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      Sammanfattning
Detta examensarbete är en kvalitativ studie som ger en inblick i den nordiska

offshoremarknaden, med fokus på Nordsjön och undersöker indikationer kring hur en snar

framtid kan komma att utveckla sig i området och hur denna utveckling kan påverka

nordisk sjömansbesättning. Frågor centrala i arbetet vänder sig framförallt till hur rederier,

byråer och sjömän aktiva inom offshorebranschen ser på en framtida aktivitet i Nordsjön,

nordiska sjömäns status på den globala arbetsmarknaden samt hur dagens arbetsvillkor ser

ut för sjömän inom offshorebranschen på den globala arenan. Via intervjuer och

kompletterande frågeformulär till utvalda aktörer har majoriteten av informationen samlats

in. Syftet med studien var att undersöka om och hur den väntade utvecklingen i Nordsjön

vad gäller tillgång på olja och gas kan ha en effekt på nordiska sjömäns framtida

arbetsutsikter och arbetsvillkor på den globala offshore-arbetsmarknaden. De slutsatser

som har kunnat dras är bl.a. att konkurrensen bland sjömän inom offshorebranschen år

2015 är högre än föregående år (2000-2014) och väntas öka samt att nordiska sjömän som

vill arbeta inom offshoreindustrin inom en snar framtid kan komma att tvingas arbeta

utanför Norden, vilket skulle innebära mindre gynnande anställningsförhållanden än

tidigare. Barents Hav och Norska Havet är i dagsläget inte tillräckligt utforskade kring hur

mycket olja det finns att utvinna, varpå inget ännu kan konstateras huruvida nordiska

sjömän kan förvänta sig fler arbeten inom Norden. 

Nyckelord:
Offshore; Nordsjön; Nordiska sjömän; Arbetsutsikter; Arbetsvillkor 
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Abstract
This thesis is a qualitative study that provides an insight into the Nordic offshore market,

focusing on the North Sea and investigates indications of how the near future may develop

in the area and how these developments may affect the Nordic seafarers. Questions central

to the work are aimed primarily at how shipping companies, agencies and seafarers active

in the offshore industry look at future activity in the North Sea, Nordic seafarers' status in

the global labor market, and how today's employment conditions look like for seafarers in

the global offshore industry. The majority of the information was collected through

interviewes and questionnaires. The purpose of this study was to examine whether and how

the expected development in the North Sea, in terms of availability of oil and gas, may

have effect on the Scandinavian seafarers' future work prospects and employment

conditions in the global offshore labor. The conclusions that have been drawn are that

competition among seafarers in the offshore industry is higher 2015 than previous years

(2000-2014) and are expected to increase. Additionally, Scandinavian seafarers who want

to work in the offshore industry, may be forced to work outside the Nordic region in the

near future, which would mean less favorable employment conditions than before. Barents

Sea and the Norwegian Sea are yet not sufficiently researched on how much oil there is to

extract. Therefore, there is an uncertainty whether the Scandinavian seafarers can expect

more jobs in the Nordic region.
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Definitioner och förkortningar

BDP – Barrels per day (oljefat per dag)

DNV – Det Norske Veritas

EU – European Union

HSFR – Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet

IEA – International Energy Agency

Nautisk mil – Längdenhet som används internationellt i sjöfart eller luftfart ( 1 nautisk mil 
motsvarar 1852 meter)

IMO – International Maritime Organisation

NCS – Norwegian Continental Shell 

NOK - Kronor från Konungariket Norge

Offshore – Samlingsnamn för utvinning av olja och gas till sjöss

USD – Amerikanska dollar 
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1. Inledning

Offshorebranschen har aldrig förr varit så utvecklad och aktuell som den är idag. De

senaste två åren har präglats av otaliga diskussioner kring olje- och gasreserverna i världen.

Media belyser ofta att reserverna minskar, inte minst i Nordsjön och statistiken kring hur

länge reserverna kommer att täcka vår världs behov varierar (Evans 2008). Detta leder till

att många offshoreföretag söker sig till andra attraktiva områden som t.ex. Brasilien,

Australien och Västafrika, där det finns gott om olje- och gasfyndigheter (BP Statistical

Review 2014). Det faktum att olje- och gasreserverna minskar i Nordsjön, kommer

sannolikt att påverka den nordiska offshoreindustrin, liksom de nordiska sjömännens

arbetsprognos på den globala arbetsmarknaden. När alltfler nordiska offshoreföretag

investerar i utomnordiska områden, följer även ändrade förutsättningar och villkor för den

nordiska sjömansbesättningen. 

Att belysa hur de nordiska sjömännens arbetsvillkor kommer att påverkas till följd av den

pågående utvecklingen inom offshorebranschen är av avsevärd vikt ur nordiska sjömäns

perspektiv. Offshorebranschen blir alltmer attraktiv för sjömän i hela världen och det är

idag fler som utbildar sig på området än för några år sedan. Sjömän från länder utanför

Norden arbetar under andra förhållanden och villkor än nordiska sjömän. Det är därför

relevant att undersöka hur dessa arbetsvillkor ser ut, för att få en inblick i vad nordiska

sjömän kan komma att möta på den globala arbetsmarknaden när arbetstillfällena i

Nordsjön minskar.    

Detta arbete beskriver den aktuella situationen inom den nordiska offshoreindustrin och

analyserar hur de kommande förändringarna kan komma att påverka nordiska sjömäns

framtidsutsikter på den globala offshore-arbetsmarknaden. För att läsaren ska få ett

helhetsperspektiv, ges inledningsvis en historisk redogörelse för den nordiska

offshoreverksamheten fram till idag, för att sedan övergå till en beskrivning av hur själva

oljeutvinningen går till. Då offshorebranschen är global, beskrivs vidare situationen i

Nordsjön i relation till andra etablerade områden utanför Norden. De intervjuer och

kompletterande frågor som ligger till grund för analysen och slutsatserna är i sin tur

baserade på litteraturstudien som presenteras i kapitel två. 
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1.1 Bakgrund

Att energisektorns utveckling är svår att prognostisera bevisas av de otaliga teorier som

finns inom ämnet. Diverse hypoteser angående framtidens tillgång på olja och gas varierar

mellan alltifrån 30 till 150 års fortsatt tillgång (Evans 2008). Det enda vi vet säkert är att

olje- och gasreserverna någon gång i framtiden kommer att ta slut – frågan är när

(Lindstedt 2005). I och med att oljereserverna i Nordsjön nådde sin topp år 2001, är det ett

faktum att reserverna idag är mindre än för tretton år sedan (se figur 3.2.1). Om nya olje-

och gasfynd inte hittas i NCS-vatten, kommer den nordiska offshoreindustrin sannolikt att

förändras, då de ledande aktörernas investeringar i utomnordiska områden blir allt

vanligare.

I takt med att den nordiska offshoreindustrins förutsättningar förändras och kanske

kommer att förändras ännu mer inom de närmsta åren, är det relevant att undersöka hur

dessa förändringar kan komma att påverka nordiska sjömäns arbetsutsikter. Då det i

dagsläget inte finns någon lättillgänglig forskning på detta område, är syftet med detta

arbete om än mer motiverat. Även om de resultat uppsatsen presenterar inte kan ses som en

absolut sanning, är tanken att arbetet ska ge en antydan till hur det skulle kunna bli.          

1.2 Problemformulering

Offshoreverksamheten och dess produktion av råolja och gas är en avgörande aspekt av

den globala energisektorn. Nordsjöns olje- och gasreserver har varit en viktig del av denna

sektor sedan början av 70-talet. Tack vare förhållandena i NCS-vatten har Nordens

offshoreindustri utvecklats till en världsledande industri som genererat många

arbetstillfällen i Norge såväl som i övriga Norden (The Norwegian Petroleum Sector

2014). 

I takt med att vår värld utvecklas och förändras, ökar ständigt efterfrågan på energi. Olja

och gas är i dagens samhälle den främsta energikällan. Samtidigt finns det en generell

insikt om att olje- och gasreserverna inte kommer att räcka till i all evighet för de behov

som finns. Nordsjöns råoljeproduktion nådde sin topp under 2001 och idag letar man efter

nya olje- och gasfynd i bl.a. Barents Hav och Norska Havet (Norwegian Ministry of

Petroleum and Energy 2011). En eventuell framtida aktivitet i dessa områden beror dock
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på oljepriset. Dessutom är hoppet om nya olje- och gasfynd i NCS-vatten litet, varför de

flesta aktörerna inom offshorebranschen alltmer opererar i etablerade områden utanför

Norden, som t.ex. Brasilien och Australien (Norges Rederiförbund 2011). 

Den pågående utvecklingen inom den nordiska offshoreindustrin går således mot en ökad

aktivitet utanför Nordsjön. En naturlig konsekvens av detta är att arbetstillfällena inom

offshorebranschen i Norden väntas minska, vilket i sin tur resulterar i att nordiska sjömäns

arbetsförutsättningar påverkas. Faktorer som har betydelse för denna fråga är dels de lokala

myndigheternas krav i de nämnda utomnordiska länderna, om att offshoreföretagen måste

anställa en viss procentsats sjömän från landet i fråga för att få utvinna olja och gas där

(Lima, Rene & Sampaio 2009). Dessutom finns det kompetenta sjömän från andra länder

som konkurrerar med nordiska sjömän om arbeten. 

Ovanstående problemformulering leder fram till följande frågeställningar: 

 Hur ser dagens offshoreindustri i Nordsjön ut avseende tillgång på olja och gas i

jämförelse med andra etablerade områden i världen? 

 På vilket sätt hänger Nordsjöns olje- och gasreserver ihop med utveckligen av den

nordiska offshore-arbetsmarknaden?  

 Vilken utveckling väntas ske inom den nordiska offshorebranschen de kommande

fem åren?

 På vilket sätt kommer denna utveckling att påverka nordiska sjömäns

arbetsförutsättningar? Vilka arbetsvillkor kan nordiska sjömän inom

offshorebranschen komma att möta på den globala arenan? 

1.3 Syfte och mål

Syftet med detta arbete är att inledningsvis beskriva hur dagens offshoreindustri i Nordsjön

ser ut, med fokus på sambandet mellan de aktuella olje- och gasreserverna och dagens

arbetsmarknad. Vidare är syftet att undersöka om en minskning av olje- och gasreserverna

i Nordsjön väntas ske inom de närmsta fem åren och på vilket sätt denna förändring skulle

påverka nordiska sjömäns framtida arbetsförutsättningar lokalt och globalt. Målet med

studien är att visa hur den väntade utvecklingen i Nordsjön kan komma att sätta ramarna

för nordiska sjömäns framtida arbetsvillkor på den globala offshoremarknaden.          
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1.4 Avgränsningar

Eftersom offshore är en världsomfattande bransch har vissa avgränsningar gjorts.

Uppsatsen fokuserar huvudsakligen på den nordiska offshoreindustrin samt den globala

offshore-arbetsmarknaden, då nordiska sjömän i framtiden väntas operera alltmer på en

global arena. Vid undersökningen av hur dagens globala arbetsvillkor i offshorebranschen

ser ut, har länderna Montenegro och Kroatien valts ut. Montenegro har valts eftersom det

är ett land som saknar medlemskap i Europeiska Unionen (EU) och där den ekonomiska

standarden är lägre än i övriga europeiska länder (European Commission 2014). Kroatien

har valts eftersom det är ett land som innehar medlemskap i EU och då sjömansyrket, bl.a.

inom offshore, är utbrett bland kroaterna (Seafarers Union of Croatia 2013).

De aktörer som medverkat i intervjuer och kompletterande frågeformulär har valts utifrån

dess verksamhet i såväl NCS-vatten som i områden utanför Norden, för att få så relevant,

aktuell och perspektivrik information som möjligt.            
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2. Metod 

Det huvudsakliga syftet med uppsatsen var att undersöka på vilket sätt de väntade

förändringarna inom den nordiska offshoreindustrin kan komma att påverka nordiska

sjömäns arbetsutsikter på den globala arenan. Med hänsyn till förevarande, valdes en

kvalitativ forskningsmetod, som i detta fall syftar till att analysera data som intervjuer och

kompletterande frågeformulär för att skapa en förståelse för eventuella samband som

medför konsekvenser för en specifik persongrupp (nordiska sjömän inom

offshorebranschen).  

Detta föregås av en litteraturstudie som också infaller under den kvalitativa

forskningsmetoden. Målet med litteraturstudien var att svara på de två inledande

frågeställningarna, som i sin tur utgjorde grunden för att söka svar på resterande

frågeställningar genom intervjuer och kompletterande frågeformulär. Utformningen av

intervjuerna och de kompletterande frågeformulären tog således utgångspunkt i

litteraturstudien. De kompletterande frågeformulären bidrog till relevant och aktuell

information medan de mer djupgående intervjuerna satte de kompletterande svaren i

perspektiv. Den avslutande analysen och slutsatserna grundade sig i resultaten från

intervjuerna och de kompletterande frågeformulären.

2.1 Urval

För att få en så relevant, aktuell och djup information som möjligt, kontaktades ledande

aktörer inom offshorebranschen med verksamhet både i och utanför Norden. Totalt

intervjuades sju rederier. Genom kontakt med två sjöfartsagenter, ett offshore

trainingcenter och via medier, kunde kommunikation även ske med totalt tjugo sjömän från

olika delar av världen. På så sätt kunde aktuell information samlas in kring hur dagens

arbetsvillkor på den globala arenan ser ut. De sjöfartsagenter som kontaktades har sitt

huvudkontor i f.d. Jugoslavien och samarbetar med offshorerederier verksamma världen

över. 
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2.2 Genomförande 

Vid bearbetningen av svaren från de kompletterande frågeformulären och resultaten från

intervjuerna har den insamlade informationen diskuterats och analyserats. Utifrån denna

analys har sedan slutsatser kunnat dras, relevanta för undersökningens syfte och

frågeställningar. Intervjufrågorna och de kompletterande frågeformulären har utformats för

att lyfta fram informanternas uppfattningar om den kommande utvecklingen inom den

nordiska offshorebranschen samt hur den kan komma att påverka nordiska sjömäns

arbetsförutsättningar. Frågorna har också tagit fasta på hur dagens arbetsvillkor ser ut i den

globala offshorebranschen. 

Intervjuerna har utformats på ett semistrukturerat sätt för att få så fria svar som möjligt på

ett antal bestämda frågor (Dalen 2007). Tre frågemallar har utformats med intervjufrågor

riktade till offshorebolag, sjöfartsagenter och ett offshore trainingcenter samt

kompletterande frågor riktade till sjömän verksamma inom offshorebranschen. 

Intervjuerna har ägt rum fr.o.m. november 2014 t.o.m. februari 2015, vilket är samma

tidsperiod under vilken de kompletterande frågorna har besvarats. Majoriteten av

intervjuerna har genomförts via telefon, resterande intervjuer med ögonkontakt. Svaren har

antecknats med hjälp av stöd- och nyckelord. Direkt efter varje intervju har en

sammanfattning skrivits ned, för att innehåll och övriga intryck från intervjun inte ska

glömmas bort.

2.3 Är resultaten hållbara? 

Creswell (2003) menar att den kvalitativa forskningsmetoden är lämplig när studien är

under granskning men saknar en orubblig hypotes och därför måste utredas ytterligare. För

att få fram uppgifter relevanta till syftet krävs en metodik som inte är begränsad till fasta

antaganden. Energisektorn är som tidigare nämnt relativt oförutsägbar och vederhäftiga

bedömningar av framtiden kan vara svåra att göra, varför felkällor är att räkna med. Hur

länge dagens olje- och gasreserver kommer att räcka samt huruvida nya olje- och gasfynd

kommer att hittas är öppna frågor med många olika svar. Därför är även offshoreindustrins

framtid oviss. Ett möjlig felkälla som bygger på antagandet om att informanterna inte vill
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skapa oro och konflikter, är att svaren från intervjuerna och de kompletterande frågorna

kan uppfattas som relativt kortfattade och politiskt korrekta.                 

2.4 Etiska ställningstaganden

Under arbetets gång har det varit av yttersta vikt att värna om informanternas integritet.

Medverkan har givetvis varit frivillig och de medverkande har blivit informerade om

undersökningens syfte samt på vilket sätt deras medverkan bidrar till forskningen.

Forskningsrådet HSFR (Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet) har

formulerat all forsknings viktigaste etiska principer i fyra krav. Dessa krav har varit

vägledande i detta arbete. Öppenhetskravet tar fasta på vikten av forskarens öppenhet

gentemot informanterna, d.v.s. att forskaren inte döljer delar av undersökningen som

klassas som etiskt känsliga. Självbestämmandekravet innebär, förutom att medverkan är

frivillig, att informanterna själva bestämmer hur länge och på vilka villkor de medverkar.

Konfidentialitetskravet går ut på att informanterna ska garanteras största möjliga

anonymitet. De medverkandes personuppgifter har ej röjts i detta arbete. Avslutningsvis

innebär autonomikravet att insamlad data endast används för forskningssyftet i fråga.  Som

en artighet gentemot de medverkande har de blivit erbjudna att ta del av arbetets resultat.

14



3. Litteraturstudie

3.1 Inledning

Följande avsnitt syftar till att få svar på frågeställning ett och två, d.v.s. att för det första

beskriva hur den aktuella situationen i Nordsjöns offshoreindustri ser ut i relation till andra

etablerade områden i världen. Avsikten är att ge läsaren en bild av i vilket ”skick” den

nordiska offshoreindustrin för närvarande befinner sig i ur det globala perspektivet. Genom

en kortare historisk redogörelse av Nordsjöns industriutveckling ges en överblick som

syftar till att sätta den aktuella situationen i ytterligare perspektiv. För det andra är tanken

att de slutsatser som presenteras i slutet av avsnittet, ska ge svar på hur Nordsjöns olje- och

gasreserver hänger ihop med utvecklingen av den nordiska offshore-arbetsmarknaden.

Målet är att slutsatserna ska visa på ett samband mellan dessa faktorer, som i sin tur ska

utgöra ett underlag för nästkommande avsnitt.         

3.2 Nordsjöns offshoreindustri – då och nu 

Oljeutvinning refererar ofta till en industri som driver upptäckt och processering av olje-

och gasfyndigheter belägna under vattenytan. Benämningen används vanligast för att

beskriva oljeutvinning i havet utanför kustnära områden (Gibson 2007).

Redan under sent 50-tal förekom det indikationer på att olje- och gasreserver kan finnas

under Nordsjöns botten. Det fanns dock flera skäl som gjorde att oljebolagen valde att

hålla tillbaka från exploatering. Huvudskälet var att det vid denna tid inte fanns någon

internationell konvention om äganderätten för mineraler i grunda hav bortom tre sjömil

från landytan. Ett annat argument var att tekniken för framgångsrik utvinning och

produktion för sådana havsdjup inte var tillräckligt utvecklad. Sist men inte minst

bedömdes Nordsjöns geografiska område som alltför riskabelt för operativa

arbetsförhållanden (Gibson 2007). 

År 1962 byggdes en geologisk databas upp som visade på vidare utvinningsutsikter i

Nordsjön. Redan i oktober samma år sände företaget Phillips Petroleum en offentlig
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begäran till Norges myndigheter om exploatering i Nordsjön. Det var dock inte förrän 1969

och upptäckten av det norska olje- och gasfältet Ekofisk som oljeäventyret i Nordsjön

verkligen satte fart. Det var främst de amerikanska företagen som bidrog men kunskap,

teknik och erfarenhet och var mest framträdande i den inledande fasen (ibid.). 

Aktiviteterna som följde i Nordsjön har haft en väsentlig roll i den ekonomiska

utvecklingen i regionen. Offshoreindustrin har fört med sig nya arbetstillfällen och ökad

arbetskraft såväl i Norge som i övriga Norden (Hansen J, Ransen B 2012). Den nordiska

offshoreindustrin har utvecklats till en enorm leveransapparat som idag förser

energisektorn med specialiserade offshorefartyg, produktion av material och övrig teknik

samt service – en expansion som resulterat i rekryteringen av över en kvarts miljon sjömän

(Norges rederiforbund 2011).

Olje- och gasutvinningen i Nordsjön har sedan sin start haft relativt höga operativa

kostnader som i sin tur har krävt och fortfarande kräver stabila men även relativt höga

marknadspriser på olja för en gynnande verkan. Ett framtida minskat oljepris kan således

skapa ogynnsamma förhållanden för samtliga verksamma aktörer som på sikt kan resultera

i förlustbringande resultat (Norwegian Petroleum Directorate 2012).

Norge och Storbritannien innehar idag den största andelen av Nordsjöns olje- och

gasreserver och har därmed även varit de största drivkrafterna bakom Nordsjöns olje- och

gasutforskning. Med utvecklingen och implementeringen av ny teknik kom också en ökad

produktion som hade en stor inverkan på pris och konsumtion under 90-talet, då oljepriset

låg på närmare 5 USD per fat (The Economist 1999). Denna gyllene tid förändrades dock

radikalt då Storbritannien år 1999 rapporterade att de nått sin maximala produktion och att

en kontinuerlig minskning av utvunnen råolja var att vänta. Två år efter denna oväntade

vändning rapporterade Norge att även de hade nått en topp i sin produktion med ca 3,4

miljoner fat per dag (mbpd). Sju år senare sjönk produktionen till 2,4 mbpd – en minskning

på närmare 30 % (Olja & Gas Journal 2008). 

I artikeln ”A decline rate study of Norwegian oil production”, analyserar Michael Höök

och Kjell Aleklett (2008) från Uppsala Universitet den framtida oljeproduktionen i Norge

genom att göra en uppskattning utifrån den aktuella efterfrågan. Studien visar på en väntad

årlig nedgång i produktion av jättefälten, som står för merparten av producerade volymer,
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med ett genomsnitt på 13,4 %. Höök och Aleklett lyfter även fram att en kompensation för

denna minskning via de mindre fälten skulle kräva alltför många resurser.

Figur 1.

Figur 1 visar den norska delen av Nordsjöreserverna och en framtida uppskattad

produktion av reserver indelat i subgrupperna stora oljefält, små oljefält, flytande gas och

kondensatens (en lätt olja som vid utvinning går från gas till flytande form). Som visas av

grafen är de stora fälten (blått) centrala i utvinningen (med hänsyn till bpd-produktionen)

och kommer trots en minskning att förbli det i ca 15 år. Naturgas och kondensatens

kommer att ha en mindre roll i totalproduktionen även den närmsta tiden framöver (Höök

& Aleklett (2008) s. 4270).

Sedan den avtagande årliga utvinningen av olja och gas i Nordsjön började, har nedgången

av produktionen gått relativt snabbt. Orsaken är att de stora fält som exploaterades och togs

i drift tidigt, hittills stått för den övervägande delen av oljeproduktionen. Dessa är nu sedan

början av millennieskiftet i det stadium där de årliga uttagen minskar genom tilltagande

uttömning av reservbasen. I Norge och England finns ett stort antal nyare, men även

betydligt mindre fält som också bidrar till produktionen. Deras samlade kapacitet kan ha en

bidragande roll för den totala produktionen de närmaste åren (Norwegian Petroleum
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Directorate 2012).

Det finns ett antal mindre fynd som hittills inte motiverat utbyggnad på varken engelsk

eller norsk sockel. En del av dessa kan väntas bli utbyggda om oljepriserna blir tillräckligt

höga under de närmsta åren. Deras bidrag blir dock begränsat men bör kunna medverka till

att bromsa takten något i den årliga produktionsminskningen under nedgångsfasen

(Alveberg, Melberg 2013).

I ett uttalande till BBC säger Robin Allan, styrelseledamot i Premier Oil och ordförande i

Brindex, att det blivit nästintill omöjligt att tjäna pengar med dagens oljepriser. Han

påpekar att det råder en enorm kris för utvinningarna i Nordsjön och att det närmar sig en

kollaps när det gäller nya investeringar, då storinvesterare sakta drar sig tillbaka. Allan

meddelar att nedskärningarna som väntas 2015 inte kommer att tillkännages offentligt. Han

lyfter även fram problemet med jobbnedskärningar i samband med denna kris.

ConocoPhillips, en ledande amerikansk oljeaktör, kommer att göra nedskärningar med 230

arbeten bara i Storbritannien. Andra stora oljebolag väntas göra liknande nedskärningar då

man förutspår en 30 % nedskärning för att återställa lönsamheten (BBC 2014).

Trots en pågående kontinuerlig produktionsminskning i Nordsjön diskuterar man idag

möjligheterna för eventuella framtida fynd av olje- och gasreserver i Norska Havet och

Barents Hav. Dessa områden har tidigare inte varit intressanta för oljebolagen då insatsen

av resurser beräknats väga mer än den lönsamhet de skulle generera. Med stigande olje-

och gaspriser har dock detta alternativ fått ny uppmärksamhet och förhoppningen är att

dessa potentiella olje- och gaskällor ska kompensera för den minskade produktionen i

Nordsjön (Osterberg 2013). 

3.3 Nordisk offshoreindustri i ljuset av den övriga offshoremarknaden 

NCS tillhör en av världens största geografiska offshoremarknader men med avtagande

produktion i Nordsjön har NCS idag fallit tillbaka i placeringen i jämförelse med andra

attraktiva områden. Olje- och gasfyndigheter i Brasilien gick 2012 om Nordsjöns

produktion (CIA – The World Factbook 2014). De viktigaste geografiska områdena för

offshorerederier världen över finner man idag i Australien, Brasilien, Västafrika,

Mexikanska golfen och Nordsjön, varav Brasilien, Västafrika och Australien är de växande
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marknaderna som särskilt utmärker sig. Det är därför naturligt för norska offshoreföretag

att rikta sig mot dessa regioner (Norwegian Shipowner's Association 2013).

Brasilien har varit ett viktigt fokusområde för norska offshoreföretag under den senaste

tiden. Bara under 2010 har norska offshorerederier vunnit bud för 70 fartyg i Brasilien med

ett värde på över 13 miljarder NOK. Företag som är eller har varit operativa inom NCS och

investerat i olje- och gasutvinning i länder som Brasilien måste arbeta under de regler och

föreskrifter som gäller i detta land, vilket kan visa sig vara en såväl strategisk som kulturell

utmaning. Norska offshoreaktörer upplever vissa svårigheter med att anpassa sig till

innehållet i de brasilianska myndigheternas krav. Brasilianska förordningar är

handelspolitiska och innehåller strikta krav på att utländska bolag måste använda sig av

lokal besättning (ibid.).

Efterfrågan på olja och gas fortsätter att öka. Man räknar med att offshoremarknadens

utgifter kommer att växa i takt med denna ökande efterfråga. Under de närmaste 20 åren

väntas en utgiftsökning på uppemot 15 % per år (DNV 2012). Den nordiska

offshoreindustrin genererar en stor del av sina intäkter på marknader andra än Nordsjöns.

Då de mest lättutvinnbara resurserna redan har exploaterats, väntas en framtid där

utvinning kommer att äga rum i djupare och mer krävande vatten som väntas öka med 80

% fram till år 2035 (IEA 2012). De största tillväxtmarknaderna i segmentet djupt vatten

kommer att äga rum i Mexikanska golfen, Västafrika och Brasilien. Mellan 2013 och 2016,

förväntas offshoremarknaden i Brasilien uppgå till 200 miljarder US-dollar och därmed

köra om Norge. Australien och Angola är andra marknader där stark tillväxt väntas

(Norwegian Shipowner's Association 2013). Diagrammet nedan visar storleken på den

globala offshoremarknaden under åren 2011-2012. Vid en jämförelse mellan de två

graferna kan det anses uppenbart att ytterligare investeringar i Brasilien och Australien är

att vänta.
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Figur 2.

Figur 2 visar ett brasilianskt övertag då Brasilien gått om Norge som produktionsland

(Norwegian Shipowner's Association 2013).

3.4 Slutsatser

Som historien har visat, har den gyllene tiden för Nordsjöns offshoreindustri resulterat i

många nya arbetstillfällen för nordiska sjömän. När nya olje- och gasfynd upptäcktes i

Nordsjön, ökade efterfrågan på arbetskraft och ju mer aktiviteterna ökade som en följd av

stora olje- och gasreserver, desto fler sjömän rekryterades. Detta kan ses som en

bekräftelse på att statusen på den nordiska offshore-arbetsmarknaden är beroende av nivån

på Nordsjöns olje- och gasreserver. 

Detta samband innebär vidare att när en förändring av nivån på olje- och gasreserverna i

Nordsjön sker, förändras även situationen på den berörda arbetsmarknaden på något sätt.

Då situationen i Nordsjön idag präglas av minskningar av olje- och gasreserver samt färre

investeringar som en följd, kan jobbnedskärningar anses vara rationella för hålla

lönsamheten balanserad. Detta innebär att den nordiska offshoreindustrin kan komma att

bli mer internationaliserad, vilket i sin tur leder till att den nordiska offshore-

arbetsmarknaden blir mindre. 

20



Något som skulle kunna modifiera denna väntade arbetsmarknadsutveckling är om nya

olje- och gasfynd påträffas i Norska Havet och Barents Hav. Nya fynd skulle kunna bidra

till en balanserad men också ökad efterfrågan av nordiska sjömän inom offshorebranschen.

En avvaktande hållning bör dock intas för detta framtidshopp om nya fynd i Norden. Det

finns i dagsläget ingen teknik eller metod som tillåter exakta mätningar av olje- och

gasreserver. Framtiden är med andra ord oviss. 
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4. Resultat 

Ett mål som sattes upp innan studien tog fart var att intervjua minst femton respondenter 

för att få ett så övertygande resultat som möjligt. Det visade sig emellertid vara svårt att få 

ihop så många intervjuer och totalt kunde tio intervjuer genomföras. Däremot kan de 

kompletterande frågeformulären ses som ett komplement till intervjuerna. Trots ett lägre 

antal respondenter än först planerat gav intervjuerna ett pålitligt underlag för identifiering 

och sammanställning av gemensamma karakteristiska element i de intervjuades svar. 

Resultaten från intervjuerna och de kompletterande frågeformulären presenteras nedan.

4.1. En framtida minskad eller ökad aktivitet i Nordsjön?

Frågan om offshoremarknadens framtid i Nordsjön är den mest känsliga frågan i detta

arbete. Detta kan visa sig vara en konkret svårighet då respondenterna kan välja att

undvika att svara fullt ut på vissa frågor som bedöms vara känsliga. Majoriteten av de

intervjuade hade inget positivt svar på denna fråga och försökte svara på ett mer

diplomatiskt sätt. De flesta svaren var mer eller mindre identiska. En minoritet av de

intervjuade gav ett neutralt svar. Dessas uppfattning var att offshorebranschen är en väldigt

oförutsägbar bransch och att det är omöjligt att förutspå hur det kommer att se ut i

Nordsjön om fem år, då mycket kan ändras inom bara en månad. Efter en sammanslagning

av alla svar är slutsatsen att aktiviteten i Nordsjön tros minska eller eventuellt förbli

oförändrad. Denna uppfattning grundar sig på den nuvarande nivån på oljereserverna i

Nordsjön och att man ännu inte hittat nya oljefynd i närområdet som skulle kunna

balansera situationen i Nordsjön. 

Många av de intervjuade belyste oljeprisernas betydelse för situationen på marknaden. 

Låga oljepriser gynnar inte oljebolagen då det inte lönar sig att göra investeringar i 

potentiella nya oljefynd. En av respondenterna säger: ”Det låga oljepriset kommer att 

resultera i en reducerad offshore aktivitet under en period”.

Dessa svar går hand i hand med de slutsatser som kunde dras i samband med 

litteraturstudien, d.v.s. att de minskningar som idag präglar Nordsjöns olje- och gasreserver

kan komma att resultera i en framtida minskad aktivitet i Nordsjön.   
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Vad gäller alternativa områden till Nordsjön, svarade majoriteten av de intervjuade att de 

mest attraktiva områdena för investeringar är Brasilien, Västafrika, Australien och 

Indonesien. Brasilien nämndes i nästan alla intervjuer som det allra mest attraktiva området

i världen idag. Anledningen till detta är tidigare samarbete med den brasilianska statens 

oljebolag Petrobras samt förlängda kontrakt.  

Förutom Brasilien, anses även Västafrika vara ett framtida attraktivt område för 

exploatering av olja och gas. Västafrika är däremot ett område som anses vara riskabelt 

vad gäller bl.a. terroristattacker, pirater och korruption. Trots dessa risker opererar två av 

de intervjuade oljebolagen som allra mest i detta område. Australien anses inte vara det 

högst rankade området bland de intervjuade, däremot svarade majoriteten av dem att 

Australien är ett attraktivt områden för exploatering. En minoritet av respondenterna ansåg 

att Norska Havet, Barents Hav och Arktis kan konkurrera som alternativa områden till 

Nordsjön p.g.a. oljefynden i dessa områden och p.g.a. att dessa områden har stor potential 

även om de inte är helt utforskade.

4.2. Skillnad i kvalitet mellan nordiska sjömän och sjömän från andra länder

På denna fråga kunde ingen enhetlig slutsats formuleras då det inte fanns en majoritet som

gav ett visst svar. Detta var dock väntat, då det inte är troligt att någon av respondenterna

ville riskera att kränka vissa nationaliteter. Några av intervjuerna var i behov av en mycket

djup analys för att något resultat skulle kunna uppstå och just denna intervjufråga fick

vridas och vändas på för att så öppna svar som möjligt skulle kunna fås. En av

respondenterna svarade: ”Vi har kompetenta sjömän från många olika länder. […]

Majoriteten av våra höga positioner innehas idag av skandinaviska sjömän”. 

Alla respondenter nämnde den generellt höga kvaliteten på nordiska sjömän. Några av de

intervjuade menade att det tidigare har funnits en skillnad i kvalitet mellan nordiska

sjömän och sjömän från andra länder men att denna skillnad på senare tid har balanserats

ut, bl.a. tack vare utbildningsinvesteringar i de länder med vilka de ledande

offshorebolagen samarbetar. De flesta respondenterna svarade på ett politiskt korrekt sätt,

d.v.s. att det inte finns några skillnader i kvalitet mellan nordiska och utomnordiska

sjömän. Tre av de intervjuade påstod däremot att det finns skillnader i kvalitet och att de
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anser att nordiska sjömän ofta utför arbetet på ett mer professionellt sätt. En av dessa angav

att de upplevt problem förknippade med utomnordiska sjömän och kommunikation.

Skillnaderna i kvalitet anses ha att göra med nivån på utbildningen i respektive land.    

4.3 Ökad eller minskad efterfrågan på nordiska sjömän i framtiden?

Majoriteten av respondenterna svarade att efterfrågan på nordiska sjömän kommer att 

förbli oförändrad. Anledningen till detta är att den ständiga teknologiska utvecklingen även

för med sig en efterfrågan på kompetenta sjömän som kan hantera ny utrustning. Nordiska 

sjömän anses vara väldigt kompetenta och eftertraktade, varför en efterfrågan alltid 

kommer att finnas. Däremot finns det skäl att anta att efterfrågan på sjömän i Nordsjön 

kommer att minska, då en generell minskad aktivitet är att vänta där i framtiden. Detta 

leder i sin tur till en ökad konkurrens på marknaden utanför Nordsjön, som i t.ex. Brasilien,

vilket leder till en ökad konkurrens för de sjömän, oavsett nationalitet, som vill arbeta inom

offshorebranschen. Detta då alltfler personer utbildar sig inom branschen samt att 

efterfrågan på arbetskraft väntas minska i Nordsjön. En av respondenterna säger: ”De 

flesta sjömän vill nog arbeta nära hemmet men som utveckligen är på väg, kommer alltfler 

nordiska sjömän förmodligen att behöva arbeta längre bort från sina hem”.

Några av de intervjuade nämnde problemet med de lokala lagar oljebolagen har att följa, 

d.v.s. kraven om att anställa en viss procentsats lokalbefolkning för att få operera där. 

Detta gynnar inte nordiska sjömän, då det automatiskt innebär att färre nordiska sjömän 

kan få arbete där. 

4.4 Arbetsvillkor på den globala arbetsmarknaden 

Vid undersökningen av hur arbetsvillkoren ser ut för sjömän inom offshorebranschen,

kontaktades sjöfartsagenter utanför norden som anställer sjömän i hela världen samt

sjömän som är aktiva inom offshorebranschen. Majoriteten av de intervjuade sjömännen

har en erfarenhet av offshore på mellan två till fem år. Dessa sjömäns arbetsvillkor innebär

att de arbetar minst två månader till sjöss och är lediga lika lång tid. Lön utbetalas endast

under perioden då sjömännen aktivt arbetar. Under ledigheten utgår således ingen lön.

Lönen varierar mellan under 50 € per dag upp till 150 € per dag, beroende på erfarenhet

och utbildning. Bättre villkor och löner har sjömän med längre erfarenhet, d.v.s. över fem
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år. Dessa sjömäns villkor innebär kortare arbetsperioder, mellan 30 och 60 dagar i sträck,

respektive lika lång tids ledighet. Lön utbetalas i regel även under ledigheten. Lönen ligger

på mellan 150 € per dag och 300 € per dag. 
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5. Diskussion 

5.1 Inledning

Det huvudsakliga syftet med detta arbete var att undersöka hur den förväntade 

utvecklingen i Nordsjön kan komma att påverka nordiska sjömäns framtida arbetsutsikter 

och arbetsvillkor på den globala offshoremarknaden. Avsikten var att studera förändringar 

och utveckling på offshoremarknaden för att få svar på om och i så fall hur nordiska 

sjömäns arbetsförutsättningar kan komma att påverkas. Hur lätt kommer det att vara för 

just nordiska sjömän att få arbete inom offshorebranschen i framtiden? Vilka arbetsvillkor 

kan nordiska sjömän inom offshorebranschen komma att ställas inför på den globala 

arbetsmarknaden? De resultat som presenterats från intervjuer och kompletterande frågor 

bör inte ses som en absolut sanning och som ett säkert svar på hur framtiden kommer att se

ut för nordiska sjömän. Resultaten bör snarare ses som tendenser för var utvecklingen är på

väg och en antydan för hur utvecklingen skulle kunna påverka nordiska sjömäns 

arbetsförutsättningar inom offshorebranschen. Den diskussion som följer tar fasta på 

undersökningens resultat och ställer olika perspektiv mot varandra. Syftet är att visa 

läsaren en nyanserad bild av hur resultaten kan tolkas.

5.2 Nordiska sjömäns framtida arbetsförutsättningar

Mot bakgrund av arbetets litteraturstudie och resultat kan det konstateras att Nordsjöns

gyllene tid är över och att det idag anses vara ett mättat område. Majoriteten av världens

ledande oljebolag vänder sig istället till tryggare, omättade områden runtom i världen, som

visats i resultaten. De flesta aktörerna anser inte att investeringar i områdena runt Norska

Havet och Barents Hav lönar sig med dagens oljepriser. Då efterfrågan på arbetskraft i och

med detta förmodligen kommer att minska i Nordsjön, blir den naturliga konsekvensen att

nordiska sjömän i framtiden kommer att bli tvungna att söka arbete längre hemifrån, d.v.s.

utanför Norden. Då nordiska sjömän alltmer kommer att söka sig till den globala

arbetsmarknaden, ökar även konkurrensen där. Detta i samband med ett generellt större

intresse för sjömansyrket och offshorebranschen i andra delar av världen samt de lokala

lagar oljebolagen har att följa om lokal arbetskraft. Slutsatsen av detta blir att det i

framtiden skulle kunna bli svårare för nordiska sjömän att få arbete i offshorebranschen. 
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Detta resonemang skulle kunna ändras om nya oljefynd skulle hittas i outforskade områden

i närheten av Nordsjön (Barnets Hav och Norska Havet), vilket skulle balansera ut de

minskningar man hittills känt av på den nordiska offshoremarknaden. En ökad aktivitet

tack vare nya oljefynd i Norden, skulle leda till en ökad eller oförändrad efterfrågan på

arbetskraft, vilket skulle innebära att nordiska sjömän har en större chans att få fortsätta

arbeta på hemmaplan.

Vad gäller skillnad i kvalitet mellan nordiska sjömän och sjömän från andra länder, ska

denna skillnad i första hand förstås som ett resultat av kvalitén på utbildningen som landet

i fråga erbjuder. Det har med andra ord inget med själva nationaliteten på sjömannen i

fråga att göra. Enligt arbetets resultat är nordiska sjömän generellt sett kända för den goda

kvalitén på sin utbildning, vilket givetvis påverkar sjömannens arbetsduglighet. En del av

de intervjuade menade att nordiska sjömän är mer eftertraktade än andra på grund av att de

anser att nordiska sjömän generellt sett utför arbetet på ett mer önskvärt sätt. Detta skulle i

så fall öka nordiska sjömäns konkurrenskraft på den globala arbetsmarknaden. Samtidigt

svarade en annan del av respondenterna att det inte finns några skillnader mellan nordiska

sjömän och sjömän från andra länder då skillnaderna i regel inte har att göra med varifrån

sjömannen kommer ifrån. Några av de tillfrågade menade att det tidigare har funnits

skillnader i kvalitet men att dessa skillnader med tiden har jämnats ut tack vare ökade

investeringar i utbildningscentrum utanför Norden. Majoriteten av respondenterna uppger

att de samarbetar med lokala skolor och universitet och att intresset för offshorebranschen

ökar hos lokalbefolkningen som en följd av ökade investeringar. Det finns anledning att tro

att dessa investeringar kommer att öka och att eventuella skillnader mellan sjömän från

olika delar av världen i så fall kommer att jämnas ut ännu mer. Detta resonemang leder till

en tankegång om att nordiska sjömän kan komma att möta en hårdare konkurrens på den

globala arbetsmarknaden i framtiden.

Vidare undersöktes hur dagens arbetsvillkor ser ut inom den globala offshorebranschen, för

att få svar på vilka slags villkor nordiska sjömän kan komma att ställas inför om och när de

söker sig till den globala arenan. Enligt arbetets resultat arbetar majoriteten av de

intervjuade sjömännen minst två månader till sjöss och är lediga lika lång tid. Lön

utbetalas inte under perioden då de är lediga. Dessa sjömän har en erfarenhet på mellan två

till fem år och erhåller en lön på mellan 50 € och 150 € per dag. Den andra gruppen sjömän

som hade en erfarenhet på mer än fem år hade bättre arbetsvillkor. Arbetsperioderna
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varierade på mellan 30 till 60 dagar och en lika lång ledighet som dessutom var betald.

Lönen låg på mellan 150 till 300 € per dag. 

Ovanstående arbetsvillkor är således vad nordiska sjömän inom offshorebranschen kan

komma att möta på den globala arenan. Vid en jämförelse med hur dagens arbetsvillkor ser

ut för nordiska sjömän aktiva inom Norden ser ut, kan en försämring utläsas för den grupp

sjömän som har en erfarenhet på mellan två till fem år. Vad gäller den andra gruppen,

d.v.s. sjömän med en erfarenhet på över fem år, ser arbetsvillkoren mer eller mindre

liknande ut.      

5.3 Fortsatt forskning

Detta ämne är relativt färskt och vi kan idag läsa en hel del på medier knutet till den 

aktuella situationen på Nordsjön. Det skrivs ofta om exempelvis jobbnedskärningar i 

samband med en minskad aktivitet på Nordsjön. Det har dock varit extremt svårt att hitta 

vetenskapliga artiklar och tidigare forskning på detta ämne. Ett arbete med liknande tema 

har skrivits av Malin Abenius (2008) från Chalmers Universitet; Offshoreaktörer 

verksamma i Nordsjön - en marknadsanalys om framtiden för servicefartyg. Abenius 

kommer fram till att aktiviteten i Nordsjön kommer att öka inom de närmsta åren (fr.o.m. 

2008) men att Nordsjön ändå anses vara ett mättat område och att andra områden i världen 

kommer att stå för den största aktivitetsökningen. Detta resultat stämmer överens med 

resultaten från detta arbete. Ämnet är dock i behov av fortsatt forskning då det är en väldigt

aktuell fråga som i allra högsta grad är intressant ur nordiska sjömäns synvinkel – hur 

kommer deras yrkesmässiga framtid att påverkas av offshorebranschens utveckling? Det är

också ett ämne som är svårt att analysera då framtiden inte går att förutspå med säkerhet. 

Förslag på fortsatt forskning är exempelvis att vidare undersöka outforskade områden 

kring Nordsjön och hur hög sannolikheten är för en framtida utjämning av dagens 

reservminskningar inom den nordiska offshoreindustrin. Detta då denna faktor kan anses 

påverka nordiska sjömäns framtida arbetsförutsättningar. Det kan också vara intressant att 

ur ett genusperspektiv jämföra eventuella skillnader i kvalitet mellan manliga och 

kvinnliga sjömän och huruvida dessa skillnader påverkar mäns respektive kvinnors 

arbetsutsikter på den globala arbetsmarknaden.         
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Bilaga A 

Intervjufrågor ställda till diverse rederier inom 
offshorebranschen 

1. Ser ni en ökad, minskad eller oförändrad aktivitet för er verksamhet i Nordsjön de 

närmaste fem åren? Vad grundar ni ert resonemang på? Do you see an increased, 

reduced or unaltered activity for your business in the North Sea in the following 

five years? What do you base your reasoning on? 

     

2. Vilka geografiska områden ser ni som alternativ till Nordsjön? Which geographical

areas do you see as alternatives for the North Sea? 

3. Anställer ni sjömän från länder utanför Skandinavien? Upplever ni att det finns 

någon skillnad i kvalitet mellan sjömän beroende på var de kommer ifrån? Om nej; 

upplever ni att det tidigare har funnits en skillnad i kvalitet som nu längre inte 

existerar eller är mindre än förut? Do you employ seafarers from countries outside 

of Scandinavia? Do you experience any differences in quality between seafarers 

depending on where they come from? If no; have you experienced a previous 

difference in quality, that is now non-existent or smaller than before?

4. Ser ni en ökad, minskad eller oförändrad framtida efterfrågan på nordiska sjömän 

inom er verksamhet? Vad grundar ni ert resonemang på? Do you see an increased, 

reduced or unaltered future demand for nordic seafarers in your business? What 

do you base your reasoning on? 
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Bilaga B 

Intervjufrågor ställda till sjöfartsagenter

1. Från vilka länder anställer ni sjömän?

2. Inom vilka geografiska områden är ni aktiva?

3. Hur ser era anställdas arbetsvillkor ut?

4. Anställer ni endast sjömän med tidigare erfarenhet?

5. Är ni nöjda med sättet era anställda utför sitt arbete på?   
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Bilaga C 

Kompletterande frågeformulär utdelat till diverse sjömän inom 

offshorebranschen

Questionnaire

1. For how long have you been working in the offshore industry?

a) Less than 2 years

b) 2 – 5 years

c) More than 5 years

2. In which of the following geographical areas have you been working the past year?

a) The North Sea

b) Brazil

c) Western Africa

d) Australia

e) Indonesia

f) Other

3. How long are your working periods?

a) 30 days or less

b) 30 – 60 days

c) More than 60 days

4. For how long are you off from work between your working periods?

a) 30 days or less

b) 30 – 60 days

c) More than 60 days

5. How much do you earn per day?

a) Less than 50 €
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b) 50 – 150 €

c) 150 – 300 €

d) More than 300 €

6. Do you recieve a salary during your free days?
 
a) Yes

b) No
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