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Abstract  

Detta arbete handlar om hur blivande sjöbefäls inställning till att arbeta under norskt avtal, IT-avtal 
och utländskt nettolöneavtal påverkades av hur resultatet av sjukersättning pensionsförmåner och 
föräldrapenning blir vid respektive avtal.  
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påverkades.  
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Abstract  

This investigation was about how future sea officer’s attitude to work under Norwegian contract, 
Swedish IT-contract and non Swedish net salary contract is affected by the result of sickness 
benefit, pension and parents’ allowance for respective contract.  

Background information about the different contracts was collected and after that interviews were 
carried out with future sea officers. The information was communicated to the respondents and 
they were asked about how their attitude was affected.  

The result was the best economical benefit affects the attitude most positive. Sickness benefit and 
pension affected the attitude most because it can occur at any time (sickness) and in about big 
amounts of money in the future (pension). Parents’ allowance affected the attitude less because it 
is possible to plan for and occurs during a limited period of time. Some respondents consider it 
good to organize their own pension while some consider it safer if the state is taking care of it.  

 

Keywords:   

Contract, Sickness benefit, Pension, Parents’ allowance.  

 



IV 

 

Innehållsförteckning  

 
1 Inledning ............................................................................................................................. 5 

1.1 Introduktion .................................................................................................................. 5 
1.2 Bakgrund ....................................................................................................................... 5 
1.3 Syfte ............................................................................................................................... 6 
1.4 Frågeställningar ............................................................................................................. 6 
1.5 Avgränsningar................................................................................................................ 7 

2 Metod.................................................................................................................................. 8 
2.1 Insamlig av bakgrundsmaterial ..................................................................................... 8 
2.2 Etiska aspekter .............................................................................................................. 8 
2.3 Val av undersökningsmetod .......................................................................................... 8 
2.4 Val av datainsamlingsmetod ......................................................................................... 9 
2.5 Val av enheter ............................................................................................................. 10 
2.6 Dataanalys ................................................................................................................... 10 
2.7 Är slutsatserna hållbara? ............................................................................................. 10 

3 Faktaorientering – Allmänt om avtalen ............................................................................ 12 
3.1 Norska bojlastaravtalet ............................................................................................... 12 
3.2 IT-avtalet ..................................................................................................................... 12 
3.3 Utländskt nettolöneavtal ............................................................................................ 12 

4 Faktaorientering – De ekonomiska aspekterna ................................................................ 13 
4.1 Sjukersättning .............................................................................................................. 13 
4.2 Pension ........................................................................................................................ 13 
4.3 Föräldraledighet .......................................................................................................... 14 

5 Teori .................................................................................................................................. 16 
6 Resultat ............................................................................................................................. 18 

6.1 Norskt avtal ................................................................................................................. 18 
6.2 IT-avtal ......................................................................................................................... 20 
6.3 Utländskt Nettolöneavtal ............................................................................................ 22 
6.4 Övriga resultat ............................................................................................................. 24 

7 Analys ................................................................................................................................ 25 
7.1 Analys i jämförelse till tidigare studier ........................................................................ 25 

8 Diskussion ......................................................................................................................... 28 
9 Metoddiskussion ............................................................................................................... 30 
10 Referenslista ..................................................................................................................... 31 

 



5 

 

1 Inledning 

1.1 Introduktion 

Att många svenska sjöbefäl arbetar på utlandsflaggade fartyg är inte något nytt. I takt med att 

den svenska handelsflottan blir allt mindre på grund av utflaggning (sverigesradio.se) blir det 

fler och fler som arbetar under utländsk flagg. Tarbit Shipping AB ex. vis (tarbit.se) anställer 

befäl med svensk utbildning till fartyg med annan flagg men som tidigare varit svenskflaggade. 

Därför är det intressant att göra denna undersökning om hur blivande sjöbefäls inställning till 

att arbeta under utländska avtal påverkas av vissa ekonomiska aspekter.  

Denna rapport riktar sig i första hand till personer med någon slags insikt i eller i vart fall 

kunskap om sjöfartsnäringen. Personer utan sådan kunskap kan ha svårt att ta till sig 

problemställningar och vissa fackuttryck även om språket i allmänhet inte är onödigt 

komplicerat eller fackuttrycksbaserat.   

1.2 Bakgrund 

I takt med att fler och fler svenska fartyg får utländsk flagg blir den givna följden att svenska 

befäl följer med fartyget eller söker jobb i fartyg med annan än svensk flagg (Lundgren, 2010, s. 

9). Hundratalet skepp har flaggats ut de senaste 5 åren enligt Håkan Friberg VD Sveriges 

Redareförening (sverigesradio.se) vilket lett till att det finns färre arbetstillfällen för svenska 

sjöbefäl ombord på svenskflaggade fartyg. Oavsett om sjöbefälen söker arbete under 

utländska avtal av vilja att arbeta där eller av att det inte finns tillräckligt med arbetstillfällen 

på svenska avtal är det en realitet att betydligt fler sjöbefäl arbetar under annan än svensk flag 

idag än får bara några få år sedan.   

 

Det har tidigare gjorts en undersökning om hur vissa olika avtal påverkar ekonomi och andra 

förmåner vilket givetvis kan vara en faktor som påverkar inställningen (Lönnberg, 2011).  

 

Det har även gjorts en undersökning om hur de ekonomiska aspekterna ser ut i norska 

anställningsavtal (Andersson, Wennerström 2008). Varifrån en del bakgrundsinformation till 

detta arbete är hämtat.  

Tidigare har det även gjorts en undersökning om blivande sjömäns vilja att söka arbete 

utomlands. (Reis, 2008). Den undersökningen gjordes år 2008 innan den största 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4514102
http://www.tarbit.se/
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4514102
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utflaggningsvågen börjat och baserades mer på studenternas vilja att arbeta ombord på 

utländska fartyg. Den här undersökningen är på ett sätt en uppföljning och det blir naturligt att 

ändra utgångspunkten från viljan att arbeta på utländska fartyg till att handla om hur 

inställningen till att arbeta under utländska avtal påverkas av vissa ekonomiska aspekter. Detta 

är naturligt eftersom det finns betydligt färre svenska fartyg idag och arbete på utländska 

fartyg gått från att vara en möjlighet till att bli en nödvändighet för många sjöbefäl.  

 

Den som arbetar i Sverige har rätt till statligt organiserade ekonomiska förmåner när det gäller 

bl.a. sjukersättning (Försäkringskassan Försäkrad när du bor eller arbetar i Sverige?), pension 

(Pensionsmyndigheten) och föräldrapenning (Försäkringskassan Föräldrapenning). För det som 

arbetar under ett icke svenskt avtal ser dessa förmåner olika ut beroende på vilket avtal denne 

arbetar under.  

1.3 Syfte 

Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur blivande sjöbefäls, som studerar vid 

svensk sjöfartshögskola, inställning till att jobba under utländska avtal påverkas av hur 

systemen för sjukersättning, pension och föräldrapenning är fungerar vid respektive avtal. 

1.4 Frågeställningar 

 

Hur påverkas inställning hos blivande fartygsbefäl till att jobba under det norska 

bojlastaravtalet av hur pensionssystemet är uppbyggt, hur sjukersättningssystemet är 

uppbyggt samt hur föräldrapenningssystemet är uppbyggt? 

 

Hur påverkas inställning hos blivande fartygsbefäl till att jobba under IT-avtalet av hur 

pensionssystemet är uppbyggt, hur sjukersättningssystemet är uppbyggt samt hur 

föräldrapenningssystemet är uppbyggt? 

 

Hur påverkas inställning hos blivande fartygsbefäl till att jobba under ett utländskt 

nettolöneavtal av hur pensionssystemet är uppbyggt, hur sjukersättningssystemet är uppbyggt 

samt hur föräldrapenningssystemet är uppbyggt? 
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1.5 Avgränsningar 

Alla förekommande utländska avtal undersöktes inte. Tre avtal som är representativa och 

vanligt förekommande valdes: Norska bojlastaravtalet, IT-avtalet och ett utländskt 

nettolöneavtal. (Huss, Sjöbefälsförenigen).   

 

Hur inställningen påverkades undersöktes endast utifrån de valda aspekterna: Sjukersättning, 

pension och föräldrapenning.   
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2 Metod 

2.1 Insamlig av bakgrundsmaterial 

Eftersom det inte kunde förutsättas att intervjuobjekten hade några förkunskaper om de 

aktuella faktorerna i avtalen var det nödvändigt att först samla in relevant information om 

dessa. Detta gjordes genom att hämta information från myndigheter (Försäkringskassan, 

pensionsmyndigheten etc.) elektroniskt. För att tolka avtal och hur visa regler tolkas för 

sjöanställda tog vi hjälp av Mikael Huss på Sjöbefälsföreningen. Informationen sammanställdes 

så att den kunde delges intervjuobjekten på vardagligt språk. 

2.2 Etiska aspekter 

Kravet på informerat samtycket uppfylldes av att respondenterna var kompetenta. De fick 

frågan om de ville delta utan att några påtryckningar i övrigt utövades. Därmed uppfylldes 

frivillighetskravet. De informerades även om undersökningens huvudsakliga syfte och 

tillfrågades om de förstått informationen. (Jacobsen, 2007, s. 23.) 

 

Informationen som samlades in är respondenternas personliga inställning men till ett 

arbetsrelaterat ämne. Informationen bedömdes därför inte särskilt privat. Resultaten 

sammanställdes på ett sådant sätt att det inte var möjligt att utifrån dessa identifiera enskilda 

personer (t.ex. redovisades inte en enskild respondents ålder tillsammans med information 

som denne angett). (Jacobsen, 2007, s. 24-26.) 

 

Informationen samlades in genom att anteckna exakt vad respondenterna sa. Det de sagt 

presenterades sedan i resultatet. (Jacobsen, 2007, s. 26-27.) 

 

2.3 Val av undersökningsmetod 

Eftersom syftet var att undersöka inställningen hos blivande sjöbefäl var det mest lämpligt att 

göra en kvalitativ undersökning för att få reda på deras verkliga åsikter och styra deras svar så 

lite som möjligt (Jacobsen, 2007, s. 48-49). Eftersom det inte fanns någon hypotes om hur 

inställningen skulle komma att vara var det också mest lämpligt att göra en kvalitativ 

undersökning. (Jacobsen, 2007, s. 57). 
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Ett sätt att få hög validitet är att göra en undersökning som är både bred och djup, dvs. en stor 

mängd data (många intervjuobjekt) och många variabler (ingående, långa intervjuer) 

(Jacobsen, 2007, s. 60-69). Detta är dock extremt resurskrävande varför en avvägning var 

tvungen att göras. Eftersom syftet var att ta reda på hur blivande sjöbefäls inställning till att 

arbeta under utländska avtal påverkas av vissa angivna ekonomiska aspekter hade individers 

relevanta åsikter riskerat att missas om alltför få intervjuobjekt användes. Å andra sidan är det 

inte praktiskt att genomföra en stor mängd intervjuer då det inte finns tid eller resurser till 

detta. Det exakta antalet intervjuer bestämdes inte på förhand utan intervjuer genomfördes 

tills mängden ny information som framkom vid varje intervjutillfälle var minimal. Av 

tidsåtgångsmässiga skäl sattes dock ett maximalt antal intervjuer till 30. Då 18 intervjuer 

genomförts och ingen ny information framkommit de sista 5 intervjuerna genomfördes inga 

ytterligare intervjuer.  

2.4 Val av datainsamlingsmetod 

En öppen intervju var lämplig som datainsamlingsmetod eftersom relativt få intervjuobjekt 

användes och syftet var att ta reda på deras inställning genom att lyssna på vad de sa 

(Jacobsen, 2007, s. 93). Att utföra enskilda intervjuer var mer lämpligt eftersom 

gruppintervjuer lämpar sig bäst då en situation skall utvärderas och inte är bättre då en 

individs inställning skall undersökas (Jacobsen, 2007, s. 94).  

 

Ett anteckningsformulär med de huvudsakliga frågeställningarna användes under intervjuerna 

för att få struktur på insamlad data. Aspekter som inte passade in i anteckningsformuläret 

noterades även dessa. På så vis undveks risken att förlora öppenheten i intervjun så bra som 

möjligt som den nödvändiga strukturen uppnåddes (Jacobsen, 2007, s. 95-96). 

 

Intervjuerna genomfördes i en för intervjuobjekten naturlig (välkänd) miljö. Antingen i ett 

grupprum i skolan eller i några fall i hemmet. Detta för att minska risken för onaturliga svar. 

Vidare valdes grupprum med beaktande av att det skulle förekomma så få störande moment 

som möjligt, t.ex. klasskompisar som kommer in under pågående intervju för att fråga 

intervjuobjekten om något. Detta eftersom intervjuobjekten då kan sluta sig mera än om 

intervjun sker ostört. (Jacobsen, 2007, s. 97). 
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2.5 Val av enheter 

Eftersom undersökningen inte skulle innefatta huruvida inställningen förändrats över tid 

användes endast intervjuobjekt från samma årskurs (Jacobsen, 2007, s. 122). Den sista 

årskursen användes då de har störst erfarenhet av att befinna sig ombord på fartyg där olika 

typer av avtal förekommer. Samt var positiva till att låta sig intervjuas och bra på att formulera 

sig (Jacobsen, 2007, s. 123). En förutsättning för denna urvalsmetod var att intervjuarna kände 

eller kände till respondenterna. 

2.6 Dataanalys 

Direkt efter varje intervju tänktes intervjun igenom och anteckningarna renskrevs. Från detta 

skapades sedan en sammanställning över intervjun (Jacobsen, 2007, s. 136-137).   

Av samtliga intervjusammanställningar gjordes sedan innehållsanalys eftersom 

intervjuobjekten lämnat information om faktiska förhållanden d.v.s. deras inställning 

(Jacobsen, 2007, s. 139-144). De faser som ingick i innehållsanalysen var följade: 

 

Kategorisering (uppdelning i teman). 

Fyllde kategorierna med innehåll (t.ex. illustrerade med citat). 

Jämförde intervjuer och sökte skillnader och likheter. 

Sökte förklaringar till skillnader. 

2.7 Är slutsatserna hållbara? 

Det är givetvis mer komplicerat att uppnå en hög extern validitet vid en kvalitativ 

undersökning. Har vissa tendenser i svaren hos intervjuobjekten varit väldigt samstämmiga är 

det dock sannolikt att de gäller generellt (Jacobsen, 2007, s. 166-168). 

 

Den så kallade undersökareffekten är svår att undgå helt. (Jacobsen, 2007, s. 170-171).  För att 

undvika den i möjligaste mån ställdes inga ledande frågor. Resultatet kan dock ha påverkats av 

intervjuarnas kroppsspråk som varierade från intervju till intervju beroende på intervjuobjekt 

samt relativa omständigheter såsom dagsform. Det är även svårt att hitta något gällande svar 

på hur stor kontexteffekten, dvs. effekten av det sammanhang och miljö intervjun 

genomfördes i, varit. För att minimera risken för onaturliga svar genomfördes intervjuerna i en 

naturlig miljö och med en minimering av störande moment, samt att intervjuerna var 
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planlagda eftersom genomtänkta synpunkter eftersträvades (Jacobsen, 2007, s. 97 samt 171-

172).  
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3 Faktaorientering – Allmänt om avtalen 

I detta kapitel utelämnas fakta om de ekonomiska aspekter vilka inställningen skall undersökas 

till i denna undersökning. Dessa beskrivs detaljerat i nästa kapitel.  

3.1 Norska bojlastaravtalet 

Det norska bojlastaravtalet är ett avtal som förekommer på norska tankbåtar som lastar vid 

offshoreinstallationer. Lönen för en nyutexaminerad vaktstyrman är ca 34 000 NOK (2008) och 

vilken beskattas med 16,1 – 18,9 %. (Andersson, Wennerström 2008.) 

3.2 IT-avtalet 

Ett IT-avtal kan upprättas mellan arbetsgivare och arbetstagare under följade 

grundförutsättningar.  

 Annan flagg än EES-land 

 Anställningen sker i Sverige (kontor i Sverige) 

 Fartyget seglar i oceanfart (minst 75 % av tiden utanför EES-området) 

 1-1 avlösningssystem, eller i vart fall minst halva tiden ombord 

Om ovanstående förutsättningar uppfylls erhåller den anställde skattefrihet. Lönerna varierar 

beroende på arbetsgivare. (SBF Avtalsmall IT), (Huss, Sjöbefälsföreningen). 

3.3 Utländskt nettolöneavtal 

Grunden i ett sådant avtal är att den anställde mönstrar på, jobbar och får lön men ingenting 

annat. Lönen varierar beroende på arbetsgivare. Om den anställde bor i Sverige skall lönen 

deklareras vilket leder till att den beskattas likvärdigt med en inkomst i land vilket brukar 

innebära ca 45 %. (Huss, Sjöbefälsföreningen) 
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4 Faktaorientering – De ekonomiska aspekterna 

4.1 Sjukersättning 

För den som arbetar under svenska avtal och är med i försäkringskassan ser sjukersättningen 

ut på följande sätt. Den sjukskrivne får ingen ersättning den första sjukdagen (karensdagen) 

och därefter 80 % av ordinarie lön. Efter två månaders sjukdom övergår ersättningsansvaret 

från arbetsgivaren till försäkringskassan. Den ersättningsgrundande inkomsten är max 7,5 

prisbasbelopp (1 prisbasbelopp = 44 000 SEK, 2012). Sjukdom under vederlagsledighet räknas 

ej som ledighet. (SBF, 2008), (Försäkringskassan Försäkrad när du bor eller arbetar i Sverige?).  

4.1.1 Norskt avtal 

För den som arbetar under det norska bojlastaravtalet ser sjukersättningen ut på följande sätt. 

Den sjukskrivne får 100 % av ordinarie lön i sjukersättning. Efter sex månader övergår 

ersättningsansvaret från arbetsgivaren till folketrygden (den norska motsvarigheten till 

försäkringskassan). Den ersättningsgrundande inkomsten är max 6 grundbelopp (1 

grundbelopp = 79 216 NOK, 2011). Sjukdom under vederlagsledighet berättigar inte till 

sjukersättning. (Andersson, Wennerström 2008.) 

4.1.2 IT-avtal 

För den som arbetar under IT-avtalet ser sjukersättningen ut på följande sätt. Ersättningen 

motsvarar den som utbetalas vid ett svenskt avtal men ersätts inte av försäkringskassan utan 

av det försäkringsbolag som rederiet tecknat motsvarande försäkring hos. Ersättningen kan 

vara högre än om du jobbar under svenskt avtal. Det finns inget krav på att försäkringsbolaget 

måste vara baserat i Sverige. (SBF Avtalsmall IT.) 

4.1.3 Utländskt nettolöneavtal 

Inga garantier finns gällande sjukersättning. Det är upp till individen att försäkra sig för detta. 

4.2 Pension 

För den som arbetar under svenska avtal sätts 18,5 % av den pensionsgrundande inkomsten 

(arbetsinkomsten minus avdrag för allmän pensionsavgift 7 % och all inkomst över 7,5 

prisbasbelopp räknas inte) av till allmän pension (inkomstpension och premiepension) och 

bildar pensionsrätter som räknas om till pensionsbelopp den dagen personen pensioneras. 

Därtill läggs tjänstepensionen. Arbetsgivaren sätter av 4,5 % av lönen till tjänstepension som 
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förvaltas av Alecta. Tjänstepensionens storlek avgörs av hur mycket som inbetalats (dvs. 

lönens storlek och intjäningstid) och avkastning. (Andersson, Wennerström 2008.) 

4.2.1 Norskt avtal 

Den som arbetar under norskt avtal har rätt till sjömanspension, som grundar sig på 150 

månaders sjötid (dock räkas även tid från andra EU/EES fartyg), som garanterar 60 % av lönen 

mellan 60 och 67 års ålder. Efter 67 års ålder utbetalas folketrygdspension som avgörs av 

inkomstens storlek och intjäningstid. För maximal ersättning krävs 40 års intjäningstid. Kortare 

anställningstid än 3 år ger ingen rätt till folketrygdspension (men sjötiden ligger till grund för 

tjänstepension om den anställde senare börjar arbeta i Sverige). Folketrygdspensionen kan bli 

högre än sjömanspensionen beroende på inkomstens storlek och intjäningstidens längd. Om 

den är lägre betalas ett övergångstillägg motsvarande skillnaden ut från 67 års ålder. 

(Andersson, Wennerström 2008.) 

4.2.2 IT-avtal 

Den som arbetar under IT-avtalet har rätt till försäkringslösning motsvarande allmän pension 

och tjänstepension som arbetsgivaren tecknar hos försäkringsbolag, antingen i samarbete med 

fackförbund eller på egen hand. Ersättningsnivån kan vara högre än vid ett svenskt avtal. Det 

finns inget krav på att försäkringsbolaget måste vara baserat i Sverige. (SBF Avtalsmall IT.) 

4.2.3 Utländskt nettolöneavtal 

Inga garantier finns gällande pensionsförmåner. Det är upp till individen att ordna en lösning. 

4.3 Föräldraledighet 

I Sverige har föräldrarna tillsammans rätt till 480 dagar med föräldrapenning motsvarande 80 

% av den sjukpenningsgrundande lönen (Försäkringskassan Föräldrapenning). Därutöver har 

pappan rätt till 10 dagars tillfällig föräldrapenning med samma ersättningsnivå i samband med 

barnets födelse (Försäkringskassan Tillfällig föräldrapenning i samband med barns födelse). 

4.3.1 Norskt avtal 

I Norge har föräldrarna tillsammans rätt till 270 dagar med föräldrapenning motsvarande 80 % 

lönen alternativt 215 dagar med 100 % av lönen. Pappan har rätt till fyra veckors ledighet utan 

ersättning i samband med barnets födelse. (Andersson, Wennerström 2008.) 

4.3.2 IT-avtal 

Den som arbetar under IT-avtal har rätt att begära föräldraledighet. Någon försäkring finns 

dock inte kopplad till detta utan ersättningen hamnar på försäkringskassans miniminivå 
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(Försäkringskassan (2012) Föräldrapenning). Skattefriheten förloras om föräldraledigheten 

medför att föräldern inte är ombord minst 183 dagar per år (Huss, Sjöbefälsföreningen).  

4.3.3 Utländskt nettolöneavtal 

Inga garantier finns gällande Föräldraledighet. Det är upp till individen att lösa detta. 
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5 Teori 

Tidigare studier som gjort är bland annat Matros, motorman eller sjöbefäl en kvantitativ 

undersökning om sjömanselevers framtidsplaner efter gymnasiet(Reis, 2008). Den del av 

undersökningen som är intressant för den här undersökningen är de resultat som redovisar 

respondenternas intresse av att arbeta utomlands. I undersökningen som används så skiljer de 

på män och kvinnor dock har vi räknat om det till ett gemensamt resultat för att kunna jämföra 

det med resultatet av denhär undersökningen. Deras resultat visa att nästan alla som 

tillfrågades är intresserade av att jobba utomlands i framtiden, endast 21 % av de tillfrågade är 

inte intresserade av att arbeta utomlands. 

 

I en undersökning om hur bra försvarsmakten i Sverige står sig som attraktiv arbetsgivare för 

80-talister (Persson 2009) framkommer att 80-talisterna upplever det sociala skyddsnätet som 

en självklarhet samtidigt som de är individualiserade i högre utsträckning än äldre 

generationer.   

 

Vilka faktorer värdesätter Kalmars sjöbefälsstudenter högst hos en arbetsgivare? (Hallerström 

m.fl. 2008). Är en studie där syftet är att ta reda på vad sjöbefälsstudenterna prioriterar högst 

när de skall söka arbete. Samt att ta reda på vilka drivkrafter som låg bakom för att 

studenterna skulle söka på den internationella marknaden. I studien använde de sig av en 

kvantitativ studie som gav resultatet att de flesta studenterna prioriterade lönen högst. 

 

Denna fråga ställdes till respondenterna:  

Är du intresserad eller har planer på att jobba för ett internationellt rederi? 

67 % svarade att det var intresserade eller hade planer på att jobba på ett internationellt 

rederi. 

 

Även denna fråga ställdes till respondenterna: 

Vilka av de nedanstående alternativen är för dig viktigast när du ska söka ditt första jobb till 

sjöss? 

89 % av de tillfrågade svarade att lönen var viktigtgast. De andra alternativen som fanns att 

välja på låg på mellan 25 % till 41 %. De alternativ som var viktigast för 25 % till 41 % var: 
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kompetensutveckling, internet och kommunikation, karriärvägar, fritid ombord, trygga & fasta 

avlösningssystem, anställningstrygghet, törnar under 6 veckor, arbetstider ombord eller 

rederiets rykte. Här är samtliga av de alternativ som respondenterna kunde välja på och 

flertalet av dessa valdes inte: Lönen, förmåner/bonussystem, anställningstrygghet, 

pensionslösningar, karriärvägar, kompetensutveckling, mycket ansvar, litet ansvar, rederiets 

rykte, majoritet svensk besättning, multinationell besättning, besättning över 20 personer, 

besättning under 20 personer, arbetstider ombord, internet och kommunikation, fritid 

ombord, svenskt/TAP-avtal, utländska avtal, maten ombord, törnar under 6 veckor, törnar 

över 6 veckor, trygga & fasta avlösningssystem, inga jobbiga resor vid påmönstring, närfart, 

Europafart, World Wide fart eller annat. 

 

Även denna fråga ställdes till respondenterna: 

Vilka av de nedanstående alternativen motiverar dig att söka till ett internationellt rederi? 

Även här svarade de alldra flesta att lönen hade störst betydelse. Det var 24 % som svarade att 

lönen motiverade mest om man jämför det mot de andra alternativen som låg mellan 4 % och 

10 %. De alternativ som motiverade 4 % till 10 % av det tillfråga var: förmåner/bonussystem, 

pensionslösningar, karriärvägar, kompetensutveckling, rederiets rykte, arbetstider ombord, 

internet och kommunikation, trygga & fasta avlösningssystem, World Wide fart. Här är 

samtliga av de alternativ som respondenterna kunde välja på och flertalet av dessa valdes inte: 

Lönen, förmåner/bonussystem, anställningstrygghet, pensionslösningar, karriärvägar, 

kompetensutveckling, mycket ansvar, litet ansvar, rederiets rykte, majoritet svensk besättning, 

multinationell besättning, besättning över 20 personer, besättning under 20 personer, 

arbetstider ombord, internet och kommunikation, fritid ombord, svenskt/TAP-avtal, utländska 

avtal, maten ombord, törnar under 6 veckor, törnar över 6 veckor, trygga & fasta 

avlösningssystem, inga jobbiga resor vid påmönstring, närfart, Europafart, World Wide fart 

eller annat. 
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6 Resultat 

Respondenterna var av varierande åldrar och kön inom urvalsgruppen.  Av de 18 

respondenterna kunde alla tänka sig att arbeta under norskt bojlastaravtal och IT-avtal. Alla 

utom 1 kunde tänka sig att arbeta under utländskt nettolöneavtal. Några citat som är talande 

för de åsikter som framkommit under intervjuerna är:  

 

”Ja, men första arbetet skulle jag hellre ha under svenskt avtal då jag 

är av uppfattningen att arbetsgivaren” sköter mer av det praktiska 

då.” 

  

”Ja, avtalet inte avgörande, arbetsklimatet det viktiga”.  

 

”Ja, ett jobb vill man ju alltid ha.” 

6.1 Norskt avtal 

6.1.1 Sjukersättning 

Inställningen till att arbeta under det norska bojlastaravtalet påverkades övervägande positivt 

eller inte alls av hur sjukersättningssystemet är uppbyggt. De som var positivt inställda var det 

framförallt för att ersättningsnivån är högre.  

 

”Förändras åt det positiva hållet – det är ju mer förmånligt.” 

 

De som inte påverkades alls var av uppfattningen att de inte blir sjuka någon längre tid eller att 

det inte spelar någon roll i det långa loppet. Någon respondent uppgav att inställningen kan 

förändras med tiden om dennes sjukdomsfrekvens ökar.  

 

”Det kvittar totalt just nu – blir aldrig sjuk. Kan ändra mig då jag blir 

äldre och sjuk oftare.” 

 

”Osannolikt att jag skulle bli långtidssjuk.” 
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6.1.2 Pensionsförmåner 

Inställningen till att arbeta under det norska bojlastaravtalet påverkades övervägande positivt 

eller inte alls av hur pensionssystemet är uppbyggt. Det som påverkades positivt gjorde det 

framförallt för att de var av uppfattningen att de skulle ha hög lön under det norska avtalet 

och därmed ansåg att de skulle kunna spara mer privat. Även att ha en garanterad nivå på 

pensionen mellan 60 och 67 års ålder påverkade positivt. 

 

”Bra att kunna pensioneras vid 60.” 

 

De som inte påverkades alls var av uppfattningen pensionen är avlägsen tidsmässigt samt att 

vilka pensionsförmåner man får inte är intressant utan endas är att betrakta som en liten 

bonus.  

 

”Påverkar mig inte. Kommer tjäna bättre där så kan spara mer själv.” 

 

”Det är inte relevant, det är för långt fram i tiden.” 

 

”Påverkar mig inte alls, inte pensionen som är intressant, ser den mer 

som en liten bonus.” 

 

En aspekt som påverkade inställningen negativt var att det skulle kännas mindre tryggt att få 

pension i NOK än i SEK om man bor i Sverige. 

 

”Påverkar min inställning negativt. Skulle kännas tryggt att ha 

pension avsatt i svenska kronor i Sverige.” 

 

6.1.3 Föräldrapenning 

Inställningen till att arbeta under det norska bojlastaravtalet påverkades övervägande negativt 

eller inte alls av hur föräldrapenningssystemet är uppbyggt. Det som påverkade inställningen 

negativt var att antalet dagar med föräldrapenning var lägre. 

 

”Påverkar mig negativt eftersom det är färre dagar. 
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De som inte påverkades gjorde inte det för att de inte tänkt skaffa barn och därmed inte skulle 

ta del av något av systemen. Även uppfattningen att det inte spelar någon roll eftersom man 

ändå är ledig så mycket fanns.  

 

”Ingen påverkan, jag skall inte skaffa barn.” 

 

”Det svenska är bättre men det spelar ingen roll eftersom jag ändå är 

ledig så mycket.” 

 

”Ingen påverkan även om svenska är bättre. Hög lön kan 

kompensera då jag kan lägga undan pengar och minska min 

tjänstgöringstid istället.” 

6.2 IT-avtal  

6.2.1 Sjukersättning 

Inställningen till att arbeta under IT-avtal påverkades positivt av att ersättningsnivåerna för 

sjukpenning kan vara högre än under svenskt avtal.  

 

”Positivt att det kan vara bättre ersättning” 

 

Några olika farhågor framkom gällande dels att det inte är försäkringskassan som handhar 

försäkringen och dels att ingen reglering finns angående var försäkringsbolaget skall vara 

baserat, men att om det är ett bolag som man litar på så är det inget problem.  

 

”Beror på pålitligheten hos bolaget” 

 

”Så länge man får ut pengar så inga problem. Om kontakten med 

bolaget fungerar bra.” 

 

Många påverkades dock inte av det faktum att det är ett försäkringsbolag som handhar 

försäkringen.  

 

”Om funktionen och resultatet i princip är detsamma under IT som 

svenskt ser jag ingen större skillnad på de två. Kvittar mig om det är 
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försäkringskassan eller ett försäkringsbolag som står för 

ersättningen.” 

6.2.2 Pensionsförmåner 

Inställningen till att arbeta under IT-avtal påverkades positivt av att ersättningsnivån kan vara 

högre än under svenskt avtal. 

 

”Positivt att det kan vara bättre ersättning.” 

 

Inställningen påverkades dock övervägande negativt av att det är ett försäkringsbolag som 

handhar ersättningssystemet.  

 

”Känns otryggare om man inte vet att det funkar.” 

 

Detta kan dock för de flesta kompenseras av att det är ett svenskt bolag alt. pålitligt utländskt 

bolag.  

 

”Hade varit tryggare om bolaget varit stationerat i Sverige.” 

 

”Beror på pålitligheten hos bolaget.” 

 

Inställningen påverkades övervägande mer negativt i pensionsfallet än sjukersättningsfallet 

eftersom det ansågs röra sig om större belopp lägre fram i tiden. En mindre grupp hade 

uppfattningen att det är bättre att det är ett försäkringsbolag som handhar 

ersättningssystemet eftersom de då ansåg att de kan påverka mer själva. 

 

”Lättare påverka själv.” 

 

 Ett fåtal respondenter påverkades inte alls i sin inställning eftersom de ansåg att 

pensioneringen är så avlägsen tidsmässigt. 

 

”Spelar ingen roll, pensioneringen är så långt fram i tiden.” 
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6.2.3 Föräldrapenning 

Inställningen till att arbeta under IT-avtal påverkades kraftfullt övervägande negativt av hur 

resultatet blir om man skall vara föräldraledig om man arbetar under IT-avtal. Detta på grund 

av den låga ersättningsnivån samt att skattefriheten förloras.  

 

”Påverkar mig mycket negativt, ersättningsnivån är i det närmaste 

försumbar.”  

 

Vissa som inte hade planer på att skaffa barn för tillfället påverkades dock inte av det just nu. 

 

”Påverkar mig inte just nu men kan ändras snabbt om min situation 

förändras. Skulle söka annat jobb om jag var på väg att bli förälder.”  

 

En mindre grupp påverkades inte alls eftersom det inte var aktuellt för dem att skaffa barn.  

 

6.3 Utländskt Nettolöneavtal 

6.3.1 Sjukersättning 

Inställningen till att arbeta under utländska nettolöneavtal påverkades uteslutande negativt av 

att ingen sjukersättningsförsäkring måste finnas kopplad till avtalet.  

 

”Påverkar min inställning negativt. Jag vill ha trygghet.” 

 

För vissa kunde det dock kompenseras av en högre lön motsvarande vad en motsvarande 

kostar medan det för vissa kunde kompenseras av en markant högre lön än vad en 

motsvarande försäkring kostar.   

 

”Beror på lönen. Om lönen efter försäkringen är motsvarade så 

påverkar inte alls.” 

 

”Det är ju negativt,. Men det kan kompenseras av markant högre 

lön.” 
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För vissa uppvägde inte ekonomisk kompensation utan de ansåg sig ha för dålig kunskap för att 

kunna teckna rätt sorts försäkring eller att det blir för krångligt även fast det ekonomiskt kan 

bli bättre.  

 

”Jag har dålig koll på vad jag skulle behöva göra själv.” 

 

6.3.2 Pensionsförmåner 

Inställningen till att arbeta under utländska nettolöneavtal påverkades på liknande sätt som 

den gjorde av sjukersättningen. Dvs. Om lönen är hög så att ett eget motsvarande 

pensionssparande kan skapas så är det ok. För vissa så krävs det att lönen skall vara markant 

högre för att det skall vara ok. 

 

”Kan vägas upp om jag tjänar bra så jag kan spara mycket själv.” 

 

 Ett fåtal respondenter ansåg det positivt att ingen pension drogs direkt från lönen eftersom 

det gav individen mer kontroll själv. 

 

”Positivt. Jag vill ha mer kontroll själv.” 

 

6.3.3 Föräldrapenning 

Inställningen till att arbeta under utländska nettolöneavtal påverkades övervägande negativt 

av att det inte finns några garantier om föräldrapenning.  

 

”Hade varit tvungen att säga upp mig om jag skulle skaffa barn och 

arbetade under sådant avtal – så påverkar mig negativt.” 

 

Enstaka respondenter påverkades inte just nu men angav att de skulle kunna påverkas av det 

ifall deras livssituation förändrades. 

 

”Skulle kunna påverka mig negativt senare i livet men inte just nu.” 

 

En mindre grupp påverkades inte alls då de inte hade avsikten att skaffa barn.  

 

”Inte aktuellt för mig att skaffa barn.” 
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6.4 Övriga resultat 

Ett par av de synpunkter som framkommit är av mer generell karaktär, beror inte på vilket 

avtal som avses. Två kvinnliga respondenter angav att det inte spelar någon roll vilket 

föräldrapenningssystem som används utan att de hur som helst inte skulle vara möjligt att 

arbeta till sjöss om de skulle skaffa barn. Inga manliga respondenter angav en liknande 

synpunkt 

 

”Påverkar mig inte så mycket. Den dagen jag skaffar barn räcker inte 

den svenska ledigheten heller.” 

 

Några respondenter angav att hur pensionssystemet är uppbyggt inte spelar någon roll 

eftersom de ändå inte kommer få någon pension. Alltså en generell misstro mot 

pensionssystemen.  
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7 Analys 

 

”Det kvittar totalt just nu – blir aldrig sjuk. Kan ändra mig då jag blir 

äldre och sjuk oftare.” 

 

Detta påstående som inte var de enda i sitt slag tyder mycket på att respondenten inte riktigt 

har orkat fundera på vad det verkligen skulle innebära om han/hon ramlade och bröt benet 

eller liknande. Många i den något yngre generationen lever med tron att de är odödliga eller 

helt enkelt att de inte kommer att bli sjuka eller skada sig. Men i verkligheten så kan vem som 

helst snubbla och bryta benet eller råka ut för en annan olycka. Så även om man är ung och 

frisk nu så finns de inget som säger att man kommer vara det alltid, för alla kan råka ut för en 

olycka och alla blir äldre. Vår uppfattning är att med åldern så ökar även självinsikten om att 

du kan råka ut för en olycka eller bli sjuk och tvingas då vara borta från arbetet en längre tid. 

Vad skall du göra då om du inte har någon som helst försäkring eller ersättning under den 

tiden?  

7.1 Analys i jämförelse till tidigare studier 

 

En tidigare studie som gjort i ett ämne som ligger relativt nära det ämne som denna 

undersökning handlar om är Matros, motorman eller sjöbefäl en kvantitativ undersökning om 

sjömanselevers framtidsplaner efter gymnasiet(Reis, 2008). I den undersökningen kommer de 

fram till resultatet att hela 79 % av respondenterna är intresserade av att arbeta utomlands i 

framtiden. Detta resultat får hand i hand med resultatet på denna undersökning som i stort 

visar på att många blivande sjömän är intresserade av att jobba utomlands. Anledningen till att 

denna siffra är så pass hög inom sjöfarten är troligtvis för att sjömän är anpassningsbara och 

att de dessutom är naturligt i sjömannens yrke att arbeta med alla världens hav som ”kontor”.  

De få som inte kan tänka sig att jobba utomlands eller under svenskt avtal gör de till stor del av 

bekvämlighetsskäl eftersom de inte anser sig kompetenta nog för att skaffa privata 

försäkringar gällande andra nödvändiga aspekter. 
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I undersökningen om hur bra försvarsmakten i Sverige står sig som attraktiv arbetsgivare för 

80-talister (Persson, 2009) framkommer att 80-talisterna upplever det sociala skyddsnätet som 

en självklarhet samtidigt som de är individualiserade i högre utsträckning än äldre 

generationer. Majoriteten av respondenterna i denna undersökning var 80-talister. 

Inställningen, som förekommer till stor del men inte uteslutande, att det går bra att ordna sina 

egna försäkringar eller lägga undan pengar om lönen är tillräckligt hög korresponderar väl mot 

detta resultat eftersom individen vill ha tryggheten men inte ser något problem med att ordna 

saken själv. 

 

Som man kan se på resultatet från denna undersökning så kan man se att många prioriterar 

lönen högt. Även om denna undersökning inte någon gång frågade hur intresset att arbeta 

under olika avtal ändrades på grund av lönen så svarade ändå flertalet av respondenterna att 

det berodde mycket på lönen huruvida deras intresse ändrades eller inte. Anledningen till att 

lönen togs upp i denna undersökning beror såklart på att de har stor betydelse för om man då 

kommer att behöva ha sjukersättning, pension och föräldrapenning i avtalet. Tjänar man så 

pass mycket pengar att man har råd att själv lägga undan pengar som man kan ha om man blir 

sjuk, när man går i pension eller om man skaffar barn så behöver inte detta finnas med i det 

avtal man jobbar under. Det är det som framgått i flertalet av de intervjuer som genomförts. 

Dock anser en del att det är enklare att de olika aspekterna finns med i avtalet gällande 

sjukersättning, pension och föräldrapenning. Allt har dock ett pris vilket är det som gör att de 

flesta ändå prioriterar lönen vilken man kan se på resultaten från undersökningen Vilka 

faktorer värdesätter Kalmars sjöbefälsstudenter högst hos en arbetsgivare? och även på många 

av de svar som respondenterna gett i denna undersökning. 

 

”Inte alls så länge lönen är så pass hög att jag kan teckna en egen 

motsvarande försäkring.” 

 

Undersökningen som här har använts i jämförelse till denna undersökning visar på att 

sjöbefälsstudenterna inte har något emot att söka sig utomlands om de får bra betalt för 

arbetet vilket resultatet i denna undersökning också visar på då flertalet respondenter har gett 

kommentarer som tyder på att lönen är viktigt speciellt i de avtal då man får kompromissa 

med andra aspekter såsom sjukersättning, pension och föräldrapenning. 
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Många kommentarer i denna undersökning visar på att många blivande sjöbefäl prioriterar att 

först och främst få ett jobb och det är en fördel om lönen är hög för då är flertalet beredd på 

att kompromissa med andra ekonomiska aspekter såsom sjukersättning, pension och 

föräldrapenning. 

 

”Kan kompenseras om lönen är hög.” 

 

Man kan tydligt se i den tidigare undersökningen att de alldra flesta prioriterar en hög lön 

framför många andra aspekter eller bekvämligheter som man kan kalla det. För i slutändan så 

kan man säga att beroende på hur hög lönen är desto fler ekonomiska aspekter som sociala 

kan man klara sig utan om man får en hög lön. 
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8 Diskussion  

Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur blivande sjöbefäls, som studerar vid 

svensk sjöfartshögskola, inställning till att jobba under utländska avtal påverkas av vissa givna 

ekonomiska aspekter. 

 

I resultatet så ser man tydligt att undersökningen har gett resultat som svarar till syftet genom 

frågeställningarna för undersökningen.  

 

Hur påverkas inställning hos blivande fartygsbefäl till att jobba under det norska 

bojlastaravtalet av hur pensionssystemet är uppbyggt, hur sjukersättningssystemet är 

uppbyggt samt hur föräldrapenningssystemet är uppbyggt? 

 

Allmänt är inställningen positiv till att jobba under norskt bojlastaravtal då de flesta 

respondenter har inställningen att den markant högre lönen kan kompensera för hur 

pensionssystemet är uppbyggt och över att föräldrapenningssystemet är mindre fördelaktigt i 

norskt bojlastaravtal. Att sjukersättningssystemet i norskt bojlastaravtal ger högre 

ersättningsnivåer än svenskt avtal är positivt då man helt enkelt får ut mer pengar under tiden 

man är sjuk.  

 

Hur påverkas inställning hos blivande fartygsbefäl till att jobba under IT-avtal av hur 

pensionssystemet är uppbyggt, hur sjukersättningssystemet är uppbyggt samt hur 

föräldrapenningssystemet är uppbyggt? 

 

Inställningen till att jobba under IT-avtal var i stort sett positiv dock reserverade sig en de 

respondenter sig till avtalet beroende på vilket bolag som var anlitat för att sköta 

sjukersättningen och pensionen. Många av respondenterna tyckte att e hade stor inverkan hur 

vida seriöst bolaget verkade och om de var stationerat inom Europa. Detta är ur vår synvinkel 

inte förvånade då vi svenskar är så vana med att allt sådant tas omhand och sköts seriöst utan 

att vi behöver lägga någon energi på det. Det är positivt att flera respondenter själva tar 

initiativ till att ta reda på mer om de bolag som kan komma att sköta deras sjukersättning och 

pension. Detta tyder ju på att de bryr sig och vill ha bra kontroll på deras egen ekonomiska 
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situation. Dock påverkades inställningen hos de respondenter som någon gång i framtiden 

planerade att skaffa barn negativt över att man inte hade rätt till någon som helts 

föräldrapenning förutom att man då kunde söka ersättning hos försäkringskassan men många 

respondenter ansåg att det var en försumbar summa.  

 

 

Hur påverkas inställning hos blivande fartygsbefäl till att jobba under ett utländskt 

nettolöneavtal av hur pensionssystemet är uppbyggt, hur sjukersättningssystemet är uppbyggt 

samt hur föräldrapenningssystemet är uppbyggt? 

 

Den allmänna inställningen till att jobba under utländskt nettolöneavtal var blandad. De flesta 

ansåg att det var okej om lönen var så pass hög att den skulle kunna kompensera genom att 

skaffa en sjukförsäkring privat och dessutom pensionsspara privat. Dock tyckte en del att det 

verkade krångligt att fixa med detta själva då de inte hade så stort kunnande inom området. 

Många ansåg att detta var ett helt okej system så läge man inte planerade att bilda familj och 

skaffa barn för då är ju den enda lösningen att säga upp sig för att ha möjlighet att få vara 

föräldraledig.  
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9 Metoddiskussion 

Anledningen till att undersökningen genomfördes enligt en kvalitativ metod var att det inte 

fanns någon hypotes och de resultat som vi ville komma fram till inte bara hur de blivande 

sjöbefälens inställning skulle påverkats utan även varför deras inställning skulle påverkas och 

detta skulle ha varit mycket svårt om inte omöjligt att få fram i med en kvantitativ metod. 

Hade en enkätundersökning gjorts istället så hade det inte gått att få fram så uttömmande svar 

som uppnåddes genom intervjuerna. Anledningen till att inte fler intervjuer gjordes var för att 

de olika svar som getts av respondenterna gav i stort sett samma resultat därför behövdes inte 

fler intervjuer eftersom det inte skulle komma att ändra resultatet nämnvärt.  

 

Huruvida undersökningen påverkades av att intervjuarna till viss del kände respondenterna 

privat. Det är svårt att säga hur undersökningen påverkades då de beror på de olika 

personligheterna hos respondenterna. Några positiva påverkningar kan vara att respondenten 

vågar vara sig själv och ge bra svar om den känner sig trygg tillsammans med intervjuaren, att 

intervjun får ett bra flyt vilket kan leda till diskussion som leder till långa och uttömmande svar 

som sedan kan användas vid analys av resultat. Några negativa påverkningar vara att 

respondenten kan vara att respondenten har kännedom om undersökningen och på så vis ger 

svar som gynnar intervjuare som även är dennes vän. En annan negativ påverkan kan vara att 

respondenten inte vågar ge sanningsenliga svar då dennes åsikter är kontroversiella. 

 

Hade intervjuerna istället gjorts med respondenter som intervjuarna inte kände privat så skulle 

troligen intervjun blivit mer formell. Det kan vara bra i vissa avseenden som att respondenten 

vågar uttrycka sina svar sanningsenligt även om de är kontroversiella eftersom den då inte bryr 

sig nämnvärt om vad intervjuaren tycker privat utan enbart professionellt. Hade intervjuerna 

varit formella så hade troligen en del av respondenterna inte varit lika frispråkiga utan mer 

försiktiga i sina åsikter då de inte hade varit lika avslappnade med situationen. Den slutsats 

man kan dra är helt enkelt att olika situationer avslappnad som formell passar olika individer 

och personligheter. Båda situationerna har olika för och nackdelar och därför tror inte vi att 

resultatet skulle ha påverkats nämnvärt om intervjuerna gjorts med respondenter som inte 

intervjuarna kände på ett privat plan. 
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