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Abstrakt 

En omfattande omflaggning av svenska fartyg har pågått under en längre tid. 

Tidigare har det främst berört andra segment av den svenska sjöfarten, men 

det senaste året har trenden med omflaggning även spridit sig till färjor. 

Syftet med denna studie har varit att kartlägga vilka utmaningar som finns 

med att bedriva färjesjöfart under svensk flagg och hur framtiden kan komma 

att se ut för svenska sjöbefäl inom färjesjöfarten. Kartläggningen gjordes 

genom intervjuer med fem representanter från rederier inom färjenäringen. 

Det gjordes även två kompletterande intervjuer med en representant från en 

facklig organisation och med ett aktivt sjöbefäl inom färjenäringen. 

Resultatet visade relativt entydigt att den främsta utmaningen för rederierna 

idag är bemanningskostnaden, både vad gäller de svenska avtalen och 

lönenivån i Sverige.  Resultatet visade vidare att svenska sjöbefäl i framtiden 

troligen kommer få arbeta under mindre fördelaktiga avtal än de som finns 

idag, inte minst för att sådana avtal finns att tillgå i andra högkostnadsländer 

i närområdet, men att deras kompetens och kunnande värderas högt.  

 

Nyckelord: färjesjöfart, svensk flagg, omflaggning, sjöbefäl  



	  
	  
iii	  

Linnaeus University  

Kalmar Maritime Academy 

 
Degree course:   Nautical Science 

Level:    Diploma Thesis, 15 ETC 

Title:    The Future of the Swedish Ferry Industry 

Authors:   Johanna Stålvant & Kristian Johansson 

Supervisor:   Jan Snöberg 

 

Abstract 

Change of Swedish ships’ nationality has been an ongoing process for several 

years. Even though this earlier concerned other segments of the Swedish 

maritime industry, the changing of a ship’s nationality is now common also 

amongst ferries. The purpose of this study was to find out what challenges 

there are in running ferries registered in Sweden. The purpose also included 

finding out how the future might look for Swedish maritime officers within 

the ferry industry. The study is based on interviews with five representatives 

from Swedish ferry companies and two additional interviews with a 

representative from a Swedish union for Swedish maritime officers and a 

Swedish maritime officer working in the ferry industry today. The result 

showed that the biggest challenge for the ferry industry in Sweden today is 

the cost of labor. This includes both the Swedish agreements and salary 

levels in Sweden. The result also showed that Swedish maritime officers in 

the future probably will have to accept working under other agreements less 

profitable than those existing today, especially as this kind of agreements 

can be found in other countries in the Baltic Sea Area. It also showed that 

Swedish maritime officers are highly respected for their competence and 

knowledge.  
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Förord 
 
Vi vill tacka samtliga respondenter som gjort denna studie möjlig genom att 
ställa upp på intervjuer.  
 
Vi vill också tacka vår handledare Jan Snöberg för ett stort engagemang och 
bra vägledning under arbetets gång. 
 
 
 
Kalmar, den 23 maj 2014  
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Definitioner och förkortningar 
 
Avlösningssystem – System för hur lång tid man arbetar ombord respektive 
hur länge man är på ledighet.  
 
1:1 – Avlösningssystem där man är lika lång tid ombord som på ledighet, 
exempelvis en vecka ombord och en vecka ledigt. Det innebär att en tjänst 
innefattar två personer. 
 
1:2 – Avlösningssystem där man exempelvis jobbar en vecka och är ledig två. 
Det innebär att en tjänst innefattar tre personer 
 
2:3 – Avlösningssystem där man exempelvis jobbar två veckor och är ledig 
tre. Det innebär att en tjänst innefattar 2,5 personer.  
 
Driftbefäl/Sjöbefäl - Däcksbefäl och maskinbefäl som arbetar med fartygets 
framdrift.  
 
Flagg – Landet fartyget är registrerat i är det samma som flaggen fartyget 
bär. Fartyg registrerade i Sverige för svensk flagg.  
 
Färjeavtal – Kollektivavtal för personer anställda på färjor. 
 
Handelsflotta – Samlat fartygsbestånd som bedriver kommersiell sjöfart. 
 
Intendentur – Personal ombord som arbetar med fartygets hotell- och 
restaurangverksamhet.  
 
LAS – Lag (1982:80) om anställningsskydd  
 
Manskap – Däckspersonal och maskinpersonal som arbetar med fartygets 
framdrift. 
 
MBL – Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet 
 
Nettodräktighet – Ett volymmått som anger ett fartygs lastkapacitet.  
 
Ombordspråk – Det officiella arbetsspråk som används ombord. 
 
Omflaggning – När ett fartyg registreras i ett nytt register och därmed byter 
flagg.  
 
Ratificera – När ett land fastställer en internationell konvention och tar 
denna i bruk.  
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SIS – Svenskt internationellt skeppsregister. Ett fartygsregister som skulle 
tillåta rederier att anställa personal från hela världen. Finns inte idag. 
 
TAP–avtal – En facklig överenskommelse som innebär att 
svenskregistrerade fartyg får ha ett visst antal tillfälligt anställd personal 
från länder utanför EU/EES.  
 
Tonnage – Anger ett fartygs storlek och kan mätas i vikt eller volym. 
Används också som uttryck för att beskriva ett lands totala fartygsbestånd. 
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1. Inledning 

Under de senaste åren har antalet fartyg som finns registrerade i det svenska 

fartygsregistret minskat kraftigt. År 2009 fanns det ungefär 250 svenskregistrerade 

fartyg. Fyra år senare hade siffran minskat till 103 svenskflaggade fartyg, varav 32 färjor. 

Enligt redareföreningen kommer ytterligare tio fartyg att flaggas om det närmaste 

kvartalet, däribland två passagerarfärjor från Viking Line (Andersson, 2013). I skrivande 

stund är antalet fartyg i det svenska registret enligt Lars Andersson på Sjöfartens 

Arbetsgivareförbund nere på 97 stycken (personlig kommunikation, 28 april 2014). 

 
Tidigare har det främst varit tankfartyg och torrlastfartyg som har fått annan flagg, nu 

går trenden över även till färjorna. Passagerarfärjor som regelbundet trafikerar svenska 

hamnar har tidigare varit en stabil del inom det svenska fartygsregistret men idag har det 

dock blivit för svåra konkurrenssituationer för att driva dem under svensk flagg. Bortsett 

från att konkurrenter på samma linjer har lägre kostnader så har också tillväxten i 

allmänhet stannat av på färjemarknaden. Det finns idag fler billiga sätt att resa på 

(Andersson, 2013). 

 
Många av de fartyg som lämnar det svenska fartygsregistret flaggas ut till andra 

högkostnadsländer i vår närhet såsom Norge, Danmark och Finland. Viking Line, 

Finnlines och DFDS är några exempel på rederier som flaggat ut alla eller en stor del av 

sina fartyg som tidigare fanns under svensk flagg. Sverige är idag det enda landet med en 

betydande sjöfart inom EU som varken har infört tonnageskatt eller internationellt 

fartygsregister. Sådana åtgärder skulle kunna innebära minskad omflaggning, enligt 

Dahlgren (2013).  

 
De fartyg som inte flaggas om drabbas istället av kraftiga besparingar. I ett sparpaket 

som Stena Line presenterar föreslås att antalet tjänstgöringsdagar per år ska ökas från 

127 till 147. Det skulle innebära en övertalighet av 44 driftbefäl (Lundgren, 2014).  Detta 

är ett exempel på att den hårda konkurrensen för svenska färjor också innebär minskade 

arbetstillfällen för svenska sjöbefäl.  
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2. Syfte 

Syftet med denna studie är att kartlägga vilka utmaningar aktörer inom 

färjenäringen upplever med att driva sin verksamhet under svensk flagg. Vidare är 

syftet att kartlägga utsikterna för att bedriva färjesjöfart under svensk flagg och 

under vilka villkor detta görs möjligt. Studien riktar sig även till att kartlägga om 

det i framtiden finns behov av svenska sjöbefäl inom färjenäringen under svensk 

eller annan flagg. Syftet kan brytas ned i följande frågeställningar:  

 
- Vilka utmaningar finns det med att bedriva färjesjöfart under svensk flagg? 

- Under vilka villkor ser färjeägarna möjlighet att driva sina fartyg under 

svensk flagg? 

- Hur ser framtiden ut för svenska sjöbefäl inom färjenäringen? 
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3. Teori  

3.1 Statens offentliga utredningar 

Den svenska regeringen har beställt utredningar för att få en bild av 

konkurrensförutsättningarna för att bedriva sjöfart under svensk flagg samt belysa 

problematiken med en ökad utflaggning. Det har i samband med dessa utredningar 

väckts frågor om Sverige ska införa ett internationellt fartygsregister eller ett 

tonnageskattesystem för att kunna konkurrera internationellt. I nuläget har det 

dock inte vidtagits några sådana åtgärder (SOU 2010:73, SOU 2006:20). 

3.1.1 Motiv för svensk flagg 

I ”Svensk sjöfarts konkurrensförutsättningar” kartlägger utredaren Bjelfvenstam 

(2010)  orsakerna till Sveriges minskande handelsflotta och visar på varför en 

bibehållen sådan är viktig. Som motiv till att bibehålla en svensk handelsflotta 

börjar Bjelfvenstam med att understryka vikten av att Sverige ska kunna påverka 

arbetet inom internationella sjöfartsorganisationer, särskilt med tanke på miljö- 

och säkerhetsfrågor. Med ett minskat tonnage under svensk flagg minskar Sveriges 

inflytande i beslut gällande till exempel miljö och säkerhetsfrågor i Östersjön, som 

utgör en stor del av Sveriges kust. I sådana frågor har Sverige historiskt sett varit 

drivande, men det har framkommit att sjöfartsnationer med stora egna 

handelsflottor får större genomslag för sina synpunkter. Att bevara den svenska 

sjöfartskompetensen tas upp som ytterligare ett motiv. Den svenska kuststräckan 

är lång och antalet sjötransporter till och från svenska hamnar är omfattande. Att 

kunna tillhandahålla säkra och väl fungerande tjänster kräver en kompetens inom 

sjöfartsområdet. Risken med en minskande handelsflotta är också att möjligheterna 

till utbildning och erfarenhet inom området minskar.  Det är viktigt med en 

bibehållen sjöfartskompetens, inte minst för att Sverige ska kunna fullfölja sina 

åtaganden som hamnstat och kuststat. 

 
Däremot menar Bjelfvenstam (2010) att det svenska näringslivet inte är beroende 

av att ha svenskflaggade fartyg för sina sjötransporter. Enligt utredaren finns heller 
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inte skäl till att stödja en svensk handelsflotta för den svenska ekonomin eller 

sysselsättningens skull. (SOU 2010:73) 

3.1.2 Bemanning 

Ett svenskt internationellt skeppsregister (SIS) skulle innebära att rederierna har 

möjlighet att ta in besättningar från länder med lägre lönenivåer. Samtidigt skulle 

det svenska anställningsskyddet enligt LAS upphöra.  

 
Om ett svenskt internationellt skeppsregister införs kan det i nuläget komma att 

strida mot internationella konventioner angående arbetsrätt som Sverige 

ratificerat. Dessutom skulle sådana ändringar inom sjöfartssektorn kunna innebära 

att andra sektorer inom näringslivet efterfrågar samma ändringar. Bjelfvenstam 

(2010) kan därför inte rekommendera ett införande av SIS.   

Enligt Fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) under § 31 måste alla 

besättningsmedlemmar på passagerarfartyg och roro-passagerarfartyg behärska 

engelska, och om fartyget trafikerar Skandinavien, även ett skandinaviskt språk. 

Denna bestämmelse gör att det i dagsläget inte är möjligt att ha tillfälligt anställd 

personal, så kallad TAP-besättning, ombord på svenska färjor.  

3.1.3 Tonnageskatt 

I regeringens utredning från 2006 beskrivs att tonnageskatt innebär att skatten 

bestäms schablonmässigt med utgångspunkt från fartygens nettodräktighet, vilket 

ger ett mått på fartygens lastkapacitet och därmed anses visa dess 

intjäningsförmåga (SOU 2006:20). Bjelfvenstam (2010) är tydlig med det inte är en 

del av hans uppdrag att ge råd inom skattepolitiska frågor, men han nämner ändå 

tonnageskatten som betydande orsak till att fartyg flaggas i andra länder. Han 

beskriver en utredning som gjorts 2004 som behandlar förutsättningarna för att 

införa tonnageskatt i Sverige. Dagens skattesystem gör det möjligt att skriva av 

fartyg under betydligt kortare tid än motiverat i förhållande till ekonomisk 

livslängd och värdeminskning. Om man sedan säljer fartyget så skall vinsten 

beskattas om man inte inom ett år investerar i nytt tonnage då skatten skjuts upp. 
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Vid direkt övergång till ett tonnageskattesystem måste fartygsägarnas samlade 

skatteskulder från försäljning av fartyg tas i beaktande, annars skulle övergången 

innebära en faktisk skattelättnad för fartygsägarna.  

3.2 Sjöfartsstöd 

Sjöfartsstödet är en statlig subvention som ges till redare som ersättning för 

skatten på sjöinkomst och sociala avgifter inklusive den allmänna pensionsavgiften 

för de ombordanställda. Sjöfartsstödet omfattar endast svenskflaggade fartyg som 

transporterar gods eller passagerare som huvudsakligen trafikerar internationella 

vatten och är av betydelse för den svenska utrikeshandeln. För att erhålla stödet 

måste man även ställa utbildningsplatser ombord till förfogande både för 

högskoleelever och gymnasieelever. Passagerartrafik omfattas sedan 2001 av 

sjöfartsstödet, detta för att stärka konkurrenskraften efter att taxfree-försäljningen 

avvecklades inom EU och Öresundsbron öppnade (SOU 2010:73).  

 
Sjöfartsstödets vara eller icke vara har varit uppe för diskussion i rapporten 

”Samhällsekonomisk analys av svenskt sjöfartsstöd” (Andersson och Forsblad, 

2010). I rapporten skrivs att dagens modell med sjöfartsstöd innebär en 

samhällsekonomisk förlust på 1,4 miljarder kronor. Författarna skriver vidare att de 

enda vinnarna med bibehållet sjöfartsstöd är de som direkt erhåller sin 

sysselsättning genom stödet, det vill säga sjömän på svenskflaggade fartyg. 

Förlorarna på kort sikt vid ett borttaget stöd skulle därför bara vara denna 

yrkesgrupp, däremot anser de att dessa personer kan hitta annan likvärdig 

sysselsättning iland. De stora vinnarna med ett borttaget stöd skulle vara 

skattebetalarna. Författarna nämner som ett eventuellt motiv för bibehållet 

sjöfartsstöd att värna om den nautiska kompetensen.  

 
I Bjelfvenstams (2010) rapport kan däremot läsas om fler motiv för att stödja och 

därmed bevara en svensk handelsflotta. Han föreslår inte bara att sjöfartsstödet 

skall vara kvar utan även att fler redare ska få ta del av stödet. Enligt hans förslag 
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skall det inte längre vara krav på att transportera passagerare eller gods (SOU 

2010:73).  

Precis som Bjelfvenstam (2010) föreslog har EU-kommissionen i april 2014 godkänt 

ett förslag från regeringen om utvidgat sjöfartsstöd. ”Förutom last- och 

passagerarfartyg kommer nu även forskningsfartyg, mätfartyg, 

kabelläggningsfartyg, rörläggningsfartyg, supplyfartyg och kranfartyg vara 

berättigade till att ansöka om sjöfartsstöd. Bogserbåtar och mudderverk kommer 

också vara berättigade men enligt EU:s riktlinjer måste då mer än hälften av 

verksamheten utgöras av sjötransport och stöd kommer endast beviljas för 

sjötransportdelen av fartygens verksamhet” (Näringsdepartementet, 2014). 

3.3 Svaveldirektivet 

IMO antog år 2008 ett nytt direktiv som syftar till att minska svavelutsläpp från 

fartyg. Det så kallade svaveldirektivet reglerar den högsta tillåtna mängden svavel 

som får finnas i fartygsbränslet och var från och med 2012 bestämt till 3.5 % för den 

globala sjöfarten. Målet är att det 2020 ska vara nere på 0.5 %. I Östersjön kommer 

svavelhalterna regleras strängare, och redan från och med 1 januari 2015 gäller 

gränsvärdet 0.1 %. Östersjön ingår i det så kallade SECA-området (Sulphur 

Emission Control Area) tillsammans med Engelska kanalen och Nordsjön. Inom 

detta område gäller idag gränsvärdet 1 % (Näringsdepartementet, 2012). 

 
Det finns de som anser att det är olyckligt att svaveldirektivet slår hårdare på 

regionalbasis och att det inte är på samma nivå inom hela EU. Sveriges 

redareförening oroas av att konkurrensförutsättningen för rederierna och 

basindustrin i länderna kring Östersjön försämras av det nya direktivet (Sveriges 

Redareförening, 2012). 

 
För att nå svaveldirektivets mål kommer fartygen behöva köras på renare och 

därmed dyrare bränsle eller installera anläggningar för att rena avgaserna för att 

uppfylla de krav som ställs.  
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3.4 Svenska sjöbefäl inom färjenäringen 

Stenas koncernchef Dan Sten Olsson uttalar sig i en intervju med Göteborgsposten 

angående de konkurrensmässiga svårigheter som uppkommer med en svensk 

besättning. ”När vi rekryterar måste vi anställa billigare besättningar”, säger han.  

För att få enklare villkor menar han att det är svårt att motstå utflaggning av Stenas 

färjor. När det frågas om kompetens och kvalitet svarar han med att det går att 

hitta över hela världen numera (Henriksson, 2013).  

 

Tidigare studier har belyst de minskade arbetstillfällena för svenskt sjöfolk som en 

direkt följd av utflaggningen av svenska fartyg (Lilja-Albinsson och Bergagård, 

2011). Författarna beskriver hur svenska sjöbefäl utbildas i Sverige för en 

internationell arbetsmarknad och därför innebär en kostnad som i förlängningen 

inte leder till några intäkter i form av skatter och arbetsgivaravgifter. Att svenskt 

sjöfolk söker sig utomlands leder också till att det kunnande och den kompetens 

som finns idag inte kan bevaras i landet.  

 
Mellan åren 2009 och 2013 försvann ca 5000 arbetstillfällen i handelsflottan i 

samband med omflaggning av svenska fartyg enligt en debattartikel i DN (Boman, 

Bruzelius, Themnér och Abrahamsson, 2013).  
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4. Metod 

Studiens syfte var att kartlägga fartygsägares syn på att bedriva färjesjöfart under 

svensk flagg och vidare hur framtiden ser ut för svenska sjöbefäl inom 

färjenäringen. För att få de ingående svar som krävdes intervjuades aktörer inom 

färjenäringen. De personer som intervjuades hade vid intervjutillfället en 

befattning och position med djupare inblick i den del av verksamheten som rör 

studiens frågeställningar. Fokus låg på hur framtiden ser ut för fartyg som 

trafikerar svenska hamnar och vidare hur detta påverkar svenska sjöbefäl. För att få 

så ärliga och omfattande svar som möjligt på frågorna lades stor vikt på att från 

författarnas sida inte ge en negativ vinkling på ämnet.  

4.1 Val av metod 

Utifrån studiens syfte valdes en ostrukturerad intervjumetod med en låg grad av 

standardisering. Det innebär att frågor förbereddes i en intervjuguide men att 

frågeordningen och följdfrågor varierade beroende på intervjupersonens svar. Att 

intervjuerna var ostrukturerade innebar att frågorna gav ett stort svarsutrymme för 

intervjupersonen (Patel och Davidsson, 2011). Detta för att få en god och tydlig bild 

av varje färjeägares inställning till studiens frågeställningar. 

 
Valet av metod motiverades också genom en beskrivning av Ahrne och Svensson 

(2011) som menar att ”En fördel med att göra kvalitativa intervjuer är att man kan 

anpassa frågorna och den ordning man ställer dem i efter situationen på ett helt 

annat sätt än om man är bunden vid ett helt standardiserat frågeformulär” (s. 42).  

4.2 Urval 

Studien inriktar sig på färjenäringen, och därför gjordes urvalet inom detta 

segment. I ett tvåstegsurval utsågs först de fartygsägare som bedriver färjesjöfart 

till och från svenska hamnar. Vidare var det viktigt att hitta rätt personer inom 

respektive bolag med en befattning som hade god inblick i ämnet, och som kunde 

tala för ägarens syn på frågorna. Med dessa kriterier begränsades urvalet till fem 
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rederirepresentanter. För att få en mer objektiv bild av ämnet utvidgades urvalet 

med en facklig representant och ett aktivt sjöbefäl. 

4.3 Datainsamling 

Med utgång från frågeställningarna förbereddes intervjuerna för varje enskild 

intervjuperson, men frågorna låstes inte till endast mallen. Studien krävde att de 

frågor som ställdes var öppna för att få så djupgående svar att en tillräcklig mängd 

data kunde samlas in.  

 
Innan intervjuerna påbörjades insamlades bakgrundsinformation om varje rederis 

fartygsflotta och historia gällande omflaggning, samt lagar och regler i Sverige som 

kan påverka beslut gällande detta. Ahrne och Svensson (2011) menar att ”även om 

man naturligtvis gör intervjuer för att få reda på saker som man inte vet, är det bra 

att vara så påläst och informerad som möjligt om sådant som går att ta reda på på 

andra sätt än genom en intervju” (s. 46).   

 
Intervjuguiden kontrollerades genom en testintervju innan de riktiga intervjuerna 

ägde rum. Detta för att kontrollera intervjutid, frågornas utformning och möjlighet 

till att enkelt ställa följdfrågor.  En testintervju möjliggjorde även teknisk kontroll 

av ljudupptagning vid inspelning.  

 
Intervjuerna genomfördes i de flesta fall per telefon eftersom det var svårt att möta 

intervjupersonerna av logistiska skäl. Arbetet under intervjuerna delades upp så att 

en av författarna utförde intervjun och den andra tog anteckningar. Före 

intervjuerna gavs en kort beskrivning av arbetets syfte, därefter gavs information 

om forskningsetiska aspekter. Efter samtycke med de intervjuade spelades 

intervjuerna in. Detta för att på bästa sätt underlätta vid bearbetningen av det 

inspelade materialet som sedan transkriberades efter gjorda intervjuer. 
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4.4 Etik 

Enligt Vetenskapsrådets huvudkrav inom forskningsetiska principer informerades 

intervjupersonerna om att deltagandet är frivilligt och att de när som helst kan 

avbryta sin medverkan. De informerades även i början av intervjun om fullständig 

anonymitet. Deras namn eller andra uppgifter som möjliggör identifiering ska inte 

framgå av studien. Inga uppgifter som lämnats kommer att användas i något annat 

sammanhang än i denna studie (Vetenskapsrådet, 2013). 

4.5 Metoddiskussion  

Valet av en intervjumetod gjordes efter övervägande av andra möjliga metoder där 

intervjuer sågs som det bästa alternativet för att få fram relevanta svar på studiens 

frågeställningar. När man intervjuar med en låg grad av standardisering är begrepp 

som reliabilitet och validitet mindre väsentliga, här ligger det istället på 

intervjuaren att vara lyhörd, uppfatta tonfall och andra uttryck för att 

datainsamlingen ska bli trovärdig och adekvat (Trost, 2010).  

 
Eftersom denna studie har ett specifikt urval och intervjupersonerna begränsats till 

ett litet antal är det av stor vikt att man tar hänsyn till ovanstående. På förhand 

funderade vi på en utökning av antalet intervjupersoner men ansåg efter 

genomförda intervjuer att svaren var mättade. Detta kunde stärkas av en 

avslutande intervju med Sjöfartens Arbetsgivareförbund vilkas svar överensstämde 

med de övriga respondenternas och därför inte togs upp i resultatet.	  

 
Vi bedömde att en enkätundersökning inte hade gett tillräckliga svar på 

frågeställningarna på grund av standardiserade frågor och bortfall. En 

litteraturstudie hade gett oss inaktuella svar som inte stämmer överens med 

dagsläget. Därför var intervjumetoden att föredra. Intervjuguiden finns bifogad. 
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5. Resultat 

De personer som inledningsvis intervjuades representerade fartygsägare som är 

verksamma inom färjesjöfarten. Nedan kallas intervjupersonerna för respondent A, 

B, C, D och E, detta för att garantera deras anonymitet. Deras namn eller titel 

kommer inte framgå av arbetet.  Det kommer heller inte framgå vilken fartygsägare 

som intervjupersonen representerade.  I denna del redovisas även resultat från 

kompletterande intervjuer med en representant från en facklig organisation och ett 

aktivt sjöbefäl. De kompletterande intervjuerna har främst fokuserat på frågor som 

rör bemanning och avtal. Dessa respontenter benämns nedan för Fackets 

representant respektive Aktivt befäl. Även deras anonymitet kommer tillgodoses i 

studien.  

 
Utifrån studiens frågeställningar har resultatsammanställningen delats in i två 

övergripande rubriker med underföljande teman.  

- Att bedriva färjesjöfart under svensk flagg 

o Motiv för svensk flagg  

o Bemanning 

o Tonnageskatt 

o Sjöfartsstöd 

o Svaveldirektivet 

- Svenska sjöbefäl inom färjenäringen 

o Svenska befäl inom dagens färjenäring 

o Svenska befäl inom framtidens färjenäring 

Dessa teman kan återkopplas till studiens teoridel och har återkommit i samtliga 

intervjuer. 
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5.1 Att bedriva färjesjöfart under svensk flagg 

5.1.1 Motiv för svensk flagg 

Att ha fartyg under svensk flagg menade respondent B är en marknadsmässig fördel 

på grund av att en stor del av passagerarna är svenska. Det finns också en vilja att 

bidra till att bevara den svenska sjöfarten i och med att Sverige kan ses som en ö 

och därför är beroende av sjötransporter. Som ett exempel nämndes 

beredskapsbehovet, att på egen hand kunna förse landet med transporter den dag 

något oförutsett händer.  

 
Man ska komma ihåg att Sverige är en ö, och det kanske faktiskt kan vara bra 
att Sverige har en egen sjöfart den dagen det på något sätt tajtar till politiskt i 
vårt närområde. 

 
Respondent C sade att det finns både emotionella skäl och kvalitetsskäl till att 

behålla fartyg under svensk flagg. Respondenten sade att rederiet vill värna om 

arbetstillfällen för en yrkesgrupp som håller på att dö ut, och samtidigt skapa en 

trygghet för de svenska passagerarna av såväl säkerhetsmässiga skäl som 

bekvämlighetsskäl. 

 
Ja, än så länge är det ett intresse att bevara svensk sjöfart, arbetsplatser och 
allting men vi måste överleva också. 

 
Respondent D sade att det finns en fördel med svensk flagg på de fartyg där 

huvuddelen av passagerarna är svenska. För att kunna sälja och erbjuda bra service 

ombord är det bra om man talar samma språk som passagerarna. 

 
Respondent E framlyfte också passagerarnas språk som en anledning till att ha 

svensk flagg, både ut säkerhets- och kvalitetssynpunkt. Respondenten framlyfte 

även att den svenska handelsflottans bevarande är viktigt för att kunna driva miljö- 

och säkerhetsfrågor inom internationell sjöfart. 
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5.1.2 Bemanning 

Samtliga rederirespondenter sade att den största utmaningen med att bedriva 

färjesjöfart under svensk flagg är de höga bemanningskostnaderna. 

Konkurrensskillnaden är stor mot bolag som trafikerar samma linjer med fartyg 

under annan flagg. Alla var eniga om att den främsta förändringen som måste ske 

är att konkurrensvillkoren i närområdet jämnas ut. Respondent B sade att det är 

problematiskt att olika länder inom samma område har olika förutsättningar. 

 
Vi vill gärna att det ska vara samma spelregler både vad gäller direkta regler 
och ekonomiska förutsättningar, och det är det inte idag. 

 
Enligt respondent A är det inte lönerna i sig som skiljer sig utan avtalen, i huvudsak 

avlösningssystem och sjukersättningar. Det är mestadels på befälssidan som 

skillnaderna är stora. Respondenten ser som ett alternativ till lönesänkning att 

man istället lägger om arbetstiderna så att man arbetar längre tider och mer för 

samma lön. En sådan avtalsförändring för befäl skulle göra skillnad. 

 
Antingen måste de andra upp till samma kostnader eller så måste vi ner. 

 
Respondent C sade dels att det är konkurrensläget i allmänhet för färjenäringen 

som innebär en utmaning, att man idag kan resa på andra sätt som är billiga och 

bekväma. Respondenten sade att lönenivåer och arbetstider måste anpassas till 

internationella mått.   

 
Tyvärr så finns det mycket lägre löner att komma åt om man har en annan 
flagg. Jag tänker Europa eller bekvämlighetsflagg. 

 
Respondent C menade också att en avtalsförändring med framförallt andra 

avlösningstider skulle göra att man fick färre personer på en tjänst och på så vis 

minskade kostnaden. Enligt respondenten är det dock lönenivåerna som är 

viktigast att få ned.  

 
Respondent D menade att det inte är avtalen som är avgörande utan lönerna. Detta 

på grund av att den största bemanningskostnaden utgörs av hotell-och 
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restaurangverksamheten där avlösningssystemen ändå inte skiljer sig mellan de 

olika flaggorna. Respondenten menade dock att man som arbetsgivare hellre väljer 

ett avlösningssystem som innebär färre anställda på samma tjänst. Om ett annat 

bolag på samma linje har 30 % lägre kostnader på personal är det svårt att 

konkurrera. 

 
Respondent E sade att de svenska avlösningssystemen för befäl inom färjenäringen 

spelar stor roll för den totala bemanningskostnaden. Sveriges rederier har lagt sig 

på en högre nivå än vad som egentligen krävs för att vara inom ramen för 

kollektivavtalen. 

 
I Sverige så finns det ju då kollektivavtal för befälen och ett färjeavtal vilket är 
det klassiska men det finns ju ingen redare som har anslutit ett klassiskt 
färjeavtal utan det har alltid blivit lite mer. 

 
Fackets representant menade att konkurrensförutsättningarna i Östersjöområdet 

visserligen är något osunda, men att man inte borde stirra sig blind på bara 

bemanningskostnader. Har man en trygg och välmående besättning så skapar man 

också en trevlig och säker miljö för passagerarna som i sin tur fortsätter att komma 

tillbaka.  

 
Vi har en märklig situation när vi har några av de länder i Baltic Sea-area som 
kanske har högst BNP i världen, sedan har vi länder som gränsar till våra 
territorialområden med, jag ska kanske inte säga det motsatta, men i alla fall 
några av Europas lägsta BNP och det här skapar naturligtvis en väldigt osund 
konkurrenssituation.  

	  
Angående TAP-avtal sade alla rederirespondenter att det inte är aktuellt på 

svenska färjor idag på grund av fackliga avtal och av språkliga skäl. Både 

Respondent D och E sade dock att det skulle vara fördelaktigt på de tjänster där 

man inte frontar kunderna. Respondent C sade att diskussionen om TAP är aktuell 

som en lösning på de höga bemanningskostnaderna för manskapet men att det av 

fackliga skäl inte är aktuellt i nuläget. Manskapet slåss precis som befälen för sina 

rättigheter. 
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Samtliga rederirespondenter var också eniga om att ett svenskt internationellt 

skeppsregister inte skulle innebära några fördelar. Dels betalar sjöfartsstödet i 

nuläget sociala avgifter för de anställda och dels är det av vikt att besättningen 

talar samma språk som passagerarna.  

 
Fackets representant tror inte att ett SIS är nyckeln till framgång för svensk sjöfart. 

Det skulle innebära att fartyget skulle få en svensk flagg men inte ha några större 

kopplingar till Sverige än så. Det skulle dessutom skapa en otrygg anställning där 

LAS och MBL sätts ur system.  

5.1.3 Tonnageskatt 

Vad gäller ett eventuellt införande av ett tonnageskattesystem i Sverige sade 

samtliga respondenter att det inte skulle innebära någon kostnadssänkning i 

nuläget. Respondent A menade snarare att det i dessa tider när rederiet inte går 

med vinst skulle innebära en större kostnad. Då skulle de betala skatt på pengar de 

inte tjänat. Däremot sade respondenten att det framställts som att det är 

tonnageskatten som är av betydelse, men menade att det är bemanningskostnaden 

som är viktigast.  

 
Det är ju så att när vi är i tider när vi ändå inte tjänar några pengar så betalar vi 
ingen skatt och då är ju intresset för att ha en tonnageskatt noll. 

 
Respondent B och D sade båda att frågan om tonnageskatt inte påverkar valet av 

flagg. Det är en viktigare fråga för fraktsjöfarten än färjesjöfarten och frågan har 

inte prioritet hos dessa rederier i dagsläget. 

5.1.4 Sjöfartsstöd 

Samtliga respondenter sade att sjöfartsstödet är viktigt för att kunna fortsätta 

bedriva färjesjöfart under svensk flagg. För respondent B är hela verksamheten 

under svensk flagg beroende av att det svenska sjöfartsstödet förblir orört. Utan det 

skulle den svenska flaggen bli så markant mycket dyrare att det inte skulle fungera 

längre.  
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Respondent C och D sade att sjöfartsstödet är en del av att kunna driva färjor under 

svensk flagg men inte tillräckligt för att vara konkurrenskraftiga jämfört med andra 

flaggor. Där får de ned utgifterna på grund av att bemanningskostnaderna är lägre. 

Däremot sade både respondent A och C att sjöfartsstödet är ett tecken på att det 

finns ett intresse att bevara och stödja svensk sjöfart. Respondent A sade dock, på 

tal om att det ska höjas, att det är orimligt att driva en verksamhet med statliga 

medel men menade vidare att det idag är svårt att konkurrera trots det befintliga 

stödet. 

 
Det är ju det som är bekymret, att trots att vi då inte har några mer kostnader 
än det som dimper ner i lönekuvertet så klarar vi ändå inte av att konkurrera.  

5.1.5 Svaveldirektivet 

Samtliga respondenter ansåg vid intervjutillfället att svaveldirektivet kommer 

innebära en stor kostnadsökning. De såg dock inte att det skulle ha betydelse för 

flaggfrågan eftersom det slår lika hårt mot hela branschen.  

 
Respondent D sade att svaveldirektivet innebär att man måste optimera 

verksamheten och att det kan komma att sätta en hel bransch på pottan.  

Respondenten menade vidare att en betydande del av Östersjöns export och import 

sker via fartyg. Svaveldirektivet kan komma att påverka slutpriset för 

konsumenterna som i sin tur kanske väljer en billigare produkt från andra delar av 

världen. 

 
Det är bra för miljön, ja. Men det är väldigt, väldigt tufft för alla aktörer inom 
industrin. 

 
Respondent A sade också att det är svårt att idag lyfta fram snabbgående fartyg som 

en ett miljövänligt transportalternativ. Svaveldirektivet är ett steg på vägen mot en 

mer miljövänlig sjöfart men det skulle innebära att man får räkna med 

kostnadsökningen oavsett vilken flagg man för.  

 



	  
	  
17	  

Det aktiva sjöbefälet sade att det redan nu är mycket fokus på att spara bränsle och 

köra mer bränsleekonomiskt ombord. När man 2015 i och med svaveldirektivet 

kommer få en kraftig kostnadsökning tror befälet att många rederier måste hitta 

andra kostnader att skära ned på. 

5.2 Svenska Sjöbefäl inom färjenäringen 

5.2.1 Svenska befäl inom dagens färjenäring  

Samtliga rederirespondenter har idag i huvudsak svenska befäl på sina 

svenskflaggade fartyg. De respondenter som har fartyg under annan flagg har till 

viss del svenska befäl även där. 

 
Respondent A sade att de svenska befäl som jobbar under annan flagg har följt med 

då fartygen flaggats om. De har därmed bytt avtal till de som gäller under den nya 

flaggen. Enligt respondenten trivs de svenska befäl som arbetar på andra flaggor 

inom rederiet bra, det har tidigare varit mer administrativt problematiskt men idag 

ser man inga hinder för detta. Respondenten menade att det är av intresse att 

bemanna de svenska fartygen med svensk besättning för att man får mindre 

sjöfartsstöd för personer som bor utanför Sverige.  

 
Respondent B sade att de har enstaka befäl som arbetar under annan flagg. De har 

sökt sig dit på egen hand och arbetar under de avtal som gäller under den aktuella 

flaggen. Respondenten tillade att det inte är lönenivån som utgör den största 

kostnadsskillnaden för rederiet mellan de olika flaggorna. Det är 

avlösningssystemen och de sociala avgifterna som är olika.  Fördelen med att ha 

svenska befäl på fartyg som trafikerar svenska hamnar kan enligt respondent B vara 

att man talar samma språk som passagerarna. Däremot ses enligt respondenten 

ingen kompetensskillnad mellan befäl från olika länder. Att Sverige har en väldigt 

bra utbildning går inte att förneka men kompetensskillnaden mellan olika länder 

har med åren jämnats ut, menade respondenten.  
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Respondent D sade att de svenska befäl som arbetar på fartyg under annan flagg i 

flottan både har följt med när fartygen bytt flagg och nyanställts under annan flagg. 

Avtalen skiljer sig mellan flaggorna mest på avlösningstiderna.  De aktuella befälen 

trivs bra med det och det finns inga svårigheter att ha svenska befäl anställda på 

andra flaggor.  

 
Respondent E sade att rederiet värderar de svenska befälens kompetens högt. Enligt 

respondenten är vi i Sverige bra på miljö-och säkerhetsfrågor och det är en trygghet 

att veta att man ombord på fartygen med svenskt befäl sköter det ”by-the-book”. 

De svenska befäl som finns idag har en god ledarskapsförmåga och detta syns 

tydligt i rederiet menade respondenten. Det är också en språkmässig fördel med 

svenskt befäl med tanke på att den största delen av passagerarna är svenska.  

 
Fackets representant sade att merparten av Sveriges sjöbefäl idag seglar på färjor, 

och att färjorna är bra på att plocka juniorbefäl från skolorna. Respondenten 

menade vidare att schemat med täta avgångar ställer höga krav på underhåll och 

säkerhet och då har svenska befäl både den erfarenhet och kunskap som krävs. 

5.2.2 Svenska befäl inom framtidens färjenäring 

Respondent A sade att man som svensk gärna vill se fördelar med att ha svenskt 

befäl men menade att det inte längre finns någon kompetensskillnad mellan befäl 

från olika länder. Däremot finns inga hinder för svenska befäl att arbeta på andra 

flaggor inom rederiet, svenskt befäl är fortfarande gott och väl uppe på de 

kompetensnivåer de söker inom rederiet. De tittar främst på de personliga 

kvalifikationer som den enskilde har snarare än personens ursprung. Respondenten 

menade att det idag är en hypotetisk tanke att aktivt rekrytera svenskt befäl till 

fartyg med annan flagg inom rederiet, det är i nuläget i första hand de svenska 

fartygen som bemannas från Sverige. Därmed är det inte sagt att någon utesluts. 

Respondenten sade att om man fortsatt ska vara verksam i branschen får man vara 

beredd på att arbeta under annan flagg och även acceptera andra avtal än de som 

finns i Sverige idag.  
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Respondent B menade att anledningen till att de inte har fler svenska befäl på 

andra flaggor inom rederiet dels är ombordspråket men också avtalen som inte är 

attraktiva för ett svenskt befäl.  

 
Det är språket i första hand, och sedan är det svårt att få svenskt befäl att kliva 
ombord och segla under de avtal som finns. 

 
Respondenten sade dock att så länge man accepterar de avtal som gäller så är det 

inga problem att arbeta under annan flagg än svensk. Det är ofta inte lönenivån 

som skiljer utan avlösningssystemen. 

 
Enligt respondent C vill man behålla den höga kompetens som man anser sig få 

från svenska sjöbefäl. Det tekniska kunnandet och den förståelse som finns för att 

köra högfrekvent linjetrafik värderas högt men man måste hitta en flexibilitet med 

avtalen. Det är en fördel att ha svenskt sjöbefäl även av geografiska skäl, att man 

trafikerar farvatten runt Sverige med hög trafikdensitet och att svenska befäl 

förbereds för detta i den svenska utbildningen, sade respondenten. Respondenten 

menade dock att man för att behålla de svenska arbetsplatserna ombord måste vara 

konkurrenskraftig på lönesidan och även titta på avtalsändringar gällande 

avlösningstider. Respondenten ser inga hinder att man som svenskt befäl arbetar 

på annan flagg.  

 
Det är som vilken arbetsmarknad som helst, har man certifikat och är man 
kvalificerad så finns det jobb där ute men då är det under de förutsättningar 
som finns just där. 

 
Respondent C menade vidare att man ser en kvalitetsstämpel på utbildade svenska 

sjöbefäl och rederiet är måna om att kunna rekrytera svenska befäl även i 

framtiden. Det bästa hade varit om man kunde komma överens om liknande avtal 

som kan gälla inom Östersjöområdet och på så sätt få samma 

konkurrensförutsättningar.  

 
Respondent D sade att det finns många fördelar med att fortsätta ha svenskt befäl 

även i framtiden, men framlyfte särskilt den språkliga fördelen då man har svenska 
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passagerare. Respondenten menade att de redan idag ser en rekryteringsmarknad 

från Sverige och att det inte finns några hinder med att som svensk arbeta under 

annan flagg i bolaget. Däremot ser man att det finns kostnadsfördelar med att ha 

andra avtal än de svenska. 

 
Kan man som arbetsgivare välja att ha 1:1 istället för 1:2 så har man ju det, för 
det är en så otroligt konkurrensutsatt näring. Det är de små kostnaderna som 
avgör huruvida man överlever eller inte 

 
Respondent E menade att det tidigare har varit en fråga om tillgång och efterfrågan 

på svenska befäl som inneburit att färjeägare har erbjudit mer förmånliga avtal än 

vad som egentligen är inom ramen för kollektivavtalen. Nu är konkurrensen sådan 

att flera rederier har börjat titta på avtalsändringar där man framförallt ser över 

avlösningssystemen och ledigheten. Respondenten ser i och med detta ett framtida 

problem med en brist på svenska befäl inom färjenäringen eftersom avtalen inte 

längre är så fördelaktiga för den enskilda personen som de en gång varit.  

 
Det är alltså inget från arbetsgivarens sida som hindrar svenska befäl att arbeta 

inom rederiet, det handlar om att befälen ska acceptera de villkor som troligen 

kommer att gälla. Respondenten sade att rederiet är måna om att fortfarande att ha 

svenska sjöbefäl ombord på sina fartyg men har svårt att konkurrera med de avtal 

som gäller i dagsläget.  

 
Fackets representant har svårt att tro att det skulle innebära några större 

besparingar för rederierna att gå över från ett 1:2-system till 1:1 eller 2:3. I ett 1:2-

system är semester, helgdagar, övertid och OB redan inbakat. Om ett 1:1-system 

införs måste man ändå tillgodose denna ledighet vilket leder till att ett större antal 

vikarier måste tas in. Detta ser respondenten både som en utgift och i viss mån som 

en säkerhetsmässig nackdel eftersom man istället för att gå runt på samma 

besättning måste lära upp nya personer som inte är lika vana vid fartyget. 

Respondenten sade vidare att det idag finns ett mål om att kunna utjämna 

löneläget inom Östersjöområdet. Om det hade gått att få liknande kollektivavtal 
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skulle det inte längre innebära att konkurrenssituationen var så ojämn. Om det går 

att uppnå detta mål tror respondenten att svenska befäl kommer bli väldigt 

attraktiva för anställning.  

 
Det aktiva sjöbefälet tror att det i framtiden kommer krävas av arbetstagarna att de 

är flexibla vad gäller avtal. Det finns dock en brytgräns för vad som är rimligt. Det 

måste finnas en fördel gentemot ett landjobb med att vara borta från sin familj. 

Annars skulle ingen välja den typen av jobb. Respondenten tillade att det hade varit 

enklare att acceptera ett mindre fördelaktigt avtal om arbetsgivaren hade varit 

tydligare med att det är det enda alternativet för att rädda verksamheten. 
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6. Resultatdiskussion 

Studiens syfte har varit att kartlägga vilka utmaningar aktörer inom färjenäringen 

upplever med att driva sin verksamhet under svensk flagg, och under vilka villkor 

detta är möjligt. Studien har även riktat sig till att kartlägga om det i framtiden 

finns behov av svenska sjöbefäl inom färjenäringen under svensk eller annan flagg. 

Syftet har brutits ned i följande frågeställningar, vilka resultatdiskussionen är 

indelad efter: 

 
- Vilka utmaningar finns det med att bedriva färjesjöfart under svensk flagg? 

- Under vilka villkor ser färjeägarna möjlighet att driva sina fartyg under 

svensk flagg? 

- Hur ser framtiden ut för svenska sjöbefäl inom färjenäringen? 

	  
Vilka utmaningar finns det med att bedriva färjesjöfart under svensk flagg? 
 
Resultatet visar att utmaningen med att bedriva färjesjöfart under svensk flagg idag 

främst är bemanningskostnaderna. Med bemanningskostnaderna inbegrips såväl 

lönenivåer som avlösningstider. Att bemanningskostnaden är den del av fartygets 

totala kostnad som rederierna främst försöker spara in på märks bland annat på det 

sparpaket som Stena Line presenterat. I sparpaketet föreslås en ökning av antalet 

tjänstgöringsdagar för befälen och nedskärningar inom intendenturen (Lundgren, 

2014).  

 
Det är av resultatet svårt att säga om det är lönenivåerna eller de svenska avtalen 

som innebär den största utmaningen. Av svaren ses en tendens att de rederier som 

har fler ombordanställda, och riktar sin verksamhet till service och försäljning 

ombord, menade att det är lönenivåerna som skiljer sig från andra flaggor. 

Intendenturpersonal och manskapsbesättning har ofta samma avlösningssystem 

inom Östersjöområdet oavsett flagg. Har man en stor del intendenturpersonal med 

samma avlösningssystem som på andra flaggor är det därför främst lönerna som är 

av betydelse. De rederier vars verksamhet är mer inriktad på transport, och därmed 
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har en mindre del intendenturpersonal ombord, menade istället att det är de 

svenska avtalen som skiljer sig mest. Det är främst för befälen som 

avtalsskillnaderna är stora. Utgör intendenturpersonalen en mindre del av den 

totala besättningen skulle alltså en avtalsändring märkas mer på rederiets totala 

bemanningskostnader.  

 
När svaveldirektivet införs kommer det att innebära en stor kostnadsökning, detta 

var samtliga respondenter överens om. Det stora problemet är att fartyg i Östersjön 

måste ner till 0.1 % i svavelutsläpp redan 2015 när resten av världen ska ner till 0.5 

% innan 2020 (Näringsdepartementet, 2014). Även om svaveldirektivet medför 

stora ekonomiska utmaningar menade rederirepresentanterna att det inte har 

betydelse för valet av flagg.  Det aktiva sjöbefälet ser dock redan tecken på att man 

ser över alla tänkbara sätt att strypa kostnaderna ombord. De kostnader som i 

slutändan går att påverka är få och vi tror att risken finns att rederierna kommer 

tvingas skära ned på sina bemanningskostnader i samband med att svaveldirektivet 

införs.   

 
Under vilka villkor ser färjeägarna möjlighet att bedriva sin verksamhet 
under svensk flagg? 
	  
Det framkommer av resultatet att kostnadsskillnaderna enligt färjeägarna är för 

stora mellan Sverige och övriga länder i närområdet. Om det ska vara möjligt att 

konkurrera under svensk flagg måste avtal och löner jämnas ut inom 

Östersjöområdet. Samtliga tillfrågade underströk vikten av ett bibehållet 

sjöfartsstöd. Utan detta skulle det inte gå att konkurrera under svensk flagg. 

Sjöfartsstödet visar också på att det finns ett visst intresse från Sveriges politiker 

att bevara den svenska sjöfarten. Trots att det finns röster som menar att de 

resurser som läggs på sjöfartsstödet skulle göra bättre nytta på andra håll 

(Andersson och Forsblad, 2010), så finns idag sjöfartsstödet kvar och har dessutom 

i år utökats (Näringsdepartementet, 2014). Studiens resultat ger oss dock en 

indikation på att sjöfartsfrågor borde få en större plats på den politiska agendan.  
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En eventuell övergång till ett tonnageskattesystem skulle i nuläget inte innebära 

några betydande fördelar för färjesjöfarten, det är mer intressant för rena 

lastfartyg.  SIS är inte intressant för att jämna ut konkurrensvillkoren, 

respondenterna sade att dagens sjöfartsstöd ändå innebär att redarna betalar 

nettolön för sina anställda. Det är förvånande att ingen av respondenterna ser 

fördelar med tonnageskatt eller SIS, eftersom media ofta lyfter fram dessa åtgärder 

som räddningen för svensk sjöfart. Detta kan bland annat läsas i artikeln 

”Tonnageskatt på gång” (Dahlgren, 2013).	  Inte heller TAP-avtal är i nuläget 

intressant, dels på grund av fackliga skäl, men också på grund av språket 

(Fartygssäkerhetsförordningen, 2003). Om det i framtiden skulle bli möjligt att ha 

TAP-avtal för färjerederierna skulle det troligen röra sig om tjänster där man inte 

har kontakt med passagerare.   

	  
Hur ser framtiden ut för svenska sjöbefäl inom färjenäringen? 
 
Trots nämnda utmaningar med höga bemanningskostnader ser rederierna fördelar 

med att ha fartyg under svensk flagg. Även om möjligheten finns att flagga om 

fartygen väljer många rederier ändå att ha kvar en del av sina fartyg under svensk 

flagg och därmed behålla sin svenska besättning. Så länge fartygen trafikerar 

svenska hamnar och har svenska passagerare kommer det att vara en 

marknadsmässig och säkerhetsmässig fördel att ha svensk besättning och svenskt 

befäl. I rapporten ”Svensk sjöfarts konkurrensförutsättningar” (2010) skriver 

utredaren Bjelfvenstam att två motiv till att behålla en svensk handelsflotta är att 

man ska kunna bevara den kompetens som finns och att man ska ha större 

inflytande i miljö- och säkerhetsfrågor internationellt. Detta stämmer överens med 

studiens resultat där respondenterna också framlyfte liknande motiv till att ha 

svenskt befäl ombord på sina fartyg. Dels vill de bevara kompetensen inom rederiet 

men också inom Sveriges gränser. 

 
Det har varit svårt för respondenterna att uttala sig om nyrekrytering av svenska 

sjöbefäl under annan flagg i framtiden. Bemanning sker idag från respektive land 
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och frågan blir därför hypotetisk. De flesta har dock redan idag svenska befäl på 

färjor under annan flagg, som i många fall följt med när fartygen flaggats om. Detta 

visar på att det inte finns några större hinder för att svenska befäl också i framtiden 

ska kunna arbeta under annan flagg. Det skulle i så fall, precis som idag, vara under 

de avtal som råder där. I slutändan handlar det enligt vår tolkning om personliga 

egenskaper snarare än nationalitet.  

 
Det går dock inte att bortse från att en fortsatt omflaggning av svenska färjor skulle 

leda till färre arbetstillfällen för svenska befäl. Inte minst för att 5000 

arbetstillfällen ombord redan försvunnit inom den svenska sjöfartsbranschen 

mellan 2009 och 2013 (Boman et al., 2013).  

 
Resultatet visar att omflaggningen av svenska färjor oftast sker för att rederierna 

ska kunna nå lägre bemanningskostnader. Detta stärks också av Dan Sten Olssons 

uttalande i Göteborgs Posten (2013) om att avtal under annan flagg lockar. När det 

kommer till kompetens visade resultatet att rederierna är måna om att bevara den 

höga kvalitet man får hos ett svenskt sjöbefäl. Några respondenter menade dock 

att det inte längre går att se någon större kompetensskillnad på svenska befäl och 

befäl från andra länder i närområdet. Även detta stärks av Dan Sten Olssons 

uttalande i Göteborgs Posten (2013) om att kvalitet och kompetens numera går att 

hitta över hela världen. Vi kan ändå av resultatet utläsa att de svenska 

sjöfartshögskolorna håller hög klass och att svenska befäl gott och väl lever upp till 

de behov som finns.  

 
Både rederirepresentanterna och fackets representant tror att det måste ske en 

avtalsförändring som skulle innebära mer jämlika löner och avlösningssystem för 

alla länder inom Östersjöområdet. Det är dock inget som kan ske på ett år, men 

inom en tioårsperiod kan det komma att leda till en sundare konkurrenssituation 

för rederierna. Om det ska vara aktuellt för svenska sjöbefäl att arbeta under dessa 

tänkta villkor måste en nivå hittas där det fortfarande är möjligt att leva på lönen 

inom Sveriges gränser. Även om det idag redan märks att svenska rederier, 
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däribland Stena Line (Lundgren, 2014), är i färd med att lägga om avtalen för sina 

befäl så finns det en gräns för vad som är rimligt för svenska avtal och löner. Det 

innebär i vår mening att länder i närområdet i större utsträckning måste upp till en 

högre nivå snarare än att Sveriges avtal försämras alltför mycket.   
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7. Slutsats 

Utifrån studiens resultat kan vi dra slutsatsen att den största utmaningen för 

svensk färjesjöfart idag är de ojämna konkurrensförutsättningarna i 

Östersjöområdet. Andra länders bemanningskostnader är upp emot 30 % lägre än 

Sveriges vilket idag leder till ökad omflaggning eller stora nedskärningar på 

bemanningssidan. Om den svenska färjesjöfarten ska överleva är det först och 

främst viktigt att det svenska sjöfartsstödet bibehålls. Det krävs dessutom att 

kollektivavtalen för de olika länderna i närområdet utjämnas för att uppnå en sund 

konkurrenssituation. Inte minst för att Sverige idag tappar många fartyg till andra 

högkostnadsländer som till exempel Danmark och Finland, där avtal och 

avlösningssystem är mer gynnsamma för rederierna. 

Trots att vissa av respondenterna menade att det inte längre går att se någon 

kompetensskillnad på befäl från olika länder ses de svenska sjöbefälen fortfarande 

som attraktiva på marknaden. Därför ser framtiden för svenska befäl inom 

färjesjöfarten ljus ut så länge man accepterar de villkor som finns att arbeta under. 

Det är svårt att säga hur länge dagens avtal på svenska färjor kommer att finnas 

kvar. Det är många rederier som redan idag planerar att lägga om avtalen. 

En stor del av Sveriges sjöbefäl arbetar idag inom färjenäringen. Om avtalen blir 

mindre attraktiva kan arbetstillfällen försvinna och de svenska befälen förloras till 

andra delar av sjöfartsnäringen. Sverige tappar då kompetens och inflytande inom 

en viktig del av Östersjöns sjöfart.  

7.1 Förslag ti l l  fortsatta studier 

Vi tror att resultatet skulle ha fått ett annat utslag om studien hade riktat sig till 

något av de andra segmenten inom svensk sjöfart. Det vore därför intressant att 

genomföra en liknande kartläggning av framtiden för exempelvis kusttankfartyg 

eller linjegående ro-ro-fartyg i svensk regi. 
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a	  
	  

Intervjuguide 
 
Upplever ni att det finns utmaningar med att bedriva 
färjesjöfart under svensk flagg? 
-tonnageskatt?  
- bemanningskostnader?  
- registreringsavgifter, certifikat, besiktning mm?  
- hamnkostnader, stuveri, farledsavgifter? 
 
Under vilka villkor/förutsättningar ser ni möjlighet att 
fortsätta bedriva färjesjöfart under svensk flagg/flagga 
svenskt igen? 
-skulle TAP göra skillnad?  
-Nettolön? 
-Tonnageskatt? 
-SIS? 
-Regler/myndighet/klass 
 
Finns det utmaningar inte direkt styrs av vilken flagg 
fartygen har, men som påverkar valet av flaggen?   
-kostnader 
-regelverk 
 
Hur bedömer ni att svaveldirektivet kommer påverka er i 
framtiden? Kommer det att påverka er möjlighet att bedriva 
er verksamhet under svensk flagg? 
- Bunkerkostnader? 
 
Vilka skulle skillnaderna bli för er att få tonnageskatt 
jämfört med den svenska beskattningen? 
 
Vilka fördelar finns det med att bedriva färjesjöfart under 
svensk flagg? (trots nämnda utmaningar) 
-ekonomiskt/sjöfartsstöd? 
-bekvämt? 
-administrativt? 
-kvalitetsstämpel, gott rykte? 
 

Bilaga 
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Ser ni några andra skäl till att behålla fartyg under svensk 
flagg trots stora utmaningar?  
-Moraliskt?  
-Tradition? 
 
När ni trafikerar svenska hamnar regelbundet, finns det 
regler angående fartygens nationalitet när ni bedriver 
färjesjöfart?  
-Skyldighet att behålla ett visst antal fartyg?  
-OK med utomnordisk flagg? 
-Regelverk för bemanning TAP?  
Hur upplever ni idag intresset från Sveriges politiker att 
försöka bevara fartyg under svensk flagg? 
-Inställning? 
-Sjöfart del av agendan? 
-Prioritet? 
 
Har ni idag svenska befäl på era passagerarfartyg med annan 
flagg än svensk?  
-Hur stor andel?  
-Hur ser avtalen ut? (ledighet, lön, pension, skatt..) 
-Nyanställda eller kvar sedan svenskt? 
 
Skiljer sig era personalkostnader mellan befäl från olika 
länder? I så fall hur? 
-Avtal? 
-Löner? 
-Exempel kostnadsskillnader? 
 
Hur stor del av era totala kostnader utgörs av 
bemanningskostnader?  
-Exempel?  
-Lön? 
-Avlösningstider? 
- Resekostnader? 
-Sociala avgifter? 
- Försäkring? 
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Vilka fördelar ser ni med svenska befäl inom färjesjöfarten?  
-Samma språk som passagerare?  
-Anlöp svenska hamnar? 
-Kompetens? (underhåll, high tech, attityd, säkerhet) 
-Tradition? 
 
Anser ni att svenska sjöbefäl har tillräckligt hög kunskap och 
kompetens utifrån era behov? 
-I jämförelse med andra nationer? 
  
Hur ser framtiden ut för svenskt befäl på era fartyg med 
annan flagg?  
-Behov av befäl i framtiden? 
-Pensionsavgångar, medelålder? 
-Varifrån rekryterar rederiet/managementbolaget? 
-Avtal/löner? 
-Tillgång/efterfrågan? 
 
Är det intressant för er att nyanställa svenska befäl under 
annan flagg? 
Om ja – varför och under vilka förutsättningar? 
Om nej – varför inte? 
 
Finns det idag omständigheter som hindrar er från att ha 
svenska befäl på fartyg under annan flagg?  
-Regler?  
-Språk? 
-kostnader? 
-Tillgång på rätt kompetenser? 
 
Ser ni några möjligheter att ta emot elever på fartyg under 
annan flagg? 
-begränsningar? 
 
Ser ni att det idag finns intresse från svenska befäl att arbeta 
hos er under utländsk flagg? (löner/avtal?) 
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Hur kan ni få fler svenska befäl intresserade av jobb under 
annan flagg?  
(fråga beroende på om intresse finns från fartygsägarens sida att 
anställa svenska befäl) 

 


