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Abstrakt 

Syftet med undersökningen var att undersöka om antalet anmärkningar och typer av 

anmärkningar hade förändrats sedan införandet av MLC. Undersökningsmaterialet är 

hämtat från Paris MoU årliga rapporter. Det var utifrån dessa som undersökningen 

genomfördes. Slutsatserna som vi kom fram till var, att sedan MLC infördes har totala 

antalet anmärkningar minskat under perioden 2011 till 2015.  Antal nyttjandeförbud har 

också minskat. Anmärkningar som endast berör arbetsmiljön har minskat sedan införandet 

av MLC. Allt fler anmärkningar, som tidigare hamnat under ILO, hamnar nu under MLC. De 

mest förekommande MLC anmärkningarna var ”Records of Seafarers´daily hours of work or 

rest” och ”Electrical”. Den vanligaste MLC anmärkningen som resulterade i nyttjandeförbud 

var ”Wages”. De anmärkningar som var vanligast vid en hamnstatskontroll beträffande 

övriga anmärkningar var ”Fire Safety” och ”Safety of Navigation”. 
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SUMMARY 

 

The aim of the study was to investigate whether the number of complaints and the types 
of complaints had changed since the introduction of the MLC. The research material is 
taken from the Paris MoU annual reports. It was from these that the survey was 
conducted. The conclusions that we came to was, that since the MLC was introduced, the 
total number of complaints have decreased during the period 2011-2015. The number of 
detentions have also declined. Remarks concerning only the work environment has 
declined since the introduction of the MLC. An increasing number of complaints, which 
had previously fallen under the ILO, will settle in the MLC.  The most common MLC 
remarks were "Records of Seafarers'daily hours of work or rest" and "Transport". The 
most common MLC complaint that resulted in the retention was "Wages". The remarks 
that were common at the Port State Control regarding the other allegations were "Fire 
Safety" and "Safety of Navigation". 

 

Keywords: MLC, the ILO, the impact, shipping, port state control. 
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1. Inledning 

Regler och olika regelverk har ofta varit svåra att tillämpa internationellt när det gäller 

sjöfart. FN-organet IMO (International Maritime Organization), arbetar för att få igenom 

internationella regelverk för sjöfarten. Ett annat FN-organ som också arbetar mot 

sjöfarten är ILO (International Labour Organisation). Denna organisation arbetar med 

arbetsmiljöfrågor och har tagit fram konventionen MLC (Maritime Labour Convention). 

Tidigare har olika länder haft olika regler som bara gällt nationellt, vilket medför problem 

då olika länders regler kan skilja sig åt. Detta gäller också regelverk för arbetsmiljön 

ombord på fartygen. Utvecklade industriländer kan ha tydliga och genomarbetade regler, 

medan andra länder inte har några regler alls. Vilket kan leda till oacceptabla 

arbetssituationer ombord på fartygen. Det är denna skillnad mellan olika länder som man 

vill motverka med införande av MLC. Samma regler ska gälla internationellt så att en 

inspektör från Liberia gör samma bedömning som en inspektör från Sverige, vilket i sin 

tur leder till bättre villkor för besättningarna. 

 

År 2006 utarbetade ILO en konvention kallad MLC, vilken trädde i kraft under 2013. 

Fram till och med 2016 hade 80 stater ratificerat konventionen, vilket motsvarar ca 87% 

av världens handelsflotta.  

 

1.1 Syfte 

Syftet med undersökningen är att genom statistik påvisa hur införandet av MLC har 

påverkat anmärkningarna vid hamnstatskontroller utförda inom Paris MoU. Syftet är 

också att visa vilka typer av anmärkningar som är mest förekommande bland MLC 

anmärkningarna samt övriga anmärkningar. 
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2. Teori 

2.1 IMO 

Den internationella maritima organisationen IMO är ett FN-organ som behandlar 

maritima frågor. ”Safe, secure and efficient shipping on clean oceans” är organisationens 

ledord. Det är 172 nationalstater som röstar fram konventionerna i IMO. IMO har under 

åren utvecklat och antagit mer en 40 konventioner och flera hundra koder. Fyra viktiga 

konventioner är ILCC (The International Convention on Load Lines), SOLAS 

(International Convention for Safety of Life at Sea), MARPOL (International convention 

for the prevention of pollution from ships) och STCW (The International Convention on 

Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers). Under 

konventionerna finns koder, till exempel ISM-koden (International safety management 

code) och ISPS-koden (International ship and port facility security code) som ligger 

under SOLAS konventionen. Dessa är framtagna för att förtydliga konventionernas 

intentioner (IMO, 2017). 

 

2.2 ILO 

ILO är en organisation inom FN och grundads 1919 som en del av fredsavtalet i Versailles 

efter första världskriget. Detta avtal slöts mellan västmakterna och Tyskland. Det 

grundades på idén om att fred endast kan uppnås genom social rättvisa. De områden som 

togs fram att förbättras är idag fortfarande aktuella: 

 

• Arbetstider, både maximal arbetstid per dag samt vecka. 

• Reglering av utbud, förebygga arbetslöshet samt att lönen går att leva på. 

• Att skydda arbetaren från sjukdomar och skador som kan uppstå när arbetet 

utförs. 

• Att skydda barn, unga människor samt kvinnor. 

• Skydda arbetares intressen när de jobbar i andra länder än sina egna. 

• Lika lön för lika arbete. 

• Föreningsfrihet. 

• Utbildning. 

(International Labour Organization, 2017) 

 

ILO arbetar genom att sammanföra regeringar, arbetstagarorganisationer och 

arbetsgivare. För att på så sätt gemensamt kunna sätta upp olika regelverk och 

standarder gällande arbetsmiljö. ILO består av tre delar. Den första är ”International 

Labour Conference”. Detta är ett årligt möte i Geneve som sätter standarder och policys 

för ILO. Det är under denna som nya standarder och konventioner röstas fram. Varje 
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medlemsstat skickar två representanter från sin regering samt en representant från 

arbetsgivarna och en från arbetstagarna. Dessa ingår sedan i något som ibland kallas för 

”International Parliament of Labour”. I detta parlament har alla samma rättigheter, det 

vill säga representanterna som respektive land skickar har alla en röst och är alla fria att 

uttrycka sig. Det är inte ovanligt att till exempel en representant för arbetstagarna i ett 

land röstar tvärtemot vad politikerna från samma land gör. För att ett beslut skall gå 

igenom måste det finnas majoritet för beslutet (International Labour Organization, 

2015). Detta fungerar som ett forum där sociala och arbetsrelaterade frågor tas upp. 

”Governing Body” är ILO:s styrelse som arbetar fram handelsplaner och budgetar. 

”International Labour Office” är ILO:s sekretariat där de flesta aktiviteter styrs ifrån. 

För att kontrollera att ingångna avtal upprätthålls finns det ett kontrollorgan inom ILO. 

Detta kontrollorgan kommer regelbundet att kontrollera hur länder som ratificerat olika 

konventioner lever upp till dessa och kommer med synpunkter där det kan behövas 

förbättringar. Uppstår problem för enskilda stater att ratificera konventioner så 

tillhandahålls hjälpmedel (International Labour Organization, 2015). 

 

Innan MLC ratificerades fanns det olika konventioner inom ILO som reglerade 

arbetsmiljöfrågor inom sjöfarten. Vid hamnstatskontroller innan införandet av MLC, har 

nedanstående konventioner kontrollerats: 

 

• Merchant Shipping (Minimum Standards) Convention, 1976 (No. 147)  - 

[ratifications ] and its Protocol of 1996  - [ratifications ] 

• Seafarers' Hours of Work and the Manning of Ships Convention, 1996 (No. 180)  - 

[ratifications ] 

• Recruitment and Placement of Seafarers Convention, 1996 (No. 179)  - 

[ratifications ] 

• Labour Inspection (Seafarers) Convention, 1996 (No. 178)  - [ratifications ] 

• Repatriation of Seafarers Convention (Revised), 1987 (No. 166)  - [ratifications ] 

• Social Security (Seafarers) Convention (Revised), 1987 (No. 165)  - [ratifications ] 

• Health Protection and Medical Care (Seafarers) Convention, 1987 (No. 164)  - 

[ratifications ] 

• Seafarers' Welfare Convention, 1987 (No. 163)  - [ratifications ] 

• Seafarers' Annual Leave with Pay Convention, 1976 (No. 146)  - [ratifications ] 

Continuity of Employment (Seafarers) Convention, 1976 (No. 145)  - 

[ratifications ] (International Labour Organization. 2016.) 

http://ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C147
http://ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312292:NO
http://ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:P147
http://ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312337:NO
http://ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C180
http://ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312325:NO
http://ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C179
http://ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312324:NO
http://ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C178
http://ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312323:NO
http://ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C166
http://ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312311:NO
http://ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C165
http://ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312310:NO
http://ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C164
http://ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312309:NO
http://ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C163
http://ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312308:NO
http://ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C146
http://ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312291:NO
http://ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C145
http://ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312290:NO
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2.3 MLC 

Maritime Labour Convention, 2006 är en konvention utarbetad av organisationen ILO 

som infördes i augusti 2013.  Konventionen bygger på fem stycken huvudrubriker som är 

indelade i flera underrubriker. 

 

1. Minimum requirements for seafarers to work on a ship.  

1.1 Minimum Age, skall tillse att minderåriga personer inte arbetar ombord på fartyg. 

1.2 Medical Certificate, skall tillse att alla som arbetar ombord uppfyller de medicinska 

krav som ställs på personal ombord. 

1.3 Training and Qualifications, skall tillse att samtliga ombord har rätt utbildning och 

kvalifikationer för att utföra sitt arbete enligt gällande regelverk. 

1.4 Recruitment and placement, skall tillse att sjömän har tillgång till ett reglerat och 

välfungerande system för placering samt rekrytering (International Labour Organization, 

2006). 

 

2. Conditions of employments. 

2.1 Seafarers employment agreements, skall tillse att sjömän har anständiga 

anställningsvillkor. 

2.2 Wages, skall tillse att lön betalas ut. 

2.3 Hours of work and hours of rest, skall tillse att det finns regler gällande arbetstid och 

vila. 

2.4 Entitlement to Leave, skall säkerställa att tillräcklig ledighet ges. 

2.5 Repatriation, skall tillse att sjömän kan resa hem. 

2.6 Seafarer compensation for the ship’s loss or foundering, skall tillse att sjömannen får 

kompensation om fartyget havererar eller förliser. 

2.7 Manning Levels, skall tillse att det finns rätt bemanning ombord för en säker 

framdrift. 

2.8 Career and skill development and opportunities for seafarer’s employment, skall 

främja utveckling och karriär (International Labour Organization, 2006).  

 

3 Accommodation, recreational facilities, food and catering. 

3.1 Accomodation and recreational facilities, skall tillse att logi uppfyller regelverken. 

3.2 Food and catering, skall tillse att mat och vatten håller hög kvalitet (International 

Labour Organization, 2006). 



5 

 

4 Health protection, medical care, welfare and social security protection. 

4.1 Medical care on bord ship and ashore, skall tillse god hälsa hos sjömän samt att det 

finns tillgång till sjukvård ombord. 

4.2 Shipowners Liability, skall tillse att sjömannen är skyddad ekonomiskt vid till 

exempel skada eller sjukdom. 

4.3 Health and safety protection and accident prevention, skall se till att arbetsmiljön är 

säker. 

4.4 Access to shore-based welfare facilities, skall tillse att det finns tillgång till 

landbaserade anläggningar för välmående och hälsa hos sjöman. 

4.5 Social security, skall tillse social trygghet (International Labour Organization, 2006). 

 

5 Compliance and enforcement. 

5.1 Flag state responsibilities, skall tillse att medlemsstater tar sitt ansvar enligt 

konventionen med avseende på fartyg som för dess flagg (International Labour 

Organization, 2006). 

 

MLC kräver ett certifikat ombord på fartyget, certifikatet består av tre delar. Del 1 

beskriver flaggstaten vilka krav de ställer på fartyget för att upprätthålla MLC. Del 2 

beskriver hur fartyget ska åtgärda kraven i del 1. För att erhålla ett MLC certifikat så 

måste kraven för del 1 och del 2 uppfyllas. Då detta är uppfyllt erhålls ett MLC certifikat 

efter en godkänd inspektion, detta är den tredje delen (Transportstyrelsen 2017). 

 

2.4 Paris MoU  

Paris MoU består av 27 deltagande maritima administrationer och täcker vattnen kring 

Europas kust samt från Norra atlanten till Europa. Medlemsländerna är följande: Belgien, 

Bulgarien, Kanada, Kroatien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, 

Grekland, Island, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, 

Portugal, Rumänien, Ryssland, Slovenien, Spanien, Sverige och Storbritannien. Det 

huvudsakliga målet med organisationen är att göra sjöfarten säkrare genom att utföra 

hamnstatskontroller efter IMO:s framtagna konventioner och koder samt EU:s direktiv. 

Varje år görs det fler än 18 000 inspektioner av nationer anslutna till Paris MoU. Dessa 

inspektioner görs för att säkerställa att fartygen uppfyller konventionerna, koderna och 

EU direktiven (Paris MoU, 2017). 
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2.5 Hamnstatskontroll   

För att avgöra vilka fartyg som Paris MoU ska inspektera används en databas som heter 

THETIS. Där avrapporteras alla inspektioner och brister som påträffas vid en 

hamnstatskontroll. Alla fartyg som anlöper en hamn eller ankarplats i en medlemsstat 

ska i inspektionsdatabasen THETIS tilldelas en riskprofil som bestämmer deras 

inspektionsprioritet, tidsintervall mellan inspektioner samt inspektionens omfattning. 

Prioriteten av vilka fartyg som får en hamnstatskontroll är baserat på typ av fartyg, ålder 

och tidigare anmärkningar. Den kan också förändras genom anmälan från tillexempel 

besättningar, lotsar och allmänheten. Flaggstaterna rangordnas efter anmärkningar och 

nyttjandeförbud och detta redovisas i officiell statistik. Efter tre nyttjandeförbud nekas 

fartyget tillträde till europeiska hamnar. 

   

Port state control (PSC), hamnstatskontroll. En svensk flaggstatsinspektör utför, efter 

utbildning av Paris MoU, inspektioner på icke svenskflaggade fartyg som anlöper svenska 

hamnar. För att säkerställa att fartygen lever upp till de internationella regelverken som 

respektive fartygs flaggstat har antagit. Det är framförallt konventionerna och koderna 

som kontrolleras vid en inspektion. Fartyg vars hamnstat är en medlem av Europeiska 

unionen tillämpas även EU-direktiven vid en inspektion. EU-direktiven är framtagna av 

Europeiska kommissionen.  

Fartyg vars flaggstat inte har tillträtt en konvention skall inom Paris MoU behandlas som 

om den har tillträtt konventionen för att inte få en förmånligare inspektion. Detta kallas 

för ”No more favourable treatment”.  Om hamnstatsinspektören finner anmärkningar 

som strider emot konventionerna, koderna eller EU-direktiven så skall inspektören 

överväga att ge anmärkningar. Däremot kan inte anmärkningar läggas emot en 

konvention som flaggstaten inte har ratificerat.  De mildare anmärkningarna skall 

åtgärdas före avgång. Vissa anmärkningar är enligt Paris MoU så allvarliga att 

nyttjandeförbud ska övervägas. 

En anmärkning som är så allvarligt att hamnstatsinspektören måste återvända till 

fartyget för att avsyna och upphäva anmärkningen är grund för ett nyttjandeförbud. 

 

3. Metod 

3.1 Undersökningsmetod 

Undersökningen grundar sig i hur MLC har påverkat sjöfarten. Granskningen har skett av 

Paris MoU årliga rapporter utifrån syftet med undersökningen. Den relevanta 

informationen från dessa rapporter har sedan använts för att skapa diagram. Dessa 

diagram används för att på ett tydligt och överskådligt sätt synliggöra syftet med 

undersökningen. Undersökning bygger i huvudsak på en kvantitativ metod.  Metoden 

lämpar sig väl då underlaget är mycket omfattande.  
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Den kvantitativa metoden beskriver ett visst fenomens omfattning eller frekvens, till 

exempel hur många anmärkningar fartygen får under en hamnstatskontroll. Metoden 

kräver att man från början vet vilka svar som har betydelse samt att man måste 

kategorisera och strukturera undersökningen så att man får de svar som behövs 

(Jacobsen, 2007). Metoden och undersökningen kommer enbart att visa de aktuella 

anmärkningarna inom de områden som anses vara relevanta utifrån syftet, samt hur 

många dessa är. Varför det blir dessa anmärkningar kommer inte framgå av denna 

undersökning. Den data som studien grundar sig på är inhämtat ifrån Paris MOU:s 

register via Transportstyrelsen. 

 

3.2 Urval 

Studien avgränsas till åren 2011–2015. Det innebär att rapporten kommer att beröra två 

år innan MLC infördes och två år efteråt. Syftet är att se skillnaden innan och efter 

införandet av MLC och vi bedömer att det valda tidsspannet räcker för att synliggöra 

detta. Anledningen till att 2016 inte är med, är därför att Paris MoU rapporten ännu inte 

är publicerad när denna undersökning genomfördes. 

 

3.3 Bortfall 

Då MLC infördes först i augusti 2013 så innebär det att antalet anmärkningar som 

hamnat under konventionen MLC under detta år är betydligt lägre än för 2014 och 2015. 

Detta kommer sig av att anmärkningar som skulle kunnat hamna under MLC istället 

hamnar under de gamla ILO reglerna. 

 

3.4 Validitet och reliabilitet 

Validitet betyder att man mäter det man verkligen ska mäta och med reliabilitet menas 

pålitlighet och trovärdighet i undersökningen. 

Valet av en kvantitativ metod kan medföra svårigheter. Då urvalet är stort och mängden 

data är omfattande gäller det att se till att det som skall mätas faktiskt mäts (Holme. 

Solvang. 1991). Reliabiliteten får anses bli god då den data som analyseras ger exakta 

svar, till exempel: hur många anmärkningar ett visst område fått under ett specifikt år. 

Dessa anmärkningar utgår dessutom från internationella regelverk. Vilket medför att 

myndigheter i Europa använder samma standard överallt och detta motverkar att det 

finns olikheter i hur hamnstatskontroller genomförs (Holme. Solvang. 1991). 
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4 Resultat 

4.1 Förklaring MLC diagram 

Förklaring till diagram för MLC topp fem. 

• Seafarers emploment agrrement (SEA) - Att alla sjömän har anställningsvillkor/avtal 

som är undertecknat av sjömannen och redaren eller en representant för redaren.  

• Wages - Att sjömannen mottar månatlig betalning för sitt arbete och att det 

överensstämmer med anställningsavtalet.  

• Manning specified by the minimum safe manning doc - Att fartyget är behörigt 

bemannat.  

• Record of seafarers daily hours of work or rest - Arbetstid och vilotid skall loggas samt 

vara uppsatt på fartyget.  

• Sanitary facilities - Att sanitära faciliteter är iordning och att man tillser hygienen 

ombord. 

• Maximum hours of work or minimum hours of rest - Det skall finnas uppsatta 

scheman för vilotid och arbetstid.  

• Ropes and wires - Att tågvirke och vajrar är klassade och certifierade. 

• Shipboard working arrangements - Att “permits” utfärdas på korrekt sätt, till exempel 

“hot work” vid svetsning, det vill säga att man gör en riskinventering vid farliga jobb.   

• Electrical - Att el och armatur är installerat och underhållet på ett korrekt sätt. 

• Access / structural features (ship) - Anständig bekvämlighetsinredning till  exempel 

vatten och ventilation. 

• Cold room, cold room cleanliness, cold room temperature - Att kylar och frysar har 

rätt temperatur, är städade och att man inte blandar olika livsmedel. 

• Personal Equipment - Att fartyget tillhandahåller personlig skyddsutrustning. 

• Calculation and payment of wages - Månatlig avräkning och att fartyget följer 

löneavtalet. 

• Fitness for duty – work and rest hours - Att man följer vilotiderna så att besättningen 

är utvilad. 

• Provisions quantity - Att provianten tillgodoser alla ombord.  
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4.2 Resultat 

 

Figur 1 

(Paris MoU yearly report, 2015) 

Diagrammet ovan visar antalet inspektioner utförda av nationer anslutna till Paris MoU 

åren 2011–2015. 

 

 

Figur 2   

(Paris MoU yearly report, 2015) 

Totala mängden anmärkningar under åren 2011–2015, en minskning av antalet 

anmärkningar kan urskiljas. 
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Figur 3  

(Paris MoU yearly report, 2015) 

Totalt antal fartyg som belagts med nyttjandeförbud under åren 2011–2015, diagrammet 

indikerar en nedåtgående trend. 

 

 

Figur 4 

(Paris MoU yearly report, 2011) 

De kategorier där flest anmärkningar påträffades under 2011. 
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Figur 5 

(Paris MoU yearly report, 2012) 

De kategorier där flest anmärkningar påträffades under 2012. 

 

 

Figur 6 

(Paris MoU yearly report, 2013) 

De kategorier där flest anmärkningar påträffades under 2013. 
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Figur 7 

(Paris MoU yearly report, 2014) 

De kategorier där flest anmärkningar påträffades under 2014. 

 

 

Figur 8 

(Paris MoU yearly report, 2015) 

De kategorier där flest anmärkningar påträffades under 2015. 
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ILO/MLC 

Diagrammet visar förhållanden mellan antalet anmärkningar rörande arbetsmiljön som 

hittades i respektive regelverk, blå staplar ILO och röda staplar MLC. 

 

Figur 9 

(Paris MoU yearly report, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015) 

 

 

Figur 10 

(Paris MoU yearly report, 2015) 

De områden där flest MLC anmärkningar påträffades 2015. 
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Figur 11 

(Paris MoU yearly report, 2015) 

De områden där flest MLC anmärkningar som ledde till nyttjandeförbud påträffades 

2015. 

 

 

Figur 12 

(Paris MoU yearly report, 2014) 

De områden där flest MLC anmärkningar påträffades 2014. 
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Figur 13 

(Paris MoU yearly report, 2014) 

De områden där flest MLC anmärkningar som ledde till nyttjandeförbud påträffades 

2014. 

 

 

Figur 14 

(Paris MoU yearly report, 2013) 

De områden där flest MLC anmärkningar påträffades 2013 (Augusti-December). 
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Figur 15 

(Paris MoU yearly report, 2013) 

De områden där flest MLC anmärkningar som ledde till nyttjandeförbud påträffades 

2013(Augusti-December). 

 

5.  Diskussion  

5.1 Resultatdiskussion 

Totala antalet inspektioner av fartyg mellan 2011–2015 (se Figur 1) 

Detta diagram visar kraftiga variationer mellan de olika åren och det går inte att utskilja 

någon trend. Antalet inspektioner varierar med cirka 10 % mellan de olika åren. 

 

Totala mängden anmärkningar mellan 2011–2015 (se Figur 2) 

Detta diagram visar en minskande trend av antalet anmärkningar. Antalet anmärkningar 

har minskat med 4,87 % per år från 2011 till 2015. 

 

Totala antalet nyttjandeförbud av fartyg 2011–2015 (se Figur 3) 

Detta diagram visar en minskade trend av antalet nyttjandeförbud.  Antalet 

nyttjandeförbud har minskat med 3,52 % per år från 2011 till 2015. 
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Figur 16 

(Inspektioner=blå stapel, anmärkningar=röd stapel och nyttjandeförbud=grön stapel) 

Diagrammet ovan visar att antalet inspektioner minskar från 2011 till 2015. Antalet 

anmärkningar varierar mellan åren, men sett från 2011 till 2015 så har de minskat. 

Nyttjandeförbuden har också minskat från 2011 till 2015.  

  

ILO och MLC (se Figur 9) 

Det totala antalet arbetsmiljöanmärkningar (ILO plus MLC) har minskat med 4,9 % per år 

från 2011 till 2015. 

 

MLC anmärkningar topp fem (se Figur 10, 12 och 14 ) 

De anmärkningar som sticker ut i MLC är ”Records of Seafarers´daily hours of work or 

rest” och ”Electrical”. Dessa två typer av anmärkningar är topp ett respektive två för både 

2014 och 2015. ”Electrical” återfinns även som topp ett under 2013. 

 

MLC anmärkningar som resulterat i nyttjandeförbud av fartyg topp fem (se Figur 11, 13 och 

15) 

Topp ett anmärkningar som resulterat i nyttjandeförbud av fartyg för åren 2013 till 2015 

är ”Wages”. ”Sanitary facilities” är en anmärkning som finns med som topp fem på 

samtliga år och varierar mellan topp fyra och fem. 
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Topp 5 anmärkningar alla kategorier (se Figur 4, 5, 6, 7 och 8) 

Vid en jämförelse av övriga topp fem anmärkningarna är det fem anmärkningar som är 

dominerande under 2011–2015. Det är “Fire safety”, “Safety of Navigation”, “Life Saving 

appliances”, “Working conditions” och “Documents”. Av dessa fem är det två som under 

2011–2015 antingen har varit topp ett eller topp två. Det är ”Safety of Navigation” och 

”Fire safety”. 

 

 

Figur 17 

(Diagrammet visar antalet anmärkningar per utförd inspektion under åren 2011 till 

2015.) 

Detta diagram visar att totala antalet anmärkningar per utförd inspektion sjunker för 

åren 2014 och 2015.  
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Figur 18 

(Diagrammet visar antalet anmärkningar inom kategorierna ILO/MLC per utförd 

inspektion. För åren 2013-2015 läggs ILO och MLC anmärkningarna ihop.)    

Detta diagram visar att antalet ILO och MLC anmärkningar per utförd inspektion sjunker 

för åren 2014 och 2015.  

 

 

Figur 19 

(Diagrammet visar hur stor andel (%) av anmärkningarna som hamnar under 

kategorierna ILO och MLC. För åren 2013-2015 läggs ILO och MLC anmärkningarna 

ihop.) 

Detta diagram visar att antalet arbetsmiljöanmärkningar, av det totala antalet 

anmärkningar, inte har förändrats sen införandet av MLC. 
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5.2 Slutsats 

Syftet med undersökningen är att genom statistik påvisa hur införandet av MLC har 

påverkat anmärkningarna vid hamnstatskontroller utförda inom Paris MoU. 

 

Totala antal anmärkningar 

2013 minskade antalet anmärkningar med 0,38 % enligt Figur 2 och 16, jämfört med året 

innan. Antalet anmärkningar per inspektion har ökat under perioden med 3,7%. För 

2014 minskar anmärkningarna med 6,31% och antalet anmärkningar per inspektion 

minskar med 10,71%. För 2015 minskar anmärkningarna med 9,88% och antalet 

anmärkningar per inspektion minskar med 8,00%. Vad gäller det totala antalet 

anmärkningar så har dessa minskat sedan MLC infördes. 

 

Arbetsmiljöanmärkningar 

2013 ökade antalet arbetsmiljöanmärkningar med 0,36 % enligt Figur 9, jämfört med 

året innan. Antalet arbetsmiljöanmärkningar per inspektion har ökat under nämnda 

period med 2,50%. För 2014 minskar arbetsmiljöanmärkningarna med 5,09% och 

antalet arbetsmiljöanmärkningar per inspektion minskar med 9,76%. För 2015 minskar 

arbetsmiljöanmärkningarna med 10,70% och antalet arbetsmiljöanmärkningar per 

inspektion minskar med 5,41%. 

 

Det är tydligt att allt fler anmärkningar läggs inom MLC och att ILO anmärkningarna 

minskar. 2013 lades det 750 anmärkningar under MLC, 2015 var det 5002 anmärkningar. 

Detta innebär att sedan MLC infördes, har andelen MLC anmärkningar ökat med 226,7 % 

per år från 2013 till 2015. 2013 lades det 6525 anmärkningar under ILO, 2015 var det 

1164 anmärkningar. Detta innebär att sedan MLC infördes har andelen ILO 

anmärkningar minskat med 41,08 % per år från 2013 till 2015. 

 

Andelen (%) arbetsmiljöanmärkningarna jämfört med övriga anmärkningar har inte 

minskat utan ligger kvar på cirka 15% för samtliga år, enligt Figur 19. 

 

Syftet har också varit att påvisa vilka typer av MLC anmärkningar som är mest 

förekommande.  Den mest förekommande MLC anmärkningarna var ”Records of 

Seafarers´daily hours of work or rest” och ”Electrical”. Den mest förekommande MLC 

anmärkningen som resulterade i nyttjandeförbud av fartyg var ”Wages”. Bland de övriga 

anmärkningarna var ”fire safety” och ”safety of navigation” de mest förekommande. 
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5.3 Förslag till vidare forskning 

• Göra en liknande studie på till exempel Tokyo MoU. 

• Göra en uppföljande studie om cirka fem år för att se om det finns nya trender. 

• Göra en omfattande studie där man intervjuar besättningar och se om det blivit 

någon förändring, vad gäller arbetsmiljön, sedan MLC infördes. 

• Granska om det är på någon speciell flaggstat som utmärker sig extra när det 

gäller antalet anmärkningar. 

• Granska om det är någon speciell fartygstyp där vissa anmärkningar är extra 

vanliga. 
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