.68 0.26 0.92 1.32** 

Andelen förklarad varians (%) 28.3 25.6 43.9 46.3 

Antal respondenter 154 224 203 245 

Signifikansnivåer: fet stil samt *** = 0.001-nivån, ** = 0.01-nivån, * = 0.05-nivån, endast 

fet stil = 0.1-nivån. 

 

 


