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ABSTRAKT 

Det här arbetet handlar om utflaggning av handelsfartyg och konsekvenserna av det. 

Utflaggning är en metod som redare av fartyg använder för att vinna fördelar. Under annan 

flagg, byter fartyget juridisk hemvist och lyder då annat lands lagstiftning. Mot slutet av 

2000-talets flaggades passagerarfartyg- och färjor i Östersjötrafik ut från den åländska flaggen 

till den svenska. Att flagga ut till Sverige tillhör inte vanligheterna, men särskilda 

omständigheter för den här traden har gjort det svenska registret intressant för fartygsredare. 

Främsta anledningen till utflaggning angavs vara valutaexponeringen mellan den svenska 

kronan och euron, men här finns även andra orsaker som till exempel EUs snusförbud. 

Undersökningen studerar detta åländska exempel ur olika infallsvinklar. Arbetets syfte är att 

undersöka om och hur människor upplevde att de påverkades av utflaggningarna. Resultatet 

visar, utifrån olika infallsvinklar, i vilken utsträckning ett samhälles förutsättningar kan 

förändras när rederier flaggar ut sina fartyg.
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ABSTRACT 
This paper concerns the flagging out of merchant navy vessels and its consequenses. Flagging 

out is method used by ship owners in order to gain advantages. Under a different flag, the 

vessel's legal residence become the subject of another country´s laws. Toward the end of the 

first decade of the 20th century ferry -and passangervessels trading in the Baltic Sea were 

flagged out from Åland to the flag of Sweden. Flagging out to Sweden is not common but the 

specific circumstances for this trade has made the Swedish ship's register interesting for ship 

owners. The primary reason for flagging out was said to be currency exposure between the 

Swedish krona and the Euro, however there are other reasons aswell, for instance the EU ban 

on wet tobacco. The paper studies the example of Åland from the different point of views. 

The purpose of the paper is to study if and how stakeholders experienced any impact from 

flagging out. The results show, from different point of views, to what extent a community is 

affected when shipping companies flag out there vessels.
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1 Inledning

Under 2000-talet förändras passagerar -och färjetrafiken över Östersjön och konkurrensen 
ökar med nya aktörer på marknaden som ro-paxfärjor och det estniska rederiet Tallink 
(ÅSUB, Rapport 2010:6, s.47). Ro-paxfärjorna konkurrerar om fraktmarknaden och erbjuder 
anpassade tjänster med fokus frakt, medan färjetrafiken strävar efter att tillgodose både frakt- 
och passagerarbehovet. Tallinks kraftiga expansion under samma period sker dessutom med 
fartyg flaggade i Estland till en lägre besättningskostnad än de åländska(ÅSUB, Rapport 
2010:6, s.47). En konsekvens av denna nya konkurrenssituation är utflaggning av åländska 
fartyg till bland annat Sverige, dock inte utan påverkan (ÅSUB, Rapport 2010:6, s.47). 
Utflaggningen av åländska fartyg anses vara en av orsakerna till ett historiskt ras på cirka 12 
% i åländsk BNP under 2008 (ÅSUB Rapport 2010:2 s.8). Åland är ett samhälle starkt 
beroende av sjöfart och den har till och med en avgörande betydelse, inte bara med avseende 
på utbytet med omvärlden utan även för sysselsättningen och samhällsekonomin (ÅSUB, 
Rapport 2010:6). Ålands sårbarhet för förändringar inom sjöfarten gör utflaggningen 
intressant att studera eftersom effekterna blir tydliga. Beslut att flagga om fartyg till Sverige 
föregås av en serie politiska beslut.

I Finlands anslutningsakt vid inträdet i EU, 1995, ingår ett undantag för Åland att stå utanför 
skatteunionen, vilket innebär att en skattegräns reses mot övriga EU, inklusive Finland.  Det 
betyder också att den så viktiga taxfreeförsäljningen på färje- och passagerarfartyg till och 
från Åland därmed kan fortsätta. I ÅSUBs rapport 2010:6 räknar man med ett intäktsbortfall 
för passagerarrederierna på över 40 % och sysselsättningsbortfall på över 50 % vid 
avskaffandet av skatteundantaget och därmed taxfreeförsäljningen. I det Svenska EU-
medlemskapet ingår ett undantag för det, i övriga EU, förbjudna snuset. I Sverige röstade 
folket 2003 nej till att ansluta sig till Europas gemensamma valuta euron. Finland anslöt sig 
däremot till valutasamarbetet år 2002. Dessa politiska beslut ska senare komma att påverka 
sjöfarten i form av valutaexponering och förbud att sälja snus och senare anges som 
bakomliggande orsaker till utflaggning.

Valutaexponeringen innebär att en stor del av kundunderlaget som är svenskt betalar i svenska 
kronor, medan rederiets utgifter är i euros vilket innebär att kronans fluktuationer då kan 
påverka intäkterna. Ett åländskt rederi som driver ett fartyg med kostnader i euros, kan inte 
justera sina valutaförluster vid en försvagning av kronan genom förändringar i prisbilden.  En 
prishöjning får då en negativ effekt avseende konkurrensen om kunderna i jämförelse med 
konkurrenter som bedriver verksamhet med kostnader i euros.

I Europaparlamentets och Rådets Direktiv (2001/37/EG Artikel 8, 28st) menar EU att 
medlemsländerna, Sverige undantaget, ska verka för och lagstifta om att förhindra försäljning 
och spridning av snus. Snusförsäljningen fortsätter trots detta ombord på fartygen och tvist 
om vilka rättsprinciper som ska tillämpas uppstår mellan EU kommissionen och åländska 
landskapsregeringen. Efter en dom i EU-domstolen, (Europeiska unionens officiella tidning, 
C-343/05), hotar böter och vite om inte Åland anpassar sin lagstiftning efter ovan nämnda EU 
direktiv. I och med detta är det bara möjligt, enligt åländsk lagstiftning, att sälja snus ombord i 
svenskregistrerade båtar.
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Syfte & frågeställning

Uppsatsens syfte är att beskriva hur verksamheter på Åland upplever att de påverkats av 
utflaggningar och omstruktureringar.

Uppsatsen ställer frågan om och hur verksamheter på Åland upplever att utflaggningar och 
omstruktureringar påverkat dem. 

Avgränsning

Uppsatsen avgränsar sig till att gälla Åland och ett mindre antal representanter för 
infallsvinklarna näringsliv, utbildning, kommun och arbetsmarknad. 

• Näringslivet representeras av Rederiaktiebolaget Eckerö.
• Utbildning representeras av Högskolan på Åland och Ålands Sjömansskola.
• Kommun representeras av Eckerö och Geta kommuner.
• Arbetsmarknad representeras av Arbets- och studieservicemyndigheten på Åland.

Att studera ett litet sjöfartsintensivt samhälle som Åland tydliggör problematiken med 
utflaggningen lättare i motsats till ett stort och sjöfartsintensivt område. ÅSUB jämför i sin 
rapport 2010:6 Åland med Tjörn i Sverige där rederinäringens andel av ekonomin är 16% 
men ändå mindre än hälften av den åländska. 
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2 Tidigare forskning

Tidigare forskning på området består främst i offentliga utredningar utförda i Sverige och 
Åland. I Sverige har de framställts i form av statens offentliga utredningar. De studier som är 
centrala i den här undersökningen står Ålands Statistik och utredningsinstitut ÅSUB för. 
Eftersom sjöfarten spelar en avgörande roll för det åländska samhället så har många rapporter 
och utredningar en koppling till sjöfarten. Härunder beskrivs de undersökningar som anses 
vara betydelsefulla för den här undersökningen.

ÅSUB publicerade 1999 en rapport om det åländska skatteundantagets effekter på det 
åländska näringslivet (Rapport 1999:1). Rapporten behandlar undantagets effekter på 
åländska näringslivet, det vill säga den skattegräns som restes gentemot omvärlden för att 
säkra den så viktiga taxfreeförsäljningen och färjesjöfarten. Rapporten ger en grundförståelse 
till skatteundantagets effekter. Rapporten redovisar en större enkät som genomfördes på 
Åland där företag fick svara på om hur de berörts av Ålands undantag från EUs harmonisering 
av mervärdesskatt. Utredningen visar på vinnare och förlorare, kostnader och vinster i 
samband med undantaget. Vinnare nämns bland rederierna och företag som flyttat till Åland 
för att utnyttja undantaget för momsfri distribution av varor is stor skala. Köpare av 
begagnade från Finland tillhör förlorare då gränsen innebär dubbel momsbeläggning och en 
ökning av kostnader för gränshandel.

I ÅSUBs studie, Den Ålandsbaserade sjöfartens ekonomiska betydelse. En studie av  
klustereffekter och framtidsscenarier, Rapport 2010:6, kartläggs den åländska rederinäringen. 
Rapporten tar upp all rederiverksamhet oavsett flagga och ägare. Rapporten hänvisar till 
förändringar inom sjöfarten som visar på en negativ utvecklingstendens, omstruktureringar, 
omflaggningar och färre antal rederier. Rapportens syfte är att kartlägga den åländska 
sjöfarten och analysera olika framtidsscenarier. Rapporten börjar med en historisk 
tillbakablick på åländsk sjöfart som sträcker sig från från slutet av andra världskriget till 
2000-talet. Efter denna inledningen tar kartläggningen av 2000-talet utvecklingen vid. Nya 
konkurrenssituationer, flaggor och sammanslagningarna behandlas och sjöfartens omgivande 
ekonomi kartläggs. Ett kapitel ägnas åt fem olika strukturella förändringsscenarier, bland 
annat diskuteras skatteundantagets eventuella effekter vid ett avskaffande.

ÅSUBs rapport, 2010:2, Ekonomisk översikt för den kommunala sektorn, är intressant för 
uppsatsen då den beskriver konsekvenserna av utflaggningarna för Åland i helhet med 
tyngdpunkt på statistisk redovisning. I huvudsak behandlar den här rapporten kommunernas 
ekonomi 2010 och startar med sammanfattning av internationell och lokal konjunktur och 
utvecklingen i det åländska näringslivet. Därefter tar rapporten upp ekonomiska nyckeltal, 
förändring i personalkostnader, skatteutveckling -och finansiering. Rapporten ser också över 
utvecklingen för kommunernas befolkning enligt ålder och deras försörjningsbörda gentemot 
barn och pensionärer.

I Sverige består forskningen i utredningar beställda av regeringen.  Den mest relevanta 
utredningen, SOU 1998:49, Bilaga 1, Färjemarknaderna, som är en bilaga till, SSK-
utredningen, sjöfartens struktur och kapitalsituation är en konsekvensanalys om slopandet av 
tax-free på intra EU resor såsom sjöfarten mellan Sverige och Åland. Utredningen är 
intressant för att den visar hur man tänkte att utfallet av slopandet av taxfreeförsäljningen 
Sverige – Åland - Finland skulle te sig då. Vid tiden för den här utredningen var farhågorna 
bland annat att slopandet av taxfreeförsäljningen ombord på fartyg skulle inverka negativt på 
den svenska industrins transportbehov. Taxfreeförsäljningen var bidragande till utvecklingen 
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av färjesjöfartens kapacitet och utbud och verkade därmed som en subvention på 
godstransporter. Utredningen ger en övergripande beskrivning av färjemarknaden i Norden 
och internationellt med volymkapacitet och antal färjor. Vad efterfrågas på färjemarknaden 
och vilka strategier tillämpas förklaras. En konsekvensanalys som omfattar hela Sverige 
avseende färjetraik och effekterna av att taxfreeförsäljning upphör. Analysen stöder sig på ett 
omfattande frågeformulär besvarat av 11 rederier.
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3 Metodbeskrivning

Fallstudiemetoden

Uppsatsen har tillämpat fallstudiemetoden. Fallstudiemetoden innebär att man angriper ett fall 
utifrån flera olika infallsvinklar. (Rosenqvist & Andrén, 2006, s.36). ”Ett fall kan vara en 
individ, en grupp individer, en organisation eller en situation (Patel, Davidsson, 2003, s.54). I 
det här fallet är det en grupp individers upplevelser av situationen som undersöks.  Eftersom 
antalet deltagare i undersökningen var få, möjliggjorde det för en fallstudie. För den här 
undersökningen har fallstudiemetoden inneburit att uppsatsen har kunnat samla in upplevda 
verkligheter utifrån olika infallsvinklar. Undersökningen består av sju intervjuer med 
representanter från olika verksamheter med anknytning till färje- och kryssningstrafiken på 
Åland. Dessa personer har fått berätta om sina upplevelser om utflaggning och 
omstrukturering inom sjöfarten
 
Litteratursökning

Den mest användbara informationen för uppsatsen återfanns hos det Åländska statistik och 
utredningsinstitutet ÅSUB. Sökord i ÅSUBs databas: sjöfart, kommun, utflaggning, Eckerö, 
Geta, snus, skatteundantag, skatteunion, tax-free, EU direktiv, införsel, utförsel.

Litteratursökning genomfördes också på Linnéuniversitetets bibliotekets olika sökalternativ.: 
Bibliotekets katalog av eget material, Libris katalog för forskning och specialbibliotek i 
Sverige, bibliotekets databaser och artikelsök via ämnesguide, uppsatser nationellt och DiVA 
och avhandlingar. Resultaten för sökningarna återfinns som bilaga.

Sökord för universitetsbiblioteket: utflaggning, snus, EU-direktiv tobaksförsäljning, 
skatteundantag, taxfreeförsäljning, taxfree, tax-free, utförsel, införsel, Tax free sales on the 
Baltic Sea, Åland Snus, Åland EU-direktiv tobaksförsäljning, Åland Skatteundantag, Åland 
Utflaggning, Åland Arbetstillfällen, Åland Tax-free, Åland Skatteintäkter, Åland utförsel, 
Åland införsel, Åland Tax free sales on the Baltic Sea, Åland Taxfreeförsäljning, flagging out, 
flags of convenience,  The great PanLibHon controversy.

Litteratursökning Google Scholar, sökord: 
flagging out, flags of convenience,  The great PanLibHon controversy, open registers, 
international ship registers. Sökningarna genererade över 6500 träffar och bedömdes 
oöverskådligt.

Undersökningsgruppen

Avsikten med undersökningsgruppens sammansättning var att undersöka problemet ur 
infallsvinklarna näringsliv, kommun, utbildning och arbetsmarknad. Näringslivet 
representeras av Rederiaktiebolaget Eckerö och Viking Line AB som båda bedriver 
rederiverksamhet. Ideell verksamhet representeras av Penningautomatföreningen PAF som 
bedriver spelverksamhet ombord på fartyg vars nettoresultat går till icke vinstdrivande 
verksamheter på Åland. Eckerö och Geta kommuner representerade kommun och 
arbetsmarknad av arbets -och studieservicemyndigheten på Åland. Undersökningsgruppen 
kontaktades först via e-post där uppsatsens frivillighet, syfte, målgrupp och frågor redogjordes 
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inför en eventuell telefonintervju. Vid intervjun upprepades denna information och deltagarna 
erbjöds möjlighet att ej figurera med namn i uppsatsen. Viking Line och 
Penningautomatföreningen deltog av okänd anledning inte i undersökningen.

Kort om undersökningsgruppen

• Eckerö landsbygdskommun är beläget på västra Åland och hade 924 invånare år 
2009(ÅSUB 2010). 
Politisk fördelning: av 13 mandat; Åländsk center 6, Obunden Samling 5, Liberalerna 
1, Lista 1 (Wikipedia 2011).

• Geta landsbygdskommun är beläget på norra Åland och hade 457 invånare år 
2009(ÅSUB 2010). 
Politisk fördelning: av 9 mandat; Getalistan 6, Liberalerna 3(Wikipedia 2011). 

• Högskolan på Åland i Mariehamn bedriver utbildningsprogram med 
yrkeshögskolexamen, fristående kurser och fortbildningskurser inom ekonomi, sjöfart, 
teknik, sjukvård och turism (Högskolan på Åland 2011).

• Rederiaktiebolaget Eckerö är hemmahörande i Mariehamn och är aktivt inom fem 
affärsområden genom bolagen Eckerölinjen, Birka Cruises, Eckerö Line, Williams 
Buss och Birka Cargo och tillsammans opererar de 11st fartyg inom ro-ro, passagerar 
och ropaxsegmentet (Rederiaktiebolaget Eckerö 2011). VD är Björn Blomqvist 
(Rederiaktiebolaget Eckerö 2011).

• Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet i Mariehamn tillhandahåller 
platsförmedling och studieservice (ams, 2011).

• Ålands Sjömansskola i Mariehamn erbjuder utbildning inom sjöfart, hotell -och 
restaurang, påbyggnadsutbildning och vuxenutbildning (Ålands Sjömansskola, 2011).

• Ålands Sjösäkerhetscentrum i Mariehamn upprätthålls av Landskapsregeringen på 
Åland och anordnar kurser för sjöpersonal som tex Basic Safety, hälso- och sjukvård i 
enlighet med STCW (Ålands Sjösäkerhetscentrum 2011).

Validitet

En kvalitativ uppsats där undersökaren samlat in sitt forskningsmaterial via intervjuer måste 
ge akt på validitet. Ett problem som uppstår är vid överföringen av intervjumaterial till 
uppsatsen och att värdering förekommer i tolkningen. Intervjureferaten som skrivits för den 
här uppsatsen har skickats till de intervjuade varvid de har fått möjlighet att tillägga, invända 
och ändra referatet och därmed säkerställt överföringen av forskningsmaterial.

Intervjuer

Intervjuerna genomfördes med hjälp av ett förberett intervjustöd för att skapa diskussion. 
Undersökningsgruppen hade på förhand delgivits intervjustöden. Nedan följer kort 
information om intervjuernas förlopp.
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Eckerö kommun

Telefonintervju med Eckerös kommundirektör Jörgen Lundqvist den 28 Januari 2011. 
Samtalet varade i en timme och 27 minuter, och efter 27 minuter var Lundqvist tvungen att 
avbryta samtalet för ett ärende men intervjun återupptogs efter tre minuter senare.

Geta kommun

Telefonintervju med Getas kommundirektör Erik Brunström den 19 Januari 2011. Samtalet 
varade i 22 minuter.

Högskolan på Åland

Telefonintervju med rektor Edvard Johansson på Högskolan på Åland den 28 Januari 2011. 
Samtalet varade i 15 minuter.

Rederiaktiebolaget Eckerö

Telefonintervju med Rederiaktiebolaget Eckerös vd Björn Blomqvist den 17 Januari 2011. 
Samtalet varade i 38 minuter, och av okänd anledning avbröts samtalet i samband med fråga 
om snusförbudet vilket resulterade i ett avbrott på högst en minut innan samtalet kunde 
återupptas. 

Ålands arbetsmarknad- och studieservicemyndighet

Telefonintervju med Förmedlare / EURES rådgivare Suzanne Sjölund på arbets -och 
studieservicemyndigheten på Åland den 18 Januari 2011. Samtalet varade i 13 min. 

Ålands Sjösäkerhetscentrum

Fredrik Pettersson, chef för Ålands Sjösäkerhetscentrum svarade via email den 3 Februari 
2011.

Ålands Sjömansskola

Telefonintervju med Bernt Bergman, rektor på Ålands Sjömansskola den 4 Februari 2011. 
Samtalet varade i 18 minuter.

Bearbetning av intervjumaterial

Intervjumaterialet tillkom genom anteckningar under telefonintervjuerna. Efter intervjuerna 
skrevs ett referat av samtalet vilket deltagarna fick ta del av och återkomma med eventuella 
synpunkter. Två av de sju deltagarna hade synpunkter på referaten vilka då korrigerades. 
Därefter bearbetades svaren och redogjordes för i kapitlet för analys. Först beskrevs de 
erhållna svaren och sedan följde en jämförelse i syfte att hitta likheter och olikheter och hur 
resultatet kan knytas till tidigare forskningsmaterial.  
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4 Resultat

Referat av intervjuer

Nedan presenteras genomförda intervjuer med undersökningsgruppen i referatform.

Intervju med Eckerös kommundirektör den 28 Januari 2011

2008 hade Eckerö kommun brottats med flera år av underskott och inför nyanskaffningen av 
m/s Eckerö som ersatte två äldre färjor förberedde sig kommunen på det värsta och initierade 
ett krisprogram. Skattehöjningar och en begäran om ekonomiskt understöd sändes till den 
Åländska landskapsregeringen, en begäran som senare återtogs på grund av ändrade regler. 
Enligt Eckerös kommundirektör Jörgen Lundqvist har omorganisering och utflaggning haft 
stor påverkan på kommunen i många avseenden. De är förlorade skatteintäkter,  utebliven 
nyrekrytering till färjorna, samhällsservicen och osäkerhet kring bygdens utveckling.

Eckerö kommun har sett ett bortfall av bolagskatt och kommunal inkomstskatt. 
Rederiaktiebolaget Eckerö står för kommunens största del av indriven bolagskatt och 
Lundqvist uppger att intäkter från bolagskatt minskat från 400,000€ inbetalt år 2005 till 
90,000€ inbetalt år 2010, dock tillskrivs inte rederiet hela minskningen. Han förväntar sig 
även ett fortsatt fall av kommunala inkomster från bolagskatt under 2010. I och med att 
färjorna nu för svensk flagg och arbetsplatsen därmed är svensk betalar besättningen 
huvuddelen av inkomstskatt i Sverige och kommunen har också där haft ett inkomstbortfall. 
Eckerö har med skattehöjningar och befolkningsökning ersatt en del av de förlorade 
inkomsterna.

Den offentliga servicen till människorna i Eckerö kommun har inte påverkats av 
utflaggningen uppger Lundqvist, och ingen av kommunens anställda har blivit uppsagda. Han 
säger att stödet från landskapsregeringen för driften av den kommunala verksamheten har 
förändrats till fördel för kommunen och bidragit till upprätthållandet av standarden i den 
kommunala servicen.

Den samhällsservice som drabbats negativt är en butik i anslutning till färjeterminalen uppgav 
Lundqvist. Innan flaggbytet var passagerna tvungna att gå iland och få sin biljett stämplad och 
i samband med detta besökte resenärer butiken. Numera kan passagerarna stanna kvar ombord 
under hamnanlöpet vilket inneburit ett vikande kundunderlag för butiken och öppettiderna har 
ändrats till följd av det, säger Lundqvist.

I samband med utflaggningen upplever Lundqvist att nyrekryteringen till färjorna numera i 
huvudsak sker i Sverige. Han menar att detta är oroväckande då färjornas framtid som 
arbetsgivare åt ålänningar nu är osäker. För att tydliggöra färjornas betydelse sa Lundqvist att 
de flesta har eller känner någon som arbetar eller har arbetat ombord i fartygen. Eckerö har 
idag en arbetslöshet på 6% men om den siffran beror på utflaggningen eller ej kan inte 
Lundqvist säga men tendensen att nyrekrytera i Sverige väcker frågor. *

* 2008 var den öppna arbetslösheten 1,9 % (ÅSUB, Arbetsmarknad 2010:1,2010)

”Det är beklagligt att Åland inte kan vara konkurrenskraftigt inom sjöfarten”, sa Lundqvist 
och hade förståelse för näringslivets agerande men uttryckte också oro för utvecklingen på 
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Åland. ”För ett landskap vars inkomst 40 - 45 % kommer ifrån sjöfart, kan man fråga sig vad 
man tänkt att man ska göra istället”. Han var kritisk till  EUs hantering av snusfrågan och 
tyckte att den europeiska kommissionens tobaksdirektiv var motsägelsefulla när man kunde 
stödja odling av tobak å ena sidan, men sen samtidigt å andra sidan tvinga Åland att lagstifta  
mot spridningen av snus. ”En absurd lagstiftning med ekonomiska konsekvenser”, sa han, 
”och som vän av Europa är det tråkigt då de uppenbarligen inte känner till eller förstår vår 
situation”. 

Lundqvist  berättade  också  om  den  kritik  näringslivet  fått  då  ”politiken”  hade  säkrat 
taxfreeförsäljningen  i  samband  med  EU-inträdet,  men  senare  fört  ut  stora  inkomster  ur 
landskapet genom utflaggning. Undantaget från EUs skatteunion innebar en del ofördelaktiga 
och  besvärliga  affärs-  och  levnadsvillkor  för  ålänningarna  och  diskussioner  pågick  kring 
undantagets nytta och fortlevnad. Rivaliteten mellan den land- och sjöbaserade turismen hade 
också  hårdnat  i  samband  med  utflaggningen  där  rederierna  försöker  hålla  turisterna  kvar 
ombord medan den andra sidan vill ha iland dem. Problemet är att många fartyg endast gör 
korta hamnuppehåll för att kunna dra nytta av taxfreeförsäljningen.

Lundqvist avslutade med att säga att "Åland står inför stora utmaningar och omställningar" 
men menade att "ålänningen är en mångsidig överlevare som är van att klara sig själv".

Intervju med Geta kommuns kommundirektör den 19 Januari 2011

Getas kommundirektör Erik Brunström sa att de ”praktiska verksamheterna” inte har 
förändrats, men förutsättningarna för dem har förändrats som en konsekvens av 
utflaggningen. Han berättade att Geta var den kommun i Finland som drabbats värst av 
utflaggningarna och det handlar i första hand om förlorade skattintäkter.

Före utflaggningen stod de ombordanställda skattebetalarna för 7 % av skatteintäkterna och 
Brunström uppskattar skattebortfallet till 5 % av kommunens skatteinkomster, i pengar 
uppskattat till 30000 – 50000€.  Geta har enligt Brunström lägst skattekraft per capita på 
Åland med en befolkningssammansättning av många äldre, jordbrukare och småföretagare 
som inte genererar så mycket skatteintäkter. De ombordanställda betraktades som 
kommunens mer välavlönade invånare. Brunström fortsatte med att berätta att Geta haft en 
befolkningsökning på 7 %, vilket har ersatt en del av det prognostiserade skattebortfallet på 5 
%. Han sade att utan bland annat befolkningsökningen riskerade utflaggningarna att stjälpa 
kommunens verksamhet.

Samhällsservicen har inte påverkats men däremot har de ekonomiska förutsättningarna 
påverkats uppger Brunström. Standarden på kommunens service åt invånarna har inte behövts 
sänkas och kommunens anställda har inte berörts, förklarade Brunström. Några särskilda 
åtgärder har heller inte vidtagits till följd av utflaggningarna, men Brunström påpekade att de 
noggrant följer utvecklingen och konsekvenserna av utflaggningen. ”Kommunen håller 
beredskap för eventuell arbetslöshet men de kan inget göra för att motverka orsakerna”, 
uppger Brunström.

Generellt kände Brunström inför utflaggningarna att det var ”beklagansvärt, kännbart och 
direkt verkande på kommunens ekonomi och verksamhet”. Han uttryckte önskemål om att 
undersökningen skulle ta liknande frågeställningar till högre instanser, som exempelvis 
landskapsregeringen på Åland.
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Intervju med Högskolan på Ålands rektor den 28 Januari 2011

Edvard Johansson, rektor för Högskolan på Åland, menar att utflaggningarna har haft negativ 
men marginell påverkan på skolan. ”Jag ser ljust på framtiden för skolan och elevernas 
framtid”. Vidare påpekade han att han endast innehaft tjänsten i en månad och inte var fullt 
insatt.

Antalet utbildningsplatser hade inte påverkats av utflaggningarna, men Johansson sa att 
skolan likt många i det ekonomiska klimatet hade sparkrav. ”Skolans budget hade varit utsatt 
för sparkrav till följd av det ekonomiska klimatet men inte till följd av utflaggningen”. 
Personalen på skolan uppgavs inte heller ha drabbats. Huruvida antalet praktikplatser 
påverkats av utflaggningarna kunde Johansson inte svara på och trodde också att skolans 
kontakter med näringslivet inte hade känt av någon förändring.

Johansson sa att han var försiktigt positiv inför framtiden. Kommande förändringar i den 
finska sjöfartspolitiken skulle göra den finska flaggen mer attraktiv. ”På kort och medellång 
sikt tyckte Johansson att framtiden såg ljus ut för elever på skolans sjöfartsutbildningar, 
särskilt elever på sjöingenjörsutbildningen”. ”På kort och medellång sikt uppfattade han 
arbetsmarknaden mycket god för eleverna med fina och intressanta arbetstillfällen som 
väntade och då särskilt eleverna på maskinsidan”. Han menade att en stor generationsväxling 
är på gång vilket borde verka positivt för skolan och eleverna.

Intervju med Rederiaktiebolaget Eckerös verkställande direktör den 17 
Januari 2011

Den främsta anledningen till att Eckerö rederi genomförde utflaggningarna var den 
snedvridna konkurrens som den åländska flaggen var upphov till, sa Rederiaktiebolaget 
Eckerös vd Björn Blomqvist. Han sade att den tyngst vägande faktorn i utflaggningsbeslutet 
var valutaexponering. ”Valutaexponeringen gör sig gällande i stort sett alla delar av rederiets 
verksamhet”. Utflaggningen har också påverkat rederiet avseende personal, snusförsäljning 
och spelverksamhet ombord. 

Blomqvist säger att den snedvridna konkurrenssituation som rådde innan övergången till 
svenskt fartygsregister har jämnats ut i jämförelse med de konkurrerande bolag som har fartyg 
under svensk flagg. Den största enskilda faktorn som bidrog till en asymmetrisk konkurrens 
med andra rederier var valutaexponeringen där Eckerö rederiets kostnader i huvudsak var i 
euros medan inkomsterna i svenska kronor. Blomqvist anser att utflaggningarna har haft en 
positiv effekt på lönsamheten och anger som främsta orsak den eliminerade 
valutaexponeringen.  ”I dagsläget har kronkursen stärkts i förhållande till euron och har haft 
positiv inverkan på lönsamheten”. ”En stark krona är bra för lönsamheten”.

De anställda har påverkats av den omställning som den juridiska flytten av arbetsplatsen till 
Sverige innebar och Blomqvist upplever det negativt. Sverige och Finland skiljer sig i vissa 
avseende som till exempel pensioner och föräldraledighet och detta innebar ställningstagande 
och omställningar för de anställdas livssituation, säger Blomqvist. I samband med 
omflaggningen uppstod en extra rotation av folk främst i form av pensionsavgångar och 
anställda som föredrog att arbeta på finsk flaggade fartyg. Resekostnader för besättningen 
betalas i Finland av redaren medan i Sverige står den anställde för det. Borttagandet av 
barriären mellan Sverige och Finland som det finska nettolönesystemet innebär då 
restitutionen endast betalas ut för anställd mantalsskriven i Finland innebär nu att personer 

14



skrivna utomlands kan anställas. Blomqvist uppger också att källskatten i Finland som ett 
hinder för personer icke mantalsskrivna i Finland att arbeta under finsk flagg. 

Efter utflaggningen är personalkostnaden inte längre känslig för valutaexponeringen utan 
kostnad och inkomst rör sig unisont. Blomqvist sa att kostnad för besättning skiljer sig 
marginellt mellan Sverige och Finland. Han uppgav att finsk besättning är billigare.

På frågan om snusförsäljningen förändrats sen utflaggningen svarade Blomqvist nej och 
menade att  den ”pågick i samma omfattning som tidigare”. Däremot var eventuella oklarheter 
vad som är tillåtet i lagens mening inte längre en fråga i och med övergången till svensk flagg, 
snus kunde tryggt säljas ombord. Blomqvist berättade om ett nytt fenomen de senaste 18 
månaderna då en omfattande smuggling av snus uppstått men han påpekade att det inte fanns 
någon koppling till flaggbytet. Han uppgav att man samarbetade med myndigheter för att få 
bukt med problemet och hittills hade den mest effektiva metoden varit att höja priset.

Utflaggningen har inneburit att det monopol som råder på den åländska och finska spel och 
kasinomarknaden har brutits och rederiet kan konkurrensutsätta upphandlingen. Blomqvist 
uppger att man använder sig av samma leverantör men att ”villkoren hade förbättrats med 15 
till 25 %”.

Blomqvist tycker att omställningen för fartygsbesättning upplevdes negativt. Den ökade 
insynen och kontaktytan  med det svenska systemet och tillgången till både Sverige och 
Finland för exempelvis rekrytering upplevdes positivt. Han tyckte det var positivt och kändes 
”naturligt att ha Sverige som hemmahamn då huvuddelen av verksamheten  bedrivs mot 
svensk hamn”.

Blomqvist upplevde att intresset för sjöfartsfrågor är svalt från politiker i både Sverige och 
Finland och tyckte det var mycket tråkigt. Han menar att tanken på ”sjöfart som näring inte 
finns” och som exempel anges att man i både Sverige och Finland har gjort 
sjöfartsmyndigheter en del av ett transportverk genom att slå ihop det med flyg, tåg och 
vägtransport. Blomqvist tror att ett specialiserat verk, ett sjöfartsverk, bättre hade kunnat 
hantera frågan om exempelvis de kommande regleringarna för sjöfartens svavelutsläpp i 
Östersjön.

Intervju med arbetsförmedlare  vid Ålands arbetsmarknad -och 
studieservicemyndighet den 18 Januari 2011

Arbetsförmedlingen verksamhet har påverkats i mindre omfattning av utflaggningarna och 
förändringen handlar främst om ett ökat antal arbetssökande som väntar på ålderpension. 
”Förmedling av arbetsplatser på färjorna har i princip upphört och viss  förändring av 
Arbetsförmedlingen verksamhet”, uppgav Suzanne Sjölund arbetsförmedlare och EURES 
rådgivare vid Ålands arbetsmarknad- och studieservicemyndighet.

Arbetsförmedlingen har framför allt sett en ökning av arbetslösa som riskerar att förlora sin 
ålderspension om de tar arbete på svenskflaggade fartyg. Ålderpension tas ut tidigare i 
Finland än i Sverige. ”Det här är personer som vill och kan arbeta”, sa Sjölund, men riskerar 
att förlora sin tidigare pension om de tar anställning på svenska fartyg. 

Arbetsförmedlingen har bistått arbetslösa med lagstadgat omställningsskydd, uppgav Sjölund 
och stått för arbetsmarknadsåtgärder som exempelvis jobbsökarkurser.
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Innan utflaggningarna kom det rekryteringsuppdrag från rederierna, då främst tillfälliga 
arbeten men nu har rekryteringen flyttats ut till fartygen och rederikontoret är inte längre 
inblandade i samma utsträckning som förr. Sjölund menade också att det ligger i tiden då 
arbetssökanden inte behöver gå via en sjöarbetsförmedling utan kan söka direkt via 
rederiernas hemsida.

För arbetsförmedlingens personal har det inneburit en minskning av förmedlade arbeten men 
Sjölund påpekar att förmedlingen av arbeten till sjöss är liten och någon arbetsbrist för 
förmedlingens anställda har inte uppstått. Hon berättar att arbetsbördan för arbetsförmedlarna 
är hög och  det faktum att förmedlingen av arbeten till sjöss i stort sett upphört har frigjort tid 
till andra arbetsuppgifter.

Många arbetsplatser har försvunnit från Åland till Sverige sa Sjölund, och utflaggningen 
drabbar många som vill jobba men inte kan på grund av att de i sådana fall förlorar 
ålderspensionen.

Intervju med Ålands Sjömansskolas rektor den 4 Februari 2011

Ålands sjömansskolas rektor Bernt Bergman tyckte att skolan påverkats i mindre omfattning 
och då handlar det i huvudsak om praktikplatser. 

”Antalet utbildningsplatser är oförändrat men däremot har skolan under den senaste 
tvåårsperioden sett  en minskning det senaste året av antalet sökande” men Bergman vet inte 
om det är relaterat till utflaggningen. Skolan har elever från Åland, Sverige och Finland. 

Bergman uppgav att tillgången av praktikplatser minskat i och med att de utflaggade fartygen 
upptagits i det svenska praktiksystemet och Åland har ingen tillgång till det. Han efterlyste ett 
närmare samarbete mellan Sverige, Åland och Finland i frågan om praktikplatser. Bergman 
påpekade dock att ingen elev blivit utan praktikplats.

Kontakten och samarbetet med näringslivet tyckte Bergman är oförändrat och menar att 
förhållandet är gott och som exempel har skolledningen flera representanter från rederierna i 
sin direktion. ”Skolan organiserar inte kontakterna med näringslivet utan uppmanar istället 
eleverna att själv sköta den kommunikationen”.

Skolans anslag ligger på samma nivå som innan utflaggningarna och Bergman uppger att de 
anställda inte påverkats. Däremot hade Bergman märkt av oklarheter eller oro inför sjöfartens 
framtid och hur den kommer att inverka på skolans målsättningar och syfte.

Referat av de svar chefen för Ålands Sjösäkerhetscentrum gav per e-post 
den 3 Februari

Ålands Sjösäkerhetscentrums erfarenheter av utflaggningarna från finsk till svensk flagga var 
övervägande positiva. Chefen för centrets verksamhet Fredrik Pettersson berättade om ett 
ökat antal kursdeltagare, ökat samarbete med svenska myndigheter och större etablering på 
den svenska marknaden.

Från de rederier som bytt från finsk till svensk flagg har Sjösäkerhetscentrum sett ett ökat 
antal kursdeltagare. ”Det verkar som att omsättningen på manskap är större på fartyg med 
svensk flagg”, sa Pettersson.
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För att möta behovet om sjösäkerhetskurser för svenskflaggade fartyg har 
Sjösäkerhetscentrum skaffat ett godkänt svenskt kvalitetssystem utfärdat av 
Transportstyrelsen och samarbetet med svenska myndigheter har intensifierats. Centret är 
godkända kursarrangörer i såväl sjösäkerhetskurser som brandbekämpningskurser. 

Ålands Sjösäkerhetscentrum har gynnats av utflaggningarna från finsk till svensk flagg. 
Utflaggningarna har inneburit en större etablering på den svenska marknaden, nära samarbete 
med Transportstyrelsen i Sverige och ett ökat antal kursdeltagare.
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5 Analys

Undersökningen skiljer sig från tidigare forskning diskuterad i bakgrunden i såväl omfattning 
som utförande. Omfattningen på tidigare material är mycket större och innehåller framförallt 
ett större inslag av statistiska bevis medan den här undersökning fokuserar kring personliga 
utsagor. Tidigare forskning förekommer i det flesta fall i formen av statliga utredningar. 

Hur svarade intressenterna på frågan om hur de upplevde påverkan, om någon, av 
utflaggningarna utifrån infallsvinklarna arbetsmarknad, kommun, näringsliv och utbildning. 
Uppsatsen arbetade utifrån  ovan nämnda infallsvinklar som också finns beskrivna i 
avgränsningen och här följer en upprepning av dem. 

• Näringslivet representeras av Rederiaktiebolaget Eckerö.
• Utbildning representeras av Högskolan på Åland, Ålands Sjömansskola och Ålands 

Sjösäkerhetscentrum.
• Kommun representeras av Eckerö och Geta kommuner.
• Arbetsmarknad representeras Arbets- och studieservicemyndigheten på Åland.

Ur arbetsmarknadssynvinkel  kan man konstatera att de påverkades i mindre omfattning 
jämfört de övriga i undersökningsgruppen. Framförallt berodde omfattningens grad på att 
förmedlingen av arbeten till sjöss var relativt liten redan före utflaggningarna. Intressant var 
att de som i samband med utflaggningarna främst påverkats negativt bestod utav personer 
som stod i begrepp att förlora sin ålderspension om de tog anställning på svenskflaggat fartyg. 
Ålderspension inträder vid lägre ålder i Finland. Vidare hade också arbetsförmedlingens 
förmedling av arbeten till sjöss i princip upphört i samband med utflaggningarna men om det 
var direkt relaterat till utflaggningarna var osäkert. Däremot kan man tänka sig att en del av 
rekryteringen sker i Sverige och kanske på en svensk arbetsförmedling. Sjölund själv trodde 
också att en stor del av rekrytering sköttes ombord.

Vad gäller kommunerna kan man  konstatera att effekterna av utflaggningarna varit påtagliga 
och framförallt har deras skatteintäkter påverkats negativt. Både Eckerö och Geta hade dock 
en positiv befolkningsutveckling som till viss del ersatt de förlorade intäkterna, och för 
Eckerös del även en skattehöjning. På lång sikt kan effekten bli den att nyrekryteringen till 
sjöfarten i kommunerna fortsätter att vara låg och skatteintäkternas återhämtning måste ske 
inom en annan näring. Det framkom också att det upplevdes som svårare för ungdomar att 
ordna med sommarjobb på fartygen vilket på sikt kan ha negativ konsekvens då ungdomar 
blir tvungna att söka sig utanför bygden.

Rederiet vars huvudsakliga argument för utflaggning var snedvriden konkurrens  i jämförelse 
med konkurrenter har  i många avseende lyckats med sina avsikter med utflaggningen. För 
rederiet var valutaexponeringen det största hindret i strävan efter lönsamhet och utflaggningen 
i stort sett avhjälpt den problematiken, men även andra fördelar följde med flaggbytet. Det är 
nu  möjligt sälja snus lagligt ombord och det åländska spel -och kasinomonopolet som rådde 
under finsk flagg är konkurrensutsatt och villkoren för den verksamheten ombord 
förbättrades. En intressant aspekt är när redaren nu också får tillgång till den svenska 
arbetsmarknaden för sin rekrytering medför detta en ökad konkurrens om arbetstillfällen och 
vad det kommer att innebära för de anställdas inflytande? 

Undersökningen sedd ur infallsvinkel utbildning ger ett något splittrat intryck. Högskolans 
upplevelse av påverkan var negativ men marginell, och man kunde inte peka på någon synlig 
påverkan. Visserligen ska det påpekas att högskolan rektor endast haft tjänsten i en månad 
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vilket kan haft utslag på resultatet. Sjömansskolan däremot kunde peka på en direkt effekt, ett 
minskat antal praktikplatser då de utflaggade fartyg upptagits i det svenska praktiksystemet. 
Förvånande var Sjösäkerhetscentrum vars upplevelser av utflaggningarna var positiva och 
centret hade direkt gynnats av dem med ett ökat antal kursdeltagare och en expansion på den 
svenska marknaden.

Den övervägande upplevelsen i undersökningsgruppen av utflaggningen var negativ, alla 
utom en upplevde en eller flera negativa konsekvenser. Ålands Sjösäkerhetscentrum upplevde 
utifrån deras verksamhet ingen negativ påverkan, utflaggningarna hade istället påverkat deras 
verksamhet positivt.

I undersökningsgruppen uppgav  rederiet och  arbetsförmedlingen att de deras personal 
påverkats av utflaggningarna. För rederiets del hade anställda lämnat företaget medan 
arbetsförmedlingen hade erfarit en påverkan i mindre omfattning vad avser personalens 
arbetsuppgifter. Förmedlade arbeten till sjöss hade i det närmaste upphört. Nyrekryteringen 
till färjorna upplevdes av kommunerna och skolorna som utebliven och tyckte det var 
oroande. Rederiet däremot tyckte det var positivt att nu också hade tillgång till svensk 
arbetsmarknad för sin rekrytering.

Ålands Sjömansskola uppgav att hade hade sett en minskning av antalet praktikplatser 
ombord i fartyg medan Högskolan på Åland inte registrerat någon förändring i antalet 
praktikplatser. Ingen av skolorna upplevde någon förändring i relationen till näringslivet på 
grund av utflaggningen.

Både Eckerö och Geta kommun gav intryck av att vara de som upplevde sig mest påverkade 
av utflaggningarna. De uppgav att påverkan i första hand gav sig till känna i form av av 
förändrade skatteintäkter och förutsättningarna för deras verksamhet hade förändrats till följd 
av utflaggningarna.  

Den tidigare forskning som diskuterats i det avsnittet har uteslutande utgjorts av statliga 
utredningar och rapporter som redogör för konsekvenser av utflaggning och 
framtidsscenarier. Dessa undersökningar har varit större i omfattning och stött sig på mer 
kvantitativa metoder som statistiska data som till exempel större enkäter. Den här 
undersökningens fokus har legat på upplevelser från ett mindre antal verksamheter och utgör 
därmed ett intressant tillägg till existerande forskning. Denna rapport speglar i varierande 
omfattning vad de tidigare rapporterna tagit upp med personliga utsagor utifrån de olika 
infallsvinklarna undersökningen tillämpat. De tidigare rapporterna behandlade 
skatteundantagets effekter, sjöfartens betydelse för den åländska ekonomin och kommunernas 
ekonomi 2010.  

Rapporten konstaterar skatteundantaget fyller sin avsedda funktion och taxfreeförsäljningen 
är en viktig del för färje- och kryssningstrafiken. Den skillnaden rapporten visar jämfört med 
tidigare forskning är en ifrågasättande inställning till skatteundantaget som upptäcktes i 
undersökningen. Sjöfartens betydelse för Åland speglas väl rapporten då de personliga 
utsagorna tydligt visar på konsekvenser och som exempel kan nämnas den påverkan 
kommunerna upplevde till följd av utflaggning och omstrukturering. Åland fortsätter att vara 
ett sjöfartsintensivt samhälle däremot kan rapporten visa att andra vägar till försörjning kan 
bli nödvändiga att hitta och att sjöfarten inte längre kan bidra samma utsträckning. Tidigare 
forskning visar med statistiska data hur kommunerna drabbades av utflaggning och 
omstrukturering och den här rapporten bidrog med personliga upplevelser sett utifrån en deras 
verksamhet.
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6 Diskussion

Uppsatsen ställde frågan om och hur verksamheter på Åland upplevde att utflaggningar och 
omstruktureringar inom sjöfarten hade påverkat dem. Sju av nio tillfrågade verksamheter 
ställde upp och lät sig intervjuas. Besluten som låg till grund för problemställningen var att 
flagga ut och omstrukturera grundades främst i valutaexponering. I det här fallet bedrivs 
affärsverksamhet i första hand mot ett land med annan valuta än den på företagets hemort och 
skapade en finansiell risk i och med valutornas värde varierar. Risken kunde avhjälpas med 
att affärsverksamheten, fartygen, bytte hemort. Detta medförde att arbetsplatsen blev svensk 
och kommunerna upplevde ett bortfall av skatteintäkter, en lösning som tillgodosåg alla parter 
fanns inte. Slutsatser är att dra av de upplevelser undersökningen dokumenterade. 
Affärsverksamheten drivs vidare  med för den gynnsammare förhållanden, kommunerna 
upplever ekonomiska svårigheter till följd av de förändrade intäkterna och  verksamheter som 
Sjösäkerhetscentrum upplever positiva effekter och kan utvidga sin verksamhet. Resultaten är 
flera och drar åt olika håll och visar på en mycket komplex situation. Politiska beslut som att 
stå utanför skatteunionen vars syfte var att bibehålla en näring, medverka i valutasamarbete 
och förbud mot snus har tillsammans och i viss mån beslut oberoende av varandra skapat ett 
låst läge. Ett vägval kanske.

Uppsatsens syfte var att beskriva hur verksamheter på Åland upplevde att de påverkats av 
utflaggningar och omstruktureringar inom sjöfarten. Framförallt har samtalen med 
representanter från de olika verksamheterna bidragit till bred och varierande verklighet där 
inga enkla svar finns. Undersökningen har visat på positiva och negativa effekter, väntade och 
oväntade effekter. Uppsatsen har noggrant och rimligt beskrivit upplevda påverkningarna.

Tillämpning av fallstudiemetoden i den här undersökningen hade för avsikt att fånga 
människors upplevda verklighet och med den begränsade undersökningsgruppen har det 
fungerat bra.  Två deltagare ur undersökningsgruppen deltog inte vilket var tråkigt för 
resultatet. Däremot upplevdes undersökningsgruppen som öppen, tillmötesgående och 
tillgänglig. En del deltagare föredrog längre resonemang och intervjun antog diskussionsform 
istället för frågor och svar medan en del intervjuer blev mer direkta och mängden insamlad 
material varierade således. En anledning till mindre mängd material är naturligtvis att ingen 
eller liten påverkan upplevdes, men även en personlig prägel tillkommer också vid varje 
intervju. Intervjuer som mätinstrument är bra för att fånga en persons uppfattning och det 
osäkra med metoden inträffar vid överförandet från intervju till undersökningsresultat. Den 
här undersökningen har låtit undersökningsgruppen ha synpunkter på intervjureferaten för att 
ge resultatet validitet. Däremot kan man i efterhand konstatera att instrumentet intervju kräver 
en del av användarens färdigheter och brister i detta kan ha påverkat resultatet. Det var också 
svårt att intervjua och anteckna och fånga vad som sades samtidigt, men att delge deltagarna 
referaten för konstruktiv korrigering upplevdes positivt. I efterhand står det klart att metoden 
att på förhand delge undersökningsgruppen intervjustöden kan ha bidragit till en oavsiktlig 
men högre grad av strukturering än initiellt avsett. En annan insikt som gjordes under 
intervjuerna var att det var lätt att bli färgad av deltagarnas åsikter och känna sympati med 
dem vilket kan ha haft utslag på resultatet. En del av intervjureferaten delgavs deltagarna med 
snäv tidsram vilket kan ha påverkat eventuell konstruktiv kritik.

Undersökningen har särskilt gett författaren djupare insikter om ett speciellt förfarande inom 
sjöfarten, nämligen de stöd som i olika former förekommer till fördel för sjöfarten. Stöden 
kan innefatta lagändringar, skattelättnader och bidrag men som senare kan komma att 
omkullkastas av oförutsägbara och okontrollerbara omständigheter och bli verkningslösa.
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10 Bilagor

Intervjustöd arbetsmarknad

Verksamhet. Tycker Ni att Er verksamhet påverkats av omflaggningarna? 

Arbetssökande. Tycker Ni att omflaggningarna påverkat antalet arbetssökande? 

Arbetstillfällen/platsannonser. Tycker Ni att omflaggningarna påverkat antalet 
arbetstillfällen/platser? 

Arbetsmarknadsåtgärder. Har Ni vidtagit arbetsmarknadsåtgärder till följd av 
omflaggning? 

Personal/anställda. Tycker Ni att er personal/anställda påverkats av omflaggningarna?

Generell upplevelse. Vad är Er generella upplevelse av omflaggning?

Övriga kommentarer.

Intervjustöd kommun

Verksamhet. Tycker Ni att Er verksamhet påverkats av omflaggningarna? 

Skatteintäkter. Tycker Ni att omflaggningarna påverkat kommunens skatteintäkter? 

Samhällsservice. Tycker Ni att omflaggningarna påverkat antalet samhällsservicen? 

Åtgärder. Har Ni vidtagit åtgärder till följd av omflaggning? 

Personal/anställda. Tycker Ni att er personal/anställda påverkats av omflaggningarna?

Generell upplevelse. Vad är Er generella upplevelse av omflaggning?

Övriga kommentarer.

Intervjustöd näringslivet

Lönsamhet. Tycker Ni att lönsamheten har påverkats till följd av omflaggningarna? 

Konkurrens. Tycker Ni att konkurrenssituationen har påverkats till följd av 
omflaggningarna?

Kostnader. Tycker Ni att kostnadssituationen har påverkats till följd av omflaggningarna?

Personal/anställda. Tycker Ni att er personal/anställda påverkats av omflaggningarna?
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Snus. Tycker Ni att snusförsäljningen ombord påverkats till följd av omflaggningarna?

Valuta. Tycker Ni att valutaexponeringen påverkats till följd av omflaggningarna?

Spelverksamhet. Tycker Ni att spelverksamheten ombord påverkats till följd av 
omflaggning?

Generell upplevelse. Vad är Er generella upplevelse av omflaggning?

Övriga kommentarer.

Intervjustöd utbildning

Antal sökande. Tycker Ni att omflaggningarna påverkat antalet sökande till 
sjöfartsutbildningar?

Utbildningsplatser.  Tycker Ni att antalet utbildningsplatser påverkats av omflaggningarna?

Praktikplatser.  Tycker Ni att antalet praktikplatser påverkats av omflaggningarna?

Anslag/budget. Tycker Ni att skolans anslag/budget har påverkats av omflaggningarna? 

Kontakt/samarbete med näringsliv. Tycker Ni att kontakten/samarbetet med näringslivet 
påverkats till följd av omflaggningar? 

Personal/anställda. Tycker Ni att er personal/anställda påverkats av omflaggningarna?

Generell upplevelse. Vad är Er generella upplevelse av omflaggningarna?

Övriga kommentarer.
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