
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Slopad praktiklön  
En studie om hur svenska sjökaptensstudenter 
upplever de nya villkoren 

 

 

Författare: Fredrik Hällqvist & 
Max Mohlin 
Handledare: Raoul Johansson 
& Mats Ahlstrand 
Examinator: Karin Lundberg 
Termin: VT18 
Ämne: Självständigt arbete 
Nivå:15hp 
Kurskod: 1SJ51E 

Sjökaptensprogrammet 
Självständigt arbete 



  
 

i 
 

Linnéuniversitetet  

Sjöfartshögskolan i Kalmar 
 
Utbildningsprogram:  Sjökaptensprogrammet  

Arbetets omfattning:  Självständigt arbete om 15hp 

Titel: Slopad praktiklön  

Författare:   Fredrik Hällqvist & Max Mohlin  

Handledare:    Mats Ahlstrand & Raoul Johansson 

 
Abstract  
I juni 2017 upphörde den skyldighet för redare som under en del tidigare år funnits, att 

anställa sjöbefälsstudenter på svenskflaggade fartyg under den fartygsförlagda 

utbildningen. Detta kan nu kan leda till att de inte får någon månadsersättning för tiden 

ombord under sina praktikperioder. Syftet med detta arbete är att undersöka hur 

sjökaptensstudenter upplever att de nya villkoren har förändrat den fartygsförlagda 

utbildningen och hur villkoren, såväl som andra faktorer, har påverkat 

sjökaptensstudenters motivation under den fartygsförlagda utbildningen. En kvalitativ 

metod i form av semistrukturerade intervjuer har använts. Resultatet visar att den 

fartygsförlagda utbildningen har förändrats både positivt och negativt av de nya 

villkoren, dock verkar de negativa aspekterna väga något tyngre. Studien åskådliggör 

även att motivationen hos samtliga respondenter påverkades negativt någon vecka innan 

påmönstring och att den sedan successivt ökade igen efter några veckor ombord tack 

vare faktorer som bra besättningar, duktiga handledare, lärorika uppgifter och ansvar. 

Däremot visar resultatet även att motivationen återigen sänktes då okvalificerade 

arbeten utfördes under obetalda praktikperioder.  
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Abstract 
In June 2017, the obligation for shipowners to hire marine cadets during their cadetships 

on board Swedish registered vessels that existed for some of the previous years, ceased. 

This may result in a cessation of income for that period. This paper investigates 

Swedish deck cadets’ experience of the new conditions regarding how they have 

changed the onboard training. Furthermore this paper aims to investigate how the 

conditions as well as other factors, have influenced the motivation of deck cadets during 

the onboard training period. A qualitative method was used, in the form of semi-

structured interviews. The results show that the onboard training changed both 

positively and negatively due to the new conditions, although, the negative aspects seem 

to weigh slightly heavier. The study also shows that the motivation of all respondents 

was adversely affected a week before their embarkation and then gradually increased 

again after a few weeks on board due to factors such as good crew members, skilled 

supervisors, instructive tasks and responsibilities. On the other hand, the results also 

show that their motivation was again lowered when unqualified work was performed 

during unpaid cadetships. 

 

Keywords: onboard training, motivation, salary, deck cadet, change. 
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Förord 
 

Vi vill tacka samtliga respondenter för deras medverkan i studien, som med kort varsel 

ställde upp på intervjuerna. Ett stort tack måste även riktas till våra handledare Mats 

Ahlstrand och Raoul Johansson. Mats fick oss på rätt spår de inledande veckorna och 

Raoul tog sedan över som handledare och hjälpte oss att slutföra arbetet.  

 
Kalmar, maj 2018. 
 
Fredrik Hällqvist & Max Mohlin 
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Definitioner och förkortningar  
 
 
Avtalet: benämningen avser genomgående i arbetet ett avtal där 

överenskommelse om anställning för fartygsarbete mellan 

arbetsgivare och högskolestuderande som fullgör 

fartygsförlagd utbildning träffas, vilket betyder att studenten 

får lön. 

 

De nya villkoren: benämningen avser genomgående i arbetet de fall där 

överenskommelse om anställning för fartygsarbete mellan 

arbetsgivare och högskolestuderande som fullgör 

fartygsförlagd utbildning inte träffas, vilket betyder att 

studenten inte får lön.  

 
Elev:   vissa respondenter nämner ordet elev eller eleven. I arbetet 

är det då sjökaptensstudenten de syftar på.  

 

Elevlön:  avser ersättning från redare till sjöbefälsstudenter som under 

en del tidigare år var obligatorisk på svenskflaggade fartyg. 

 

Okvalificerade arbeten:  avser arbeten såsom att måla, knacka rost, vaska och andra 

liknande uppgifter. 

 

Pilotintervju:  avser testintervju i arbetet.   

 

Praktikperiod: synonymt med fartygsförlagd utbildning. 

 

Påmönstring:  avser tidpunkt då sjökaptensstudenter tillträder sin befattning 

ombord på fartyget.  

 

Redare:   avser arbetsgivare och fartygsägare.  
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Respondent:   avser genomgående i arbetet de studenter som har intervjuats 

och namnges som respondent A till F i enlighet med 

konfidentialitetskravet. 

 

SARF:  Sjöfartens Arbetsgivareförbund. En av huvuduppgifterna de 

har är att träffa kollektivavtal gällande löner och allmänna 

anställningsvillkor för sjöfartsbranschen. 

 

Seko sjöfolk:  en branschorganisation i Seko, Service- och 

Kommunikationsfacket. Seko representerar 

manskapsbefattningar vid tecknandet av centrala avtal. 

 

Sjöbefälsstudent:  avser sjökaptensstudenter och sjöingenjörsstudenter.  

 

SUI:   Sjöfartens Utbildnings Institut, med största uppdrag att 

fördela ombordförlagda utbildningsplatser till studenter från 

Sveriges två sjöbefälsskolor. 

 

Utbildningsjournal: lärobok avsedd för den fartygsförlagda utbildningen som 

innehåller olika skoluppgifter som studenter skall slutföra 

innan avmönstring på respektive fartyg och praktikperiod.  
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1 Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
Sjöfartshögskolan i Kalmar och Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg är de två 

godkända högskolor i Sverige som utbildar sjöbefäl (Transportstyrelsen, 2017). Under 

de fyra år som krävs för studierna gör sjökaptensstudenter och sjöingenjörsstudenter 

360 respektive 300 dagars fartygsförlagd utbildning som delas upp i flera perioder 

(Transportstyrelsen, 2011). Under en del tidigare år anställdes alla studenter i samband 

med den fartygsförlagda utbildningen ombord på svenskflaggade fartyg. Avtalet för 

högskolestuderande som fullgör fartygsförlagd utbildning krävde då en 

överenskommelse om anställning för fartygsarbete mellan arbetsgivare och studenter. 

Detta innebar 20 timmar arbete per vecka som inte fick inkräkta på den studerandes 

studietid om 40 timmar per vecka. Som ersättning för dessa 20 timmar arbete i veckan 

fick sjökaptensstudenter och sjöingenjörsstudenter, vid tillämpning av sjömansskatt, 

8877 kronor respektive 10 650 kronor i månadslön (SUI, 2017).  

 

SARF och Seko sjöfolk tecknade den 31 maj 2017 ett nytt kollektivavtal för 

ombordanställt manskap, där villkor för sjöbefälselevers fartygsförlagda utbildning 

utgjorde en del av avtalet. Det enda som egentligen ändrades i den delen av avtalet var 

att kravet som sattes på redarna att träffa överenskommelse om anställning med den 

studerande gjordes frivillig. Detta i form av att ”skall träffa överenskommelse” ändrades 

till ”kan träffa överenskommelse” om anställning i avtalets omfattning (se bilaga B & 

C). Den första juni 2017 upphörde således den skyldighet för redare som under en del 

tidigare år funnits, att erbjuda sjöbefälsstudenter en anställning på svenskflaggade fartyg 

under den fartygsförlagda utbildningen. Detta betyder att det hädanefter är upp till 

redarna själva att erbjuda en anställning till studenter. De redare som önskar att erbjuda 

befälsstudenter en anställning skall således använda sig av avtalet, vilket innebär att 

studenten enligt överenskommelsen, binder sig att arbeta 20 timmar per vecka men 

samtidigt också får ersättning för utfört arbete. Skillnaden mot tidigare är alltså att 

redare inte längre tvingas att anställa befälsstudenter som praktiserar ombord på 

svenskflaggade fartyg, vilket nu kan leda till att de inte får någon månadsersättning för 

tiden ombord. Samtidigt har också det krav som tidigare funnits för befälsstudenter att 

utföra ett arbete ombord omfattande 20 timmar per vecka försvunnit (SUI, 2017; 

Sjöbefälsföreningen, 2017). 
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Under de 40 timmar studietid som sjökaptensstudenter skall utföra varje vecka ombord 

under den fartygsförlagda utbildningen ingår teoretiska studier likväl som praktiska 

moment som tydligt beskrivs i utbildningsjournalen. De ska bland annat studera 

manualer och publikationer, utföra navigationsuppgifter, medverka i övningar ombord 

och hjälpa till vid förtöjningar av fartyget. Dessutom ingår moment som exempelvis 

målning, städning, behandling av stålytor med mera. Oavsett om studenten under sin 

fartygsförlagda utbildning erbjudits lön eller inte är kriterierna för att få godkänt på 

utbildningsjournalen att uppgifterna i den har utförts, dokumenterats och signerats med 

dagens datum av handledaren (KMA, 2014).  

 

Enligt en majoritet av brittiska sjöbefälsstudenter, anses lön vara en av de största källor 

till missnöje vad gäller arbetsförhållanden under den fartygsförlagda utbildningen och 

grundar sig inte i hur bra lön de erbjuds, utan om de får någon ersättning alls under sina 

praktikperioder (NUMAST, 2004). Samtidigt råder det delade meningar angående vad 

som motiverar individen i arbetet. Inom psykologin används ofta två 

motivationsfaktorer - de inre respektive yttre. Att individen arbetar för att det är 

intressant och tillfredsställande är exempel på inre motivation medan yttre motivation 

inte förknippas med arbetet i sig, individen motiveras istället av exempelvis lön och 

belöningar (Amabile, Hill, Hennessey & Tighe, 1994). Tidigare forskning har även visat 

att lön och motivation har ett starkt samband och att lönen rangordnas högt, om inte 

högst av alla motivationsfaktorer (Gustavsson, 2006). Lön är en faktor som i arbetslivet 

har slagit igenom allt mer under de senaste decennierna och det finns sålunda stöd för 

att lön har en tydlig betydelse för individens motivation och prestation, det har 

dessutom drivits en vetenskaplig debatt om sambandet mellan belöning och motivation 

(Hellgren, Falkenberg, Malmrud, Eriksson & Sverke, 2017). 

 

Ämnet kräver följaktligen mer forskning och i slutet av 2017 väcktes därav ett intresse 

att undersöka hur sjökaptensstudenter som både varit med om praktikperioder med och 

utan lön upplever att de nya villkoren har förändrat den fartygsförlagda utbildningen 

och hur villkoren, såväl som andra faktorer, har påverkat motivationen. 
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1.2 Syfte 
 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur sjökaptensstudenter upplever att de nya 

villkoren har förändrat den fartygsförlagda utbildningen och hur villkoren, såväl som 

andra faktorer, har påverkat motivationen under den fartygsförlagda utbildningen. 

Syftet bryts ner i följande tre frågeställningar: 

 
• Hur upplever sjökaptensstudenter att de nya villkoren har förändrat den 

fartygsförlagda utbildningen med avseende på positiva och negativa 
förändringar?  

 
• Hur har de nya villkoren påverkat sjökaptensstudenters motivation i samband 

med den fartygsförlagda utbildningen?  
 

• Vilka faktorer påverkar sjökaptensstudenters motivation ombord under den 
fartygsförlagda utbildningen?  

 
2 Metod 
 
2.1 Val av metod 
En kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer valdes för studien då syftet 

var att identifiera de intervjuades ståndpunkter, erfarenheter och känslor. Metoden 

valdes även med avsikt att erhålla information om hur sjökaptensstudenter anpassat sig 

till sin livssituation efter det att villkoren ändrats (Dalen, 2015). Valet att använda  

semistrukturerade intervjuer gjordes för att ge respondenterna frihet i sina svar och även 

för att lämna utrymme för eventuella sidospår under intervjuns gång (Patel & Davidson, 

2011). Ytterligare en anledning var att intervjuerna inte skulle skilja sig alltför mycket 

ifrån varandra och att en tydlig röd tråd alltid skulle finnas. Detta för att det senare 

skulle underlätta att bearbeta och analysera det insamlade materialet.  

 

2.2 Genomförande 
Sex intervjuer ägde rum i Kalmar kommun ett halvår efter att villkoren för den 

fartygsförlagda utbildningen ändrats. Samtliga respondenter fick välja både tid och plats 

i syfte att ge en ökad trygghetskänsla (Patel & Davidsson, 2011). Intervjuerna spelades 

in med hjälp av mobiltelefoner för att en fullständig redogörelse av de utbyten som ägde 

rum under intervjuerna skulle erhållas. I ett senare skede transkriberades 

intervjuinspelningarna ordagrant bortsett från upprepningar av enskilda ord och 
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hummanden (Bryman, 2011). Det övergripande materialet som samlades in under 

intervjuerna i form av transkriberingar tolkades sedan genom en tematisk analys. Första 

steget var att läsa igenom transkriberingarna ett flertal gånger för att bekantas med 

materialet och för att få en djupare förståelse för det. Därefter sorterades och ordnades 

materialet genom att respondenternas svar på respektive fråga listades genom 

färgkodning i ett dokument. Efter detta söktes likheter, olikheter och relationer mellan 

de olika svaren i syfte att fördela dessa under studiens två huvudteman: motivation och 

positiva samt negativa förändringar för den fartygsförlagda utbildningen. Sist 

minskades materialet storleksmässigt genom exkludering av det som inte var relevant 

för studien, detta resulterade i en mer enhetlig och sammanhängande bild av underlaget 

(Langemar, 2008). 

 

2.3 Urval och avgränsning  
Eftersom syftet med arbetet var att få en uppfattning om sjökaptensstudenters 

upplevelser, valdes sex studenter från Sjöfartshögskolan i Kalmar. Kraven på 

respondenterna för deltagandet i undersökningen var att de skulle vara studenter som 

aktivt läste fjärde året på sjökaptensprogrammet och att de minst hade genomfört två 

praktikperioder på svenskflaggade fartyg, en med lön och en utan. Anledningen till att 

fjärdeårsstudenter valdes för undersökningen var att de nya villkoren började gälla 

under deras sista praktikperiod och att de hade upplevt tidigare praktikperioder med lön. 

Urvalet gjordes således utifrån en grupp med nära anknytning till den centrala frågan i 

studien, alltså genom ett målinriktat urval (Dalen, 2015). Denna samplingsteknik 

användes för att strategiskt kunna binda ihop studiens urval och forskningsfrågor 

(Bryman, 2011).  

 

2.4 Litteratursökning 
All litteratur som användes i undersökningen söktes antingen fram i bokform på 

Universitetsbiblioteket i Kalmar, eller elektroniskt genom två sökmotorer: Onesearch 

och Google Scholar. De sökord som användes var bland annat motivation, belöning, 

lön, motivationsteorier, sjöman, seafarer och salary som tillsammans resulterade i 

viktigt insamlat material för studien. Information gällande avtalen erhölls från SUI:s 

och Sjöbefälsföreningens hemsidor. Detta på grund av att tydlig information varken 

återfanns på Seko sjöfolks eller SARF:s respektive hemsidor.  
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2.5 Intervjuguide  
Med tanke på arbetets omfattning och att semistrukturerade intervjuer användes som 

metod, framställdes en intervjuguide (Dalen, 2007). Syftet med intervjuguiden var att 

skapa en minneslista över de områden som skulle diskuteras under intervjutillfällena 

(Bryman, 2011). Studiens syfte låg till grund för skapandet av intervjuguiden och 

utifrån syftets frågeställningar formades teman med tillhörande frågor, med avsikt att på 

bästa sätt täcka de områden som skulle undersökas (Bryman, 2011). Även teorikapitlet 

användes till viss del som utgångspunkt vid utarbetandet av frågorna, detta genom 

granskning av flertalet intervjuguider från tidigare forskning inom ämnet motivation. 

Frågorna gjordes ostrukturerade, det vill säga utan fasta svarsalternativ (Bryman, 2011). 

För att erhålla en känsla för hur själva intervjudelen skulle genomföras och för att 

samtidigt tydliggöra brister i den dåvarande intervjuguiden, utfördes två pilotintervjuer i 

februari månad (Dalen, 2007). Tack vare detta kunde guiden utvecklas och mynnade ut i 

den slutgiltiga intervjuguiden, som återfinns i bilaga A. 

 
2.6 Intervjusituation och etiskt övervägande 
Innan intervjuerna började fick respondenterna information om studiens syfte och 

upplystes om att deltagandet var frivilligt och att intervjun kunde avbrytas när som helst 

under intervjutillfället. Vidare gavs information om att de skulle ges största möjliga 

konfidentialitet och att uppgifterna som lämnades skulle redovisas på ett sådant sätt att 

det inte skulle vara möjligt att identifiera vem som hade intervjuats. Avslutningsvis gavs 

information om att allt intervjumaterial uteslutande skulle användas för den specifika 

studien i fråga och att inspelningar samt transkriberingar skulle förstöras efter studiens 

genomförande (Vetenskapsrådet, 2002).  

 
3 Teoretisk referensram  
 
3.1 Teori 
Maslows behovsteori 
Huvudtanken i Maslows behovsteori är att människors olika beteenden påverkas av sina 

otillfredsställda behov. Två huvudpåståenden tas upp i teorin, det första är att ett behov 

som tillfredsställs försvinner. Det andra grundpåståendet är att ett tillfredsställt behov 

inte längre är motiverande, vilket innebär att ett behov som nås på en viss nivå kommer 

att öppna upp för nästa behov och nästa steg (Maslow, 1970). 
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Behovsteorin delas upp i fem olika behov och rangordnas hierarkiskt. Högst rankas de 

fysiologiska behoven, som består av exempelvis vila, hunger, törst, värme och tak över 

huvudet. Näst högst rankas trygghetsbehoven som i grunden omfattar frihet från ångest, 

oordning, skydd samt stabilitet. Härnäst kommer behovet av gemenskap som även 

kallas det sociala behovet, där grundtanken är att människan vill känna samhörighet. På 

fjärde plats kommer behovet av uppskattning som delas upp i två dimensioner. Den 

första dimensionen är att behovet riktar sig mot det inre och grundar sig i en längtan om 

styrka, duglighet, självsäkerhet och prestation. Den andra riktar sig mot utomstående 

som till exempel arbetskamrater och människan söker då efter beröm, bekräftelse och 

uppmärksamhet. Lägst rankas behovet av självförverkligande där det handlar om att 

människan är trogen mot sig själv och sina kunskaper. Detta behov skiljer sig från de 

andra eftersom det inte försvinner när det väl nås, tvärtom vill människan ha mer av det 

(Maslow, 1970). 

 

 
Figur 1: illustrerar Maslows behovspyramid (Hein, 2012) 
 
Herzbergs tvåfaktorsteori 
Hein (2012) förklarar att Herzberg använde sig av critical-incident metoden, vilket 

innebar att studiens respondenter ombads att utgå ifrån situationer där de antingen kände 

sig väldigt tillfreds eller missnöjda i arbetet för att hitta orsaker som påverkade dessa 

känslor. Resultatet av undersökningen visade att det som tillfredsställer människor på 

arbetsplatsen oftast handlar om faktorer i själva arbetet som till exempel att känna 

ansvar, skicklighet och att få bekräftelse för en bra utförd uppgift. Dessa faktorer kan 

därför ses som motivationsstärkare och kallas därmed för motivationsfaktorer. Däremot 

är det som betraktas som det sämsta med ett arbete oftast yttre faktorer som bland annat 

dålig lön, ingen anställningstrygghet eller dåliga interpersonella relationer på 

arbetsplatsen. Dessa faktorer döps då till hygienfaktorer eller motivationssänkare. De 

bör därför hållas på en tillräckligt hög nivå för att inte påverka motivationen negativt 

(Herzberg, 2008). 

 

Självförverkligande

Uppskattning

Gemenskap

Trygghet

Fysiska behov
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Detta innebär i grunden att hygienfaktorer, eller så kallade yttre faktorer, måste vara 

uppfyllda för att inte motivationen ska kunna påverkas negativt och när de väl blir det 

avstannar effekten på motivationen. Vid det stadiet är det alltså enbart inre faktorer som 

bidrar till högre motivation. Hygienfaktorer har således inte mindre betydelse än inre 

faktorer men har kortare räckvidd och bör övervakas för att inte ha en negativ påverkan 

på motivationen (Herzberg, 2008). 
 
Tabell 1: illustrerar vilka faktorer som Herzberg upptäckte som hygien- respektive 
motivationsfaktorer (Hein, 2012). 

 
Kritisk granskning av motivationsteorierna  
Det är viktigt att som forskare kritiskt granska samtliga källor som används för studiens 

ändamål, för att forskningsresultatet ska bli så sanningsenligt som möjligt (Bryman, 

2011). När resultatet tolkades fanns likheter som tydligt kunde kopplas till både 

Maslows och Herzbergs respektive motivationsteorier och därför togs beslutet att 

teorierna skulle användas för studien, trots nedanstående kritik som de har fått stå emot.  

 

Kritik som riktas mot Maslows teori är för det första att den grundades på klinisk 

psykologi och därför inte var tänkt att användas i arbetslivet. Fortsättningsvis finns det 

endast ett fåtal studier som stödjer teorin, samtidigt sägs den vara svår att sätta på prov 

enligt kritikerna och att det inte går att bevisa att en behovshierarki existerar 

överhuvudtaget, utan att det endast går att påvisa att det finns olikheter mellan lägre och 

högre behov (Abrahamsson & Andersen, 2005). 

 

Herzberg har fått stå emot kritik avseende validiteten eftersom människor tenderar att ha 

svårt för att beskriva vilka värderingar och behov de verkligen har. Samtidigt har 

Hygienfaktorer Motivationsfaktorer 

Företagspolitik  Prestation  

Ledning Bekräftelse 

Lön Själva arbetet 

Interpersonella relationer  Ansvar  

Arbetsförhållanden  Befordran  

Utvecklingsmöjligheter 
 

Privata faktorer 
 

Anställningstrygghet 
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Herzbergs egen inställning till lön ifrågasatts och teorin har även fått stå emot kritik på 

grund av att den inte tagit någon hänsyn till det faktum att samtliga människor är olika. 

Kritikerna menar också att forskaren genom att fråga om positiva och negativa 

erfarenheter automatiskt gör det till en tvåfaktorteori (Abrahamsson & Andersen, 2005). 

 

3.2 Tidigare forskning 
Psykologerna Scott & Jaffe (1988) har i studien Survive and Thrive in Times of Change 

skapat en förändringsmodell som visar att en individs motivation vid en förändring går 

igenom olika faser som sker över en tidsperiod. Syftet med forskningen var att beskriva 

hur anställda hanterar en förändring på sin arbetsplats. De menar att det är viktigt för en 

organisation att hantera en förändring på rätt sätt vid exempelvis avregleringar, förvärv 

och sammanslagningar. Dessa faktorer bidrar annars till osäkerhet i organisationen 

vilket kan leda till att lönsamheten, produktiviteten, hälsan och tryggheten vad gäller 

anställning sätts på spel. Genom flertalet intervjuer och år av erfarenheter vad gäller 

omstrukturering och förändring hos företag har de kommit fram till att människor 

hanterar förändring på olika sätt och att de måste ta sig igenom fyra olika faser när en 

förändring dyker upp. Inledningsvis kommer reaktionsfasen som brukar innebära att 

förändringen ignoreras. Sedan följer motståndsfasen där människan sätter sig emot och 

tycker att förändringen är en dålig idé. Vidare kommer utforskningsfasen där de olika 

möjligheter som finns ses över och avslutningsvis förbereder sig individen på att 

engagera sig i arbetet.  

 
Ett flertal studier har gjorts om hur lön påverkar motivation och prestation på  

arbetsplatsen. Ur svenskt perspektiv finns bland annat studien Lön som styrmedel, gjord 

av Eriksson, Sverke, Hellgren & Wallenberg (2002), med syfte att belysa den relativa 

betydelsen av lönefaktorer och arbetsklimat för anställdas trivsel och prestation på 

arbetsplatsen. Studien genomfördes med en kvantitativ ansats där över 2000 anställda 

inom kommunal sektor medverkade. Resultatet pekade på att arbetsklimatet 

rangordnades högst och att lönefaktorer spelade en sekundär roll när det kom till 

betydelsen för de anställdas attityd och prestation i arbetet. Studien antydde alltså inte 

att dessa faktorer motverkar varandra, tvärtom tycks lönefaktorer och arbetsklimatet 

samverka i skapandet av de anställdas attityder och prestationer. Dessutom indikerade 

resultatet att arbetstagare som upplevde högst motivation var de som fick arbeta 

självständigt och hade möjlighet till kompetensutveckling och återkoppling till sina 

arbetsinsatser.   
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De flesta studier är dock gjorda internationellt. Rynes, Gerhart & Minette (2004) 

beskriver i studien The importance of pay in employee motivation att lön har större 

betydelse för motivation än vad människor tenderar att medge och att lönen talar om för 

individen hur högt organisationen egentligen värdesätter denne. Syftet med 

litteraturstudien var att visa att tidigare undersökningar där anställda bads att rangordna 

lönens betydelse för sin motivation inte stämmer överens med andra studier där 

anställdas faktiska beteenden vid belöning i form av pengar har undersökts. Resultatet 

gav en bild av att pengar varken är den enda motivationsfaktorn eller den som rankas 

högst bland anställda. Däremot menar de att pengar är en viktig motivationsfaktor för de 

flesta och att många undersökningar som syftar på att rangordna lön och andra 

motivationsfaktorer inte återspeglar de viktiga effekterna av förändringar i lönenivåer på 

ett korrekt sätt. De hävdar alltså att bristfälliga enkätundersökningar ofta motstrider 

beteendeforskning om löns påverkan på motivation.      

 

Misra, Jain & Sood (2013) undersökte i studien Compensation hur anställdas motivation 

inom den indiska detaljhandelsindustrin påverkades av ersättning. Syftet med 

undersökningen var att analysera effekten av kompensation i form av belöning, såväl 

ekonomisk som icke ekonomisk. Undersökningens resultat framhöll att det är en svår 

uppgift för företag att i dagsläget motivera sin personal och att samtidigt behålla den. 

Resultatet indikerade även att ersättning påverkar faktorer som bland annat trivsel, 

motivation och prestation samt intentioner att lämna sitt arbete. Samma studie visade 

även att en anställd som ges en belöning känner skuld att ge tillbaka till företaget genom 

att engagera sig ytterligare i arbetet; därav att en rättvis ersättningspolicy förmodligen 

kan ge ett företag en konkurrensfördel gentemot andra företag. 

 

Gustavsson (2006) skriver i sin C-uppsats Lönens betydelse för arbetsmotivationen att 

belöning och motivation har ett starkt samband. Syftet med arbetet var att studera vilken 

relativ betydelse bakgrundsfaktorer som ålder och kön hade på lönetillfredsställelse och 

även vilken betydelse lön hade i jämförelse med andra motivationsfaktorer. Till största 

delen bestod urvalet av psykologistuderande vid psykologiska institutionen på 

Stockholms universitet och data samlades in i form av enkäter som besvarades av 75 

deltagare. Resultatet antydde att varken ålder eller kön visade några större skillnader när 

det gäller hur deltagarna rangordnat lön. Sammanfattningsvis framkom det i studien att 
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bakgrundsvariabler kan ha ett samband med lönetillfredsställelse och att lön i 

genomsnitt hamnade på en andraplats i rangordningen av motivationsfaktorer, med 

nästintill identiska resultat som faktorn bra arbetsuppgifter. 

 

Eisenberger & Rhodes (2001) skildrar resultatet av fem studier i sin forskningsartikel 

Incremental Effects on Reward of Creativity. Syftet var att undersöka om belöning 

kunde ha en konkret påverkan på motivation och kreativitet och genomfördes med hjälp 

av barn, collegestudenter och arbetare som erbjöds belöning utifrån sin kreativa 

prestation. Deltagarna i studie ett och två var barn i åldern 10 – 13. I studie tre deltog 

115 collegestudenter som gick en introduktionskurs i psykologi och i studie fyra och 

fem medverkade försäljare från en stor elektronikkedja. Resultatet visade att om barnen 

gavs en belöning baserat på grad av kreativitet i en uppgift, ökade den kreativa 

prestandan i efterföljande uppgifter. Vad gäller collegestudenterna, ökade den kreativa 

prestandan när de lovades en belöning som återigen grundades på grad av kreativitet. 

Resultatet av studie fyra och fem beskrev att arbetarnas intresse för jobbet som sådant, 

alltså inre motivation, visade sig ha ett positivt samband med förväntad belöning för 

högpresterande som erbjöds på arbetsplatsen. Samma sak gällde om belöning gavs i 

utbyte mot förslag till förbättringar inom organisationen. Resultatet indikerade 

sammanfattningsvis att belöningar kan användas på två olika sätt för att öka 

kreativiteten och motivationen. Först och främst, om belöning ges beroende på 

individens kreativitet kan den yttre motivationen öka. Det andra sättet beskrivs som att 

förväntat belöning för hög prestation ökar kreativiteten genom ökad målmedvetenhet, 

därför ökar också den inre motivationen. De menar även att Eisenbergers (1992) 

tidigare studie Learned Industriousness gjordes på ett liknande sätt och gav snarlika 

resultat, speciellt i jämförelse med studie ett och två. Resultatet i den studien visade att 

studenter som sysselsattes med enformiga uppgifter och fick belöning efteråt, gavs en 

större inre motivation, ansträngde sig mer och fullgjorde uppdraget bättre än gruppen 

som inte fick någon belöning.  

Hult (2010) undersökte i sin studie, Sjömän och sjömansyrke 2010, svenska sjömäns 

attityder och upplevelser i sjömansyrket. Det övergripande syftet med studien var att 

kartlägga motivationsfaktorer inom sjömansyrket. Undersökningen grundade sig på 

över 1300 enkätsvar från sjömän i urval från svenska sjömansregistret. I 

undersökningen skiljer Hult på tre olika typer av motivation: arbetsmarknadsmotivation, 

yrkesmotivation och motivation i arbetsorganisationen. Arbetsmarknadsmotivation 



 

11 

bedömer viljan att ha ett jobb av också andra skäl än lönen och yrkesmotivation mäter 

tillhörighetsupplevelsen och identifikationen i sjömansyrket. Slutligen nämns 

motivation i arbetsorganisationen, som tar mått på lojalitet och engagemang i arbetet för 

det specifika rederiet. Det han bland annat kom fram till var att utflaggning hade en 

negativ påverkan på motivationen för det specifika rederiet och grundade sig i den 

sociala strukturen ombord. Resultatet visade att motivation i sjömansyrket tilltog med 

åren och att en tydlig skillnad framgick mellan de yngsta (19–30) och de äldsta 

sjömännen (55+). De yngsta planerade att lämna sjömansyrket inom de närmsta åren 

medan de äldsta fann sjömanslivet oproblematiskt. Resultatet visade även att aspekter 

som lön, ledighet och fritid har en signifikant betydelse för sjömäns motivation.  

Gould (2010) presenterar i sin doktorsavhandling, Towards a total occupation, brittiska 

befälskadetters egna erfarenheter av den fartygsförlagda utbildningen efter att 

tonnageskatten införts av den brittiska regeringen. Undersökningen gjordes genom att 

kombinera intervjuer och enkäter och utgick ifrån en modifierad grundad teori. Studien 

visade att de flesta kadetters praktikupplevelser varierade beroende på resa, besättning, 

lön och fartyg. En del respondenter ansåg den fartygsförlagda utbildningen vara givande 

för utbildningen medan andra hoppade av och upplevde besvikelse och misslyckande. 

Vidare menar hon att samtliga kadetter som intervjuades visade motstridiga känslor vad 

gäller sina erfarenheter till sjöss och att avgörande faktorer gällande vad som 

motiverade dem till ett sjömansliv var individuella och grundade sig ofta i en känsla av 

kall i livet och tradition.   

   

4 Resultat  
 
4.1 Positiva och negativa förändringar för den fartygsförlagda utbildningen  
Ingen av respondenterna upplevde att de hade fått tillfredsställande information gällande 

de nya villkorens innebörd innan de mönstrade på sitt fartyg. Hälften förklarade att de 

endast hade fått lite information genom ett mail från skolan och den andra hälften hade 

inte erhållit någon information alls. Vissa hade dock sökt reda på information om de nya 

villkoren på egen hand.  

 
Nej, verkligen inte, det kom ett långt mejl. ”Alltså va? Vad står det här?”, och de på 

båtarna vet inte. Vi hade vilda diskussioner i klassgruppen där alla var ute och sa 

”Va tusan handlar det här om?” och många tog olika ställning till det. Nä, jag tycker 



 

12 

att det har skötts jäkligt dåligt. Vi drabbades nog också mycket av det på grund av 

att vi var ute redan när det skrevs men jag vet inte hur de har informerat dem som 

inte var ute, kom de till skolan och höll en föreläsning och förklarade? Eller, jag vet 

inte. Men nej, absolut inte (respondent C). 

 

En stor majoritet upplevde att handledaren inte var väl förberedd på hur tiden skulle 

läggas upp ombord under de obetalda praktikperioderna och att praktikupplägget därför 

förändrades. Hälften påpekade att studietiden samt arbetstiden hade varit mer uppstyrd 

under de betalda praktikperioderna. Hälften berättade också att de arbetade i enlighet 

med avtalet, alltså 40 timmar studier och 20 timmar arbetstid per vecka, trots utebliven 

lön och anställning.  

 
Ja, alltså på den båten som jag mönstrade på i juni 2017 var jag uppe och snackade 

med skepparen när jag mönstrade på, och det tog väl närmare 2 veckor innan han 

visste själv hur de skulle göra. Om vi skulle skriva ett anställningsavtal eller inte, 

och där blev det beslutat sen att det inte skulle skrivas nåt, och då var väl jag i 3 

veckor till... Fortsatte jag som vanligt 4 timmar ute på däck och sen satte jag ner 

foten och sa att det här är inte ok, jag tänker inte göra gratisjobb som jag inte lär mig 

någonting på. Med ena överstyrman och skepparen gick det jättebra men med den 

andra överstyrman så var det mycket diskussioner omkring det (respondent F). 

 
Vidare ansåg hälften av respondenterna att upplägget hade förändrats på grund av de 

nya villkoren. Av studenterna som inte upplevde att upplägget ombord hade förändrats 

framkom bland annat att det var på grund av att de endast följde fartygets riktlinjer och 

att de valde att inte ifrågasätta sin handledare. Det talades även om att det var svårt att 

säga om upplägget hade förändrats på grund av de nya villkoren, eftersom mer studietid 

borde ges ju längre i utbildningen studenten har kommit.  

 
Ja, men det måste jag säga. Eftersom de ändrade mina arbetstider när de fick höra 

om avtalet och frågade alltid om jag var nöjd (respondent D). 

 

Nej, det var samma sak, det var “de här vakterna har vi ombord och det kör vi på” 

(respondent B). 

 

Hälften gav överensstämmande svar och ansåg att de nya villkoren medförde ett nytt 

upplägg som gav mer tid för studier, men samtidigt resulterade i att de ibland missade 

viktiga arbetsmoment på däck. Det framgick även att känslan av samhörighet med 

däckspersonalen upplevdes sämre. Den andra hälften som beskrev att de jobbade som 
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att de vore anställda trots att de inte var det, gav inget konkret svar på frågan om hur 

upplägget hade förändrats.  

 
Det gick ifrån att man skulle sköta underhåll framförallt, alltså man hjälper till att 

måla eller nåt till att de ignorerade det helt och sen bytte vi i och för sig... Att jag 

skötte underhåll i Amos, men det var fortfarande mycket mer givande för min del att 

pricka av där och så, jag bytte helt till styrmansrollen och gjorde ingenting annat på 

däck längre egentligen (respondent D). 

 

Majoriteten av respondenterna ansåg att de nya villkoren medförde vissa positiva 

förändringar för den fartygsförlagda utbildningen, i form av mer tid på bryggan och fler 

styrmanssysslor vilket enligt dem gjorde praktikperioden mer lärorik. En del tvivlade 

dock på att den möjligheten finns på samtliga svenskflaggade fartyg och talade om att 

mer bryggtid enbart är nyttigt under den senare halvan av den fartygsförlagda 

utbildningen. Hälften kunde emellertid inte se något positivt utifrån deras perspektiv, de 

hade endast hört positiva kommentarer från klasskamrater som hade berättat att de givits 

mer tid åt utbildningsjournalen och ägnat sig mer åt egna studier samt inte behövt utföra 

okvalificerade arbeten. Egna teorier om att fler rederier kan tänkas ta emot studenter nu 

eftersom de inte längre behöver betala elevlön togs även upp under intervjutillfällena. 

En annan teori som nämndes var att de nya villkoren möjligtvis kan bli en bidragande 

faktor till att svenska redare återigen flaggar svenskt.  

 
För mig var det en positiv sak, just med tanke på att jag fokuserade mer på vad jag 

skulle lära mig. Men jag kan tänka mig att det inte är så på alla fartyg, utan på en del 

får man fortfarande arbeta, knacka rost och måla och så (respondent D). 

 

Samtliga respondenter ansåg att de nya villkoren medförde vissa negativa förändringar 

för den fartygsförlagda utbildningen. Som nämnts tidigare svarade hälften av 

respondenterna att de ansåg att de nya villkoren kunde leda till att studenter missar 

viktiga arbetsmoment på däck. Det nämndes även att det kan vara en fara att missa 

okvalificerade arbeten på däck, då det kan resultera i att studenten inte lär sig 

underhållsarbetet ombord under den fartygsförlagda utbildningen, som är en viktig del i 

lärandet eftersom det ger erfarenhet och nyttig kunskap. Ovan talas även om att 

studenter tappar samhörighet med däckspersonalen. En respondent beskrev också 

elevlönen som en loska i havet med stor påverkan på studenters trivsel och motivation.  
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En majoritet såg en risk i att besättningar kommer att fortsätta kräva av studenter att 

arbeta minst 20 timmar, men utan att anställa dem och att de därmed kan komma att 

utnyttjas som gratis arbetskraft, på grund av att de inte vågar hävda sin rätt. Känslan av 

att det även kan vara negativt för framtiden togs också upp under intervjuerna, att det 

kan leda till att färre personer söker in till sjöbefälsutbildningarna, vilket i sin tur kan 

utmynna i mindre klasser och därmed kan resultera i att färre svenska sjöbefäl utbildas. 

En respondent såg det som ett problem i den framtida rollen som styrman och därmed 

handledare, och undrade hur det var tänkt att sjöbefälsstudenter skulle hanteras ombord 

i framtiden. Att det kan finnas studenter som väljer att endast “sitta av” sin 

praktikperiod för att tjäna in sina 360 sjödagar och inte gör någonting för att lära sig 

arbetet ombord.  

 
Man riskerar att få de där som har tummen mitt i handen och verkligen behöver lära 

sig hur en nålhammare fungerar, att de aldrig lär sig (Respondent F). 

 

Att man blir omotiverad och att man blir utnyttjad arbetskraft. Vilken resurs det är 

att ha en extra gubbe som går och gör såna jobb utan att det kostar någonting 

(respondent C). 

 

En övervägande del av respondenterna trodde att studenter som enbart fokuserade på 

studietiden kan anses som lata och nonchalanta. Enligt vissa beror detta dock på fartyg, 

besättning och handledare och är därför svårt att generalisera. Majoriteten förmodade att 

detta kunde leda till exempelvis tvister, spydiga kommentarer och dålig stämning 

ombord under praktikperioden och hälften hade upplevt detta själva under tiden 

ombord.  

 
Det är väl klart att de anses som lata, det är väl givet. Men sen finns det väl de som 

förstår, “de är bara elever, de är här för att lära sig och de har lite grejer att göra från 

skolan och sådär”. Men sen finns det väl en hel del som kommer tycka att vi är lata 

(respondent A). 
 

Avslutningsvis ansåg alla respondenter att praktikbetyget kunde påverkas på ett negativt 

sätt av att som student enbart fokusera på studietiden men att det återigen kunde variera, 

beroende på rederi och fartyg. Ett fåtal svarade att betyget även kunde påverkas positivt 

eftersom de ansåg att studenter som ges större möjlighet att lära sig därmed kan 

utvecklas mer. 
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Negativt i den aspekten att man kanske framstår som lat och inte vill jobba. Positivt i 

och med att man faktiskt lär sig mycket mer om man får lägga tiden på det och därmed 

utvecklas mer och bli bättre, så det kan vara åt båda håll (respondent C). 
 

4.2 Motivation 
Innan påmönstring kände samtliga ilska och besvikelse vid ögonblicket då de fick reda 

på att de inte skulle erbjudas lön under kommande fartygspraktik. Anledningen till att 

dessa känslor uppstod varierade från respondent till respondent och samtliga beskrev att 

känslorna gjorde att de kände sig omotiverade redan innan de hade påbörjat sin 

praktikperiod.  

 
Jag tror att motivationen just innan man kliver ombord har blivit mycket sämre än 

den var innan. För innan såg man ändå att det var lite som ett jobb också, att man 

skulle få ut något av det (Respondent E).  
 

Det rörde sig om att informationen kom sent och retroaktivt, inte bara till studenter utan 

även till fartygens besättningar. Att inkomsten redan var inräknad i sommarens budget 

och en känsla av besvikelse över att inte kunna spara ihop pengar under kommande 

praktikperiod kändes jobbigt, enligt majoriteten av respondenterna. Samtidigt infann sig 

en känsla av osäkerhet hos vissa, till hur diskussionen skulle tas ombord, om att vägra 

arbeta gratis och att få igenom ett eget upplägg för arbetstid och studietid ombord.  

 

Känslor av besvikelse, ilska och osäkerhet präglade en majoritet av respondenternas 

motivation även under de första veckorna ombord. En respondent nämnde att en känsla 

av orättvisa infann sig i samband med att fartygspraktiken ägde rum samtidigt och på 

samma fartyg som en annan sjökaptensstudent, där den andre hade erbjudits lön men 

inte respondenten själv i fråga, vilket resulterade i att motivationen då gick ned hos den 

sistnämnda. Konkreta exempel på hur motivationen påverkades på grund av olika 

känslor som nämndes av resterande respondenter var att effektiviteten i arbetet blev 

lägre och även att ”det lilla extra” som gjordes under de betalda praktikperioderna inte 

längre åstadkoms på samma sätt under de obetalda. En minoritet beskrev bland annat att 

det var tufft att kliva upp på morgonen och att känslan av uppskattning var låg. 
 

Ja, man var inte så sugen på att gå och vaska direkt. När de säger “du kan gå och 

vaska här i en hel dag”, för att sen dagen efter att måla eller något sånt, då kände 
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man “ja, jag kan väl dra här med den här spolslangen men det kanske inte blir 

jättebra”(Respondent D).  
 

De negativa känslorna försvann successivt efter några veckor enligt samtliga, antingen 

på grund av att de fick igenom ett eget upplägg gällande praktiktid ombord eller tack 

vare att besättningen varit stöttande och bra.  

 

Samtliga respondenter var eniga om att motivationen ombord ökade när de sysselsattes 

med styrmansarbete och andra lärorika jobb, eftersom de ansåg att jobbet då gav 

någonting tillbaka. Bra besättning och handledare som ger studenten stort förtroende 

och möjligheten att utvecklas var alla respondenter överens om som den största 

bidragande faktorn till ökad motivation ombord. En majoritet såg pengar som en 

bidragande faktor till ökad motivation, särskilt vid okvalificerade arbeten. Andra 

nämnda faktorer som ökade motivationen var enligt samtliga respondenter beröm och 

uppskattning. Hög standard ombord med avseende på fartygets skick och kvaliteten på 

utrustningen nämndes av en minoritet som en bidragande faktor till ökad motivation, 

likaså ledighet och möjligheten att gå iland för ett miljöombyte.  

 
Det viktiga är att man får stort förtroende, sen kommer besättning som är lätt att 

göra med och sist kommer pengar, men pengar är ändå en viktig del (Respondent F). 
 

Majoriteten förklarade att en oengagerad besättning som inte ger dem ansvar och 

lärorika uppgifter, minskade motivationen ombord. Att dag in och dag ut arbeta med 

negativa kollegor togs upp av ett fåtal intervjupersoner, som en bidragande faktor till 

minskad motivation. Negativitet i form av klagomål på hur läget ser ut i dagens sjöfart 

angavs av en minoritet som en annan faktor. Hälften av respondenterna ansåg att ett 

fartyg med låg standard och i dåligt skick, var en bidragande faktor till minskad 

motivation ombord. Långa och krävande praktikperioder nämndes också som en 

bidragande faktor till minskad motivation, speciellt om de dagligen utsattes för hårt och 

enformigt arbete.  

 
Alltså visst, jag gjorde ju mitt. Jag arbetade lika mycket men när man bara får höra 

ombord att ”det finns inga jobb, det är ingen framtid” och så, då sitter man där och 

får höra sånt plus att man inte ens får betalt för det man gör så känns det bara ”va 

fan” är det här värt det? Det är så det känns. Man blir inte jättetaggad på göra värsta 
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jobbet ”det finns ändå inga jobb här”, ok! Vad gör jag här då? Man arbetar hårt och 

får inget för det. Så jag kan ju ändå säga att motivationen har ju minskat  

(respondent B). 

 

Majoriteten av respondenterna upplevde att motivationen även hade påverkats negativt 

av de nya villkoren. Det talades ovan om att en majoritet av respondenterna såg pengar 

som en bidragande faktor till ökad motivation vid okvalificerade arbeten, på liknande 

sätt svarade majoriteten att utebliven lön minskade motivationen vid sådana arbeten. 

 
När man vet att man står och sopar några fimpar eller gör något skitjobb som ändå 

inte har någon betydelse för mitt betyg i slutändan kände man inte att man var 

jättemotiverad att hålla på med det när man vet att man inte får en krona 

(Respondent B). 

 

5 Diskussion 
 

Syftet med detta arbete var att undersöka hur sjökaptensstudenter upplever att de nya 

villkoren har förändrat den fartygsförlagda utbildningen och hur villkoren, såväl som 

andra faktorer, har påverkat motivationen under den fartygsförlagda utbildningen. 

Syftet bröts ner i följande tre frågeställningar:  
 

• Hur upplever sjökaptensstudenter att de nya villkoren har förändrat den 
fartygsförlagda utbildningen med avseende på positiva och negativa 
förändringar?  

 
• Hur har de nya villkoren påverkat sjökaptensstudenters motivation i samband 

med den fartygsförlagda utbildningen?  
 

• Vilka faktorer påverkar sjökaptensstudenters motivation ombord under den 
fartygsförlagda utbildningen?  

 

5.1 Resultatdiskussion 
Resultatet visar en tendens på att sjökaptensstudenters bakgrund vad gäller 

arbetsvillighet, personlighet och tidigare erfarenheter sannolikt har inverkat på hur de 

nya villkoren upplevs. Olika förutsättningar i fråga om besättning, rederi, studentens 

intresse för fartygstypen har troligtvis också haft ett inflytande på studentens reaktion 

och ståndpunkt i frågan. Dessa faktorer kan antas ligga till grund för de förändringar 

som uppstått för den fartygsförlagda utbildningen och dessutom för hur 
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sjökaptensstudenters motivation har påverkats. Noterbart är att de förändringar och den 

motivationspåverkan som har uppstått, tycks skilja sig från student till student och kan 

jämföras med Goulds (2010) studieresultat, som visar att brittiska sjöbefälsstudenter 

under praktikperioderna påverkas på olika sätt av faktorer som lön, besättning och 

fartyg.  

 

Resultatet pekar på att informationen angående bland annat arbets- och studietider som 

skickats ut till besättningar och studenter gällande de nya villkorens innebörd, var 

bristfällig och otydlig. Detta resulterade i en oförberedd besättning och studenter som 

därför kom i kläm, vilket kan tolkas vara en möjlig bidragande orsak till att den 

fartygsförlagda utbildningen inledningsvis upplevdes sämre av respondenterna. 

Avsaknad av trygghet och information vad gäller arbetsförhållanden på en arbetsplats 

bidrar till missnöje (Maslow, 1970). En möjlig anledning till att informationen inte 

nådde fram kan vara att villkoren ändrades precis innan eller under respondenternas 

respektive praktikperioder, vilket kan ha försvårat möjligheten att nå ut till dem. 

Resultatet tyder likväl på att de nya villkoren inte planerades tillfredsställande noga 

innan de skrevs. Respondenterna menar att informationen varken skickades ut i 

tillräckligt god tid eller innehöll några tydliga riktlinjer angående hur studenter som inte 

anställdes skulle hanteras ombord. Scott & Jaffe (1988) menar att tid bör ges till alla 

inblandade vid en förändringsprocess för att nå bästa möjliga resultat, vilket möjligtvis 

också kan förklara varför varken besättningar eller studenter upplevdes vara förberedda 

på de nya villkoren.  

 

Beroende på fartygsbesättningens arbetskultur och om studenten krävde att ändra 

praktikupplägget ombord eller inte, tolkades resultatet som att två olika grupper 

skapades; de som hamnade i en situation där de antogs fortsätta arbeta enligt avtalet 

trots utebliven lön och de som fick igenom ett eget upplägg ombord vilket innebar mer 

studietid och mindre däcksarbete. Detta kan kopplas till tidigare forskning som 

beskriver en förändringsmodell som slutligen resulterar i att människan efter att ha 

övervägt olika alternativ, beslutar sig för att engagera sig i arbetet på det ena eller andra 

sättet (Scott & Jaffe, 1988). Resultatet visar att det som kan anses vara positivt för 

gruppen som arbetade enligt avtalet trots utebliven lön var att chansen att erhålla ett bra 

betyg ansågs vara större under praktikperioden. Respondenterna upplevde det även 

lättare att socialt bli en del av besättningen och kände också att möjligheten att 
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medverka under ett större antal arbetsmoment ombord fanns, i jämförelse med den 

andra gruppen. De negativa aspekter som togs upp under intervjuerna var att 

praktikperioderna upplevdes påfrestande på grund av att de kände sig som gratis 

arbetskraft och samtidigt att mindre tid på bryggan gavs, vilket vidare bidrog till färre 

styrmanssysslor. Det som kan tolkas som positivt för gruppen som fick igenom ett eget 

upplägg ombord var tvärtom alltså att de kände att mer bryggtid, fler styrmanssysslor 

samt mer tid för studier erbjöds ombord. Det som uppfattas vara negativt var att de ofta 

missade viktiga arbetsmoment på däck och därför upplevde en sämre relation med 

däckspersonalen, vilket i vissa fall kunde leda till att de bemöttes med spydiga 

kommentarer från besättningen. Tecken på liknande kommentarer från besättningar 

beskrivs även i Goulds (2010) undersökning, där kadetter som stod upp för sig själva i 

en del situationer under sin fartygsförlagda utbildning, fick ta emot hårda ord och 

nedvärderades av vissa i besättningen.  

 

Ytterligare likheter går att finna i Goulds (2010) studie som tyder på att 

sjökaptensstudenter visar motstridiga känslor vad gäller sina erfarenheter av den 

fartygsförlagda utbildningen, vilket gör det svårt att i den här undersökningen, utan 

tvivel tolka upplevelserna av de nya villkoren som endera positiva eller negativa. 

Resultatet visar dock att hälften av respondenterna upplevde att de nya villkoren 

medförde positiva förändringar, medan samtliga upplevde att de medförde negativa 

förändringar för den fartygsförlagda utbildningen. Sammantaget kan detta således tolkas 

som att de nya villkoren snarare upplevs som en negativ än en positiv förändring 

eftersom andelen negativa aspekter enligt resultatet är fler än de positiva. Däremot 

pekar resultatet även på att tydligare riktlinjer gällande studenters upplägg vad gäller 

arbetstid och studietid ombord under obetalda praktikperioder eventuellt kan vända 

denna negativa trend och att problematiken gällande praktikupplägget därför möjligtvis 

endast kan ses som ett kortsiktigt problem för den fartygsförlagda utbildningen.  

 

Det resultatet belyser vad gäller de nya villkorens påverkan på motivationen kan 

förknippas med Herzbergs (2008) tvåfaktorsteori. Utebliven lön verkade som en 

motivationssänkare och resulterade i många starka känslor. Efter några veckor började 

motivationen återigen stärkas, antingen tack vare ett eget praktikupplägg eller genom 

stöttande medarbetare ombord, vilket alltså motsvarar bättre arbetsförhållanden eller 

goda interpersonella relationer. Motivationssänkningen lindrades av detta, men likväl 
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tolkades det som att det fanns något slags missnöje kvar hos de flesta, vilket 

överensstämmer med teorin då hygienfaktorer bör uppfyllas för att inte motivationen 

skall kunna påverkas negativt. Vidare visade det sig bland annat att ansvar, bekräftelse 

och lärorika uppgifter verkade som motivationsstärkare, vilket till viss del kan kopplas 

till Gustavssons (2006) studie, där motivationsfaktorn bra arbetsuppgifter hamnade på 

första plats av alla motivationsfaktorer, tätt före faktorn lön. Faktorerna ansvar och 

bekräftelse, som i den här undersökningen visade sig vara motivationsstärkare, kan 

kopplas till studien utförd av Eriksson et al. (2002), där resultatet visar att självständigt 

arbete och möjligheten till återkoppling för genomförda arbetsinsatser bidrar till ökad 

motivation. Vid obetalda praktikperioder fanns dock missnöjet kvar trots stärkningen, 

studenterna var motiverade men hade klagomål vad gäller lön och arbetsförhållanden 

vilket kännetecknas av sambandet mellan höga motivationsfaktorer och låga 

hygienfaktorer på en arbetsplats (Herzberg, 2008). Ledighet och fritid ansågs också vara 

motiverande under långa praktikperioder, vilket överensstämmer med resultatet av Hults 

(2012) studie, som visar att aktiva svenska sjömän ser lön, fritid och ledighet som 

motiverande. På liknande sätt överensstämmer några av stegen i Maslows (1970) 

behovstrappa med det de nya villkorens påverkan på motivationen. Som nämnts tidigare 

kände samtliga avsaknad av trygghet både innan och i början av den obetalda 

praktikperioden. Efter att de rent fysiologiska behoven uppfyllts blev behovet av 

gemenskap en motivationsfaktor, i det här sammanhanget var en god relation med 

handledare och övrig besättning viktig. Vidare blev behovet av uppskattning från 

medarbetare motiverande, vilket visade sig vara viktigt för självkänslan och för att de 

skulle känna sig behövda ombord under respektive praktikperiod.  

 

Ovan nämndes att problematiken gällande praktikupplägget ombord möjligtvis endast 

kunde ses som ett kortsiktigt problem för den fartygsförlagda utbildningen. Å andra 

sidan visar resultatet att ett långsiktigt problem tycks vara att sjökaptensstudenters 

motivation påverkas negativt av att utföra okvalificerade arbeten under obetalda 

praktikperioder, vilket således tyder på att lönens betydelse för sjökaptensstudenters 

motivation möjligtvis är situationsanpassad. Lön tenderar alltså att vara 

motivationshöjande då studenten utför okvalificerade arbeten ombord, medan 

motivationen vid uppgifter som upplevs mer lärorika av respondenterna inte tycks 

påverkas av ersättning på samma sätt. Detta är helt i linje med Rynes, Gerhart och 

Minettes (2004) undersökning som menar att monetär belöning påverkar människor på 
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olika sätt och att det skiljer sig från situation till situation. Vidare beskriver Misra, Jain 

& Sood (2004) i sin studie att en anställd som ges en belöning känner skuld att ge 

tillbaka till företaget genom att engagera sig ytterligare i arbetet, vilket möjligen kan 

vara förklaringen på varför den här studiens resultat pekar på att ”det lilla extra” som 

gjordes under de betalda praktikperioderna inte utfördes på samma sätt under de 

obetalda. Liknande resultat visar även ytterligare två studier där resultatet visar att 

belöning som ges vid enformiga uppgifter ökar den inre motivationen och leder till att 

insatsen samt graden av engagemang i arbetet blir högre (Eisenberger, 1992; 

Eisenberger & Rhodes, 2001). 

 

5.2 Metoddiskussion 
Den främsta kritiken som kan riktas mot undersökningen eftersom den har en kvalitativ 

ansats, är att den kan vara subjektiv alltså att studiens resultat grundar sig på egna 

tolkningar och uppfattningar om vad som är viktigt och betydelsefullt. Studien kan inte 

heller anses vara representativ för alla svenska sjökaptensstudenter eftersom resultatet 

endast grundar sig på sex respondenter. Kvalitativ forskning med ett litet antal 

respondenter är svår att generalisera, däremot kan den ge en ökad förståelse för det som 

undersökningen ämnar rikta sig mot vilket var avsikten med studien (Bryman, 2011).  

 
Ett kvantitativt förhållningssätt i form av till exempel enkäter eller intervjuer med 

strukturerade svarsalternativ hade möjligen gett tydligare svar. Dessutom hade det 

rimligtvis begränsat mångordiga eller väglett fåordiga respondenter i sina tankar och 

upplevelser på respektive fråga. Emellertid, eftersom syftet med uppsatsen var att ta 

reda på respondenternas åsikter och upplevelser, ansågs den semistrukturerade 

intervjumetoden ge många olika synvinklar och svar som annars inte hade framkommit 

med exempelvis enkäter. En viss ovana vad gäller intervjuteknik och brister i 

intervjuguiden kan eventuellt ha funnits, ändock ansågs den insamlade informationen 

tillräcklig för att besvara undersökningens forskningsfrågor och syfte.  

 

Sättet frågorna presenterades för intervjupersonerna kan ha påverkat resultatet och 

dessutom fanns en personlig koppling till samtliga respondenter sedan tidigare, vilket 

också kan ha påverkat svaren på frågorna. Detta tillsammans med osäkerheten om 

huruvida respondenterna hade gett exakt samma svar vid ett annat tillfälle kan ha 

påverkat arbetets validitet. Ett granskande synsätt har därför genomsyrat hela 
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arbetsprocessen. För att högsta möjliga tillförlitlighet skulle uppnås i denna kvalitativa 

studie granskades arbetet kritiskt genom hela processen (Bryman, 2011).  

 

Avslutningsvis märktes det att en del av frågorna som ställdes under intervjutillfällena 

kan ha upplevts återkommande av respondenterna. Detta kan ha berott på att många 

respondenter svarade väldigt brett på de inledande frågorna och därmed täckte 

intervjuguidens efterföljande frågor. Trots detta togs beslutet att fortsätta med samma 

frågor för att säkerställa att respondenterna behöll en röd tråd i sina svar, med 

förhoppning att höja arbetets validitet. 

 

5.3 Förslag på vidare forskning 
Det vore intressant att ta reda på hur studenter som studerar sjökaptensprogrammets 

fyraåriga utbildning på Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg upplever de nya 

villkoren och att jämföra resultatet med den här studien. En kvantitativ studie kan också 

vara en väg att gå då den möjligtvis kan ge en bild av hur ett större antal 

sjökaptensstudenter upplever de nya villkoren. Det kan också vara intressant att 

undersöka hur handledare ombord på fartygen upplever att de nya villkoren har påverkat 

sjökaptensstudenternas fartygsförlagda utbildning och motivation. Ett annat förslag på 

vidare forskning kan vara att undersöka hur sjöingenjörsstudenter, både från 

Sjöfartshögskolan i Kalmar och Chalmers Tekniska Högskola, upplever de nya 

villkoren.
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I 
 

Bilagor 
 
Bilaga A: Intervjuguide 
 

• Respondenten får inledningsvis en syftesbeskrivning på undersökningen. 
• Respondenten är garanterad anonymitetsskydd vilket betyder att läsaren inte kan 

se vem som har intervjuats. 
• Respondenten har möjlighet att avbryta intervjun när som helst och deltar helt 

frivilligt i undersökningen. 
• Hela intervjun kommer att ljudinspelas och raderas när arbetet är färdigställt. 

 
Respondentens bakgrund 
 

• Vilken/vilka fartygstyper har du haft praktik på? 

• Har du haft farygspraktik både med och utan lön?  

• Beskriv hur en vanlig arbetsdag kan se ut för dig som elev under en 

praktikperiod. 

 
Tema 1: positiva och negativa Förändringar för den fartygsförlagda 
utbildningen 
 
Känner du att du har fått tillfredsställande information om vad de nya villkoren 

innebär?    

Upplevde du under din obetalda praktikperiod att rederiet noga hade tänkt igenom vad 

de nya villkoren innebar? 

Ø (Om JA) Förklara. 

Ø (Om NEJ) Hur märktes det ombord?  

Ø (Om NEJ) Vad anser du att rederiet hade kunnat göra annorlunda? 

 

Upplevde du att din handledare var väl förberedd på hur han eller hon skulle lägga upp 

din tid ombord på den obetalda praktikperioden? 

Ø (Om JA) Förklara. 

Ø (Om NEJ) Hur uppmärksammade du detta? 

 

Upplevde du att din handledare var väl förberedd på hur han eller hon skulle lägga upp 

din tid ombord på den betalda praktikperioden? 

Ø (Om JA) Förklara. 

Ø (Om NEJ) Hur uppmärksammade du detta? 



 

II 

Upplevde du att upplägget ombord gällande arbetstid/studietid förändrades av de nya 

villkoren om du jämför med en tidigare betald praktik? 

Ø (Om JA) Hur förändrades upplägget enligt dig? Anser du att detta nya upplägg 

var positivt eller negativt för dig, eller både och? 

Ø (Om NEJ) Fortsatte du att jobba som att du var anställd fastän de de nya 

villkoren inte krävde det av dig? 

 

Har din motivation att engagera dig i arbetet förändrats sedan de nya villkoren trädde i 

kraft? 

Ø (Om JA) Beskriv hur det har förändrats. 

Ø (Om NEJ) Vad tror du att det beror på? 

 

Kan du se några positiva förändringar som de nya villkoren har inneburit för din 

fartygsförlagda utbildning? 

Ø (Om JA) Förklara. Hur påverkades du av det ombord? 

Ø (Om NEJ) Utveckla ditt svar. Hur resonerar du? 

 

Kan du se några negativa förändringar som de nya villkoren har inneburit för din 

fartygsförlagda utbildning? 

Ø (Om JA) Förklara. Hur påverkades du av det ombord? 

Ø (Om NEJ) Utveckla ditt svar. Hur resonerar du? 

 

Hur tror du att studenter som enbart fokuserar på studietiden ombord kommer att anses 

ombord? 

Ø Har du upplevt detta själv under någon praktikperiod? 

§ (Om JA) Hur blev du bemött ombord? (Positivt/Negativt) 

Ø Tror du att det kan påverka praktikbetyget? 

• (Om JA) Hur då? (Positivt/Negativt) 

 

Beskriv vad som gör en praktikperiod bra enligt dig. 

 

Anser du att lönen hade betydelse för dig under praktikperioderna med lön? 

Ø (Om JA) På vilket/vilka sätt? 

Ø (Om NEJ) Utveckla. 



 

III 

Förändrades din känsla av uppskattning ombord sedan avtalet förändrades? 

Ø (Om JA/NEJ) Förklara.  

 

Tema 2: motivation 
Vad innebär motivation för dig? 

 

2.1 Critical - incidentmetoden (Hertzberg) 

Tänk på den tidpunkt då du fick reda på att du inte kommer att erbjudas någon lön under 

kommande praktikperiod och berätta hur du kände i det ögonblicket. 

 

Påverkade dessa känslor din motivation ombord? 

Ø (Om JA) Ge ett eller flera konkreta exempel på hur din motivation påverkades. 

Ø (Om NEJ) Förklara. Hur resonerar du? 

 

Varade dessa känslor under hela praktikperioden? 

Ø (Om JA) Påverkades din motivation ombord under hela praktikperioden? 

Ø (Om NEJ) Vad gjorde att känslorna försvann? 

 

Påverkade de nya villkoren din syn på den svenska sjöfarten? 

Ø (Om JA) Hur tycker du att det påverkade? 

Ø (Om NEJ) Varför tror du att du känner så? 

 

Förändrade de nya villkoren dina tankar om framtida val? 

Ø  (Om JA) På vilket/vilka sätt? 

Ø  (Om NEJ) Varför tror du att du känner så? 

 

 

 

 

 

Du kan nu släppa känslan. 
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Forts. motivation 

Kan du se skillnader i din motivation om du jämför dina praktikperioder med lön och 

praktikperioderna utan lön?   

Ø (Om JA) Vilka skillnader? 

Ø (Om NEJ) Utveckla. 

 

Finns det faktorer som har ökat din motivation under praktikperioderna? 

Ø (Om JA) Vilka faktorer? 

Ø (Om NEJ) Vad tror du är skälet till detta? 

 

Finns det faktorer som har minskat din motivation under praktikperioderna? 

Ø (Om JA) Vilka faktorer? 

Ø (Om NEJ) Vad tror du är skälet till detta? 

 
 
Sammanfattning      

Upplever du att det de nya villkoren har påverkat din motivation ombord och medfört 

förändringar för den fartygsförlagda utbildningen? 

Ø (Om JA) Hur har din motivation ombord påverkats av det de nya villkoren och i 

så fall hur? 

Ø  (Om JA) Har de nya villkoren medfört positiva förändringar för den 

fartygsförlagda utbildningen? I så fall vilka positiva förändringar? 

Ø (Om JA) Har de nya villkoren medfört negativa förändringar för den 

fartygsförlagda utbildningen? I så fall vilka negativa förändringar? 

Ø Vilka andra faktorer har påverkat din motivation under den fartygsförlagda 

utbildningen?  
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Bilaga B: Avtal innan Juni 2017  
 
Källa: Sjöbefälsföreningen, 2017. 
 

AVTAL FÖR HÖGSKOLESTUDERANDE SOM FULLGÖR 
FARTYGSFÖRLAGD UTBILDNING  

Avtal mellan Sjöfartens Arbetsgivareförbund och Facket för Service och 
Kommunikation angående löner och allmänna anställningsvillkor för studerande 
inskriven vid sjöfartshögskola som under sin fartygsförlagda utbildning ombord anställs 
för fartygsarbete i befattning inom SEKO ́s avtalsområde.  

§ 1 Avtalets omfattning  

Arbetsgivaren och den studerande skall träffa överenskommelse om anställning för 
fartygsarbete i befattning som student enligt nedanstående villkor.  

§ 2 Anställningens omfattning  

Anställningen omfattar 20 timmar/vecka och får aldrig inkräkta på den studerandes 
studietid ombord om 40 timmar/vecka.  

Studenten omfattas av Lagen om vilotid för sjömän (1998:958).  

Den studerande ingår inte i fartygets säkerhetsbemanning.  

§ 3 Lön*  

Lön utges enligt lönebilaga. 
Lönen är inklusive alla tillägg och ersättningar samt semesterersättning.  

Övertid skall ej förekomma. I de fall då så trots allt sker utgår ersättning enligt gällande 
kollektivavtal för matroser/motormän med maximalt ålderstillägg.  

Löneöversyn skall ske vid vart tillfälle löneuppräkning sker på storsjöavtalens område. 
Lönerna skall då uppräknas på motsvarande sätt.  

§ 4 Kost  

Den studerande erhåller fritt vivre.  

§ 5 Arbetstid  

Arbetstiden får förläggas måndag-söndag mellan kl. 00.00-24.00 med beaktande av att 
summan av studietid och arbetstid ej överskrider de begränsningar som anges i Lag om 
vilotid för sjömän.  

Beroende på avdelning och arbetets art bestämmer befälhavaren eller tekniske chefen i 
samråd med den studerandes praktikhandledare om arbetstidens förläggning.  
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§ 6 Avlösning och hemresa  

Avlösning och hemresa skall planeras i enlighet med den studerandes praktikplan. Den 
studerande har rätt till fri ut- och hemresa.  

§ 7 Sjukdom 
Mom. 1. Anmälan av sjukdom  

Den studerande är skyldig att omgående anmäla till rederiet, att han/hon är sjuk eller 
skadad.  

Mom. 2. Underrättelse vid sjukdom  

På begäran av den studerande skall dennes närmaste anhörig underrättas vid inträffad 
sjukdom (skada).  

Mom. 3. Anmälan till försäkringsanstalt  

Det åligger rederiet eller representant för detsamma att tillse, att ombord inträffat 
olycksfall (arbetsskada) snarast anmäls till vederbörande försäkringsanstalt (se gällande 
bestämmelser om anmälan av arbetsskada).  

Mom. 4. Friskskrivning  

Friskskrivning skall av den studerande omedelbart meddelas till rederiet.  

§ 8 Försäkringar  

Den studerande omfattas av följande försäkringar och ersättningar •	
Olycksfallsförsäkring - tank 
•	Stöldförsäkring 
•	Ersättning för förlust av personlig egendom  

•	Krigsförlisningsersättning  

Arbetsgivaren skall hos FORA Försäkringscentral AB teckna försäkringsavtal om 
AMF- försäkringarna, dvs. försäkring om avgångsbidrag (AGB), 
avtalsgruppsjukförsäkring (AGS), trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA), 
tjänstegrupplivförsäkring (TGL) samt avtalspension SAF-LO.  

För arbetsmiljö, facklig utbildning samt fritidsförsäkring erlägger rederiet totalt nittio 
(90) kronor per studerande och månad till SEKO sjöfolk.  

§ 9 Anställningens upphörande  

I samband med den studerandes fullbordande av praktikperioden och därmed 
sammanhängande avmönstring från fartyget upphör anställningsförhållandet mellan den 
studerande och rederiet att gälla.  
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§ 10 Giltighet  

Beträffande detta avtals giltighet, uppsägning och prolongation gäller vad som vid ett 
vart tillfälle är överenskommet rörande huvudavtalet (storsjöavtalet) mellan SARF och 
SEKO.  

*Protokollsanteckning  

Vid lönesättning av nautiker respektive tekniker inom den fartygsförlagda utbildningen, 
har lönesättningen baserats på följande premisser:  

Semesterersättning med 12 % är inräknad 
Lönen baseras för nautiker på 12 månaders fartygsförlagd utbildning.  

Lönen baseras för tekniker på 10 månaders fartygsförlagd utbildning, dock med samma 
bruttoersättning som nautiker erhåller under 12 månader. Detta som en rättviseprincip.  

Parterna är överens om att denna ersättningsmodell bygger på en praktiktid ombord av 
12 respektive 10 månader samt med cirka 680 studenter roterande i systemet. Parterna 
är vidare överens om att detta avtal skall omförhandlas om någon av ovan nämnda 
parametrar förändras.  

 ______________________________________________________________________ 
 
Bilaga C: Avtal efter Juni 2017  
 
Källa: Sjöbefälsföreningen, 2017. 

AVTAL FÖR HÖGSKOLESTUDERANDE SOM FULLGÖR 
FARTYGSFÖRLAGD UTBILDNING  

Avtal mellan Sjöfartens Arbetsgivareförbund och Seko, Service- och 
Kommunikationsfacket angående löner och allmänna anställningsvillkor för studerande 
inskriven vid sjöfartshögskola som under sin fartygsförlagda utbildning ombord anställs 
för fartygsarbete i befattning inom Seko’s avtalsområde.  

§ 1 Avtalets omfattning  

Arbetsgivaren och den studerande kan träffa överenskommelse om anställning för 
fartygsarbete i befattning som student enligt nedanstående villkor.  

§ 2 Anställningens omfattning  

Anställningen omfattar 20 timmar/vecka och får aldrig inkräkta på den studerandes 
studietid ombord om 40 timmar/vecka.  

Studenten omfattas av Lagen om vilotid för sjömän (1998:958).  

Den studerande ingår inte i fartygets säkerhetsbemanning.  
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§ 3 Lön  

Lön utges enligt lönebilaga. 
Lönen är inklusive alla tillägg och ersättningar samt semesterersättning.  

Övertid skall ej förekomma. I de fall då så trots allt sker utgår ersättning enligt gällande 
kollektivavtal för matroser/motormän med maximalt ålderstillägg.  

Löneöversyn skall ske vid vart tillfälle löneuppräkning sker på storsjöavtalens område. 
Lönerna skall då uppräknas på motsvarande sätt.  

§ 4 Kost  

Den studerande erhåller fritt vivre.  

§ 5 Arbetstid  

Arbetstiden får förläggas måndag-söndag mellan kl. 00.00-24.00 med beaktande av att 
summan av studietid och arbetstid ej överskrider de begränsningar som anges i Lag om 
vilotid för sjömän.  

Beroende på avdelning och arbetets art bestämmer befälhavaren eller tekniske chefen i 
samråd med den studerandes praktikhandledare om arbetstidens förläggning.  

§ 6 Avlösning och hemresa  

Avlösning och hemresa skall planeras i enlighet med den studerandes praktikplan. Den 
studerande har rätt till fri ut- och hemresa.  

§ 7 Sjukdom 
Mom. 1. Anmälan av sjukdom  

Den studerande är skyldig att omgående anmäla till rederiet, att han/hon är sjuk eller 
skadad.  

Mom. 2. Underrättelse vid sjukdom  

På begäran av den studerande skall dennes närmaste anhörig underrättas vid inträffad 
sjukdom (skada).  

Mom. 3. Anmälan till försäkringsanstalt  

Det åligger rederiet eller representant för detsamma att tillse, att ombord inträffat 
olycksfall (arbetsskada) snarast anmäls till vederbörande försäkringsanstalt (se gällande 
bestämmelser om anmälan av arbetsskada).  

Mom. 4. Friskskrivning  

Friskskrivning skall av den studerande omedelbart meddelas till rederiet.  

§ 8 Försäkringar  
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Den studerande omfattas av följande försäkringar och ersättningar •	
Olycksfallsförsäkring - tank 
•	Stöldförsäkring 
•	Ersättning för förlust av personlig egendom  

•	Krigsförlisningsersättning  

Arbetsgivaren skall hos FORA Försäkringscentral AB teckna försäkringsavtal om 
AMF- försäkringarna, dvs. försäkring om avgångsbidrag (AGB), 
avtalsgruppsjukförsäkring (AGS), trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA), 
tjänstegrupplivförsäkring (TGL) samt avtalspension SAF-LO.  

För arbetsmiljö, facklig utbildning samt fritidsförsäkring erlägger rederiet totalt nittio 
(90) kronor per studerande och månad till Seko sjöfolk.  

§ 9 Anställningens upphörande  

I samband med den studerandes fullbordande av praktikperioden och därmed 
sammanhängande avmönstring från fartyget upphör anställningsförhållandet mellan den 
studerande och rederiet att gälla.  

§ 10 Giltighet  

Beträffande detta avtals giltighet, uppsägning och prolongation gäller vad som vid ett 
vart tillfälle är överenskommet rörande huvudavtalet (storsjöavtalet) mellan SARF och 
Seko.  

 

 
 
 


