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Abstract  
Arbetets syfte var att undersöka intentionen och förväntade effekter av den nya 

sjöarbetskonventionen som nu ska implementeras vad gäller bemanningsnivåer och 

vilotider på svenska fartyg. Genom att först genomföra en litteraturstudie lades grunden 

för arbetet. Med anledning av att konventionen inte var implementerad genomfördes en 

kvalitativ intervjustudie mot tre sakkunniga representanter från svensk sjöfartsnäring för 

att utreda vad konventionens verkliga intention var. Därefter genomfördes en kvalitativ 

intervjustudie mot fyra aktörer i den svenska sjöfartsnäringen för att utreda vad dessa 

förväntade sig för effekter av konventionen, gällande bemanningsnivåer och vilotider. 

Resultatet av undersökningarna visade på att konventionens intention är att höja den 

internationella standarden vad gäller just bemanningsnivåer och vilotider till en nivå 

som liknar den svenska relativt höga nivån. Vad gäller förväntade effekter av 

konventionen tror de svenska aktörerna att den svenska sjöfartsbranschen kommer att se 

ganska små förändringar om några alls.  
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Abstract  
The purpose of this thesis was to examine the intention and expected outcome of the 

new Maritime Labour Convention 2006 (MLC 2006) regarding the regulations of 

manning levels and hours of rest on Swedish vessels. Firstly, a thorough literature 

review was conducted to create a sound foundation for the following investigations. 

Given that the convention was not implemented during the work of this thesis a 

qualitative interview was carried out on three expert representatives from the Swedish 

shipping industry. The purpose of this interview was to determine the intention of the 

convention. After that a qualitative interview was carried through on four stakeholders 

in the Swedish shipping industry to investigate what their expectations of the 

convention's outcome was regarding manning levels and hours of rest. The resulting 

conclusions of theese studies show that the conventions intention is to raise the global 

standard of manning levels and hours of rest to a level that is similar to the one already 

used in the Swedish shipping industry. The expected outcome of the convention 

regarding the Swedish shipping industry was that there will be very little, or no changes 

at all. 
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Ordförklaring och förkortningar 

 

2-vakts-system Ett vaktbytes-system där två sjömän byter av varandra var 

  sjätte timme. 

Erkänd organisation Av flaggstaten utsedd organisation eller institution. 

DMLC  Declaration of Maritime Labour Compliance 

Hamnstatskontroll En inspektion utförd av aktuell hamnstat. 

ILO   International Labour Organization. 

IMO  International Maritime Organization. 

Klassningssällskap En organisation som tar fram och inspekterar regler och dess 

  efterföljande för att säkerställa fartygets säkerhet. 

MLC   Maritime Labour Certificate. 

MLC 2006   Maritime Labour Convention (sjöarbetskonventionen). 

Säkerhetsbesättning  Den minimala besättningen för att säkert framföra fartyget. 

  Bestäms av Transportstyrelsen individuellt för varje fartyg. 

Senior advisor En person vars huvudsakliga uppgift är, med grund till 

  dennes erfarenhet och sakkunskap, att ge en organisation råd 

  och vägledning. 

Torrlast   All sjöfart som hanterar laster utöver oljor och kemikalier. 

  Exempelvis containrar, spannmål, virke etcetera. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

I likhet med alla områden inom företagsamhet så regleras sjöfarten internationellt av ett 

antal lagar, konventioner och föreskrifter. För att den internationella sjöfarten ska 

bedrivas på ett så säkert sätt som möjligt finns det tre stora konventioner som denna 

baseras på. De tre "stöttepelarna" är:  

 International Convention for the Safety of life at Sea (SOLAS) som 

reglerar fartygets konstruktion och utrustning med särskild tanke på livräddnings-, 

brandsläcknings- och radioutrustning. Konventionen ställer även stora krav på hur last 

ska hanteras och hur reseplaneringen genomförs.  

 International Convention for the Prevention of Pollution from Ships 

(MARPOL) som har till uppgift att förebygga föroreningar till sjöss oavsett om de 

orsakas av normal drift eller vid olycksfall. Konventionen består av sex annex som 

täcker hela spannet av föroreningar såsom luft-, avfalls-, olje- och avloppsföroreningar. 

 International Convention on Standards of Training, Certification and 

Watchkeeping for Seafarers (STCW) som säkerställer att sjömännens utbildning och 

certifiering har samma minimikrav internationellt. Konventionen reglerar även kraven 

på vilotid och vakthållning.  

 I syfte att underlätta för sjöfartsnäringen tog International Maritime 

Organization (IMO) tillsammans med International Labour Organization (ILO) år 2006 

fram en sammanskrivning av 68 reglementen (International Labour Organization, 2013) 

som låg utanför de tre nämnda konventionerna. Denna sammanskrivning heter Maritime 

Labour Convention 2006 (MLC 2006) eller sjöarbetskonventionen och bildar den fjärde 

"stöttepelaren" för den internationella sjöfarten. Konventionen binder samman allt som 

har med sjöfararens rättigheter att göra såsom rätten till ledighet, löner, vilotider, 

bemanningsnivåer etcetera.  

 Konventionen gick igenom den 20 augusti 2012 när Filipinerna, som 30:e 

land, ratificerade den och har en implementeringstid på ett år (International Labour 
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Organization, 2013). Detta innebär att samtliga medlemsstater under ILO och IMO skall 

följa konventionen senast den 20 augusti 2013. 

 När den nya konventionen skrevs uppkom ett antal nya formuleringar av 

de aktuella regeltexterna och denna studie riktas mot reglerna "2.3 Arbetstid och 

vilotid" samt "2.7 Bemanningsnivåer". Dessa regler har omformulerats på ett sådant sätt 

att det finns tolkningsutrymme för ett krav på högre bemanningsnivåer.  

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka om den nya sjöarbetskonventionen kommer att 

resultera i krav på högre bemanningsnivåer i handelsflottan, det vill säga om det 

kommer ställas högre krav på fartygen efter att konventionen går igenom den 20 augusti 

2013. Frågan som studien syftar till, nämligen "Resulterar sjöarbetskonventionen i krav 

på högre bemanningsnivåer?", preciseras genom dessa två frågeställningar: 

• Vilken intention har sjöarbetskonventionen vad gäller vilotidsreglering och 

bemanningsnivåer? 

• Vad tror och/eller hoppas sjöfartsnäringen att konventionen kommer ha för 

effekter gällande vilotid och bemanningsnivåer? 
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2 Berörda regleringar och organisationer 

2.1 Sjöarbetskonventionen 

Konventionen finns att läsa i sin helhet på www.MLC2006.com och finns översatt till 

svenska på regeringskansliets hemsida (Regeringskansliet, 2009).  

 Sjöarbetskonventionen är skriven av FN-organet ILO som består av tre 

parter, nämligen representanter från myndigheter, arbetsgivare och arbetstagare, och har 

sitt säte i Geneve. ILO har 185 medlemsländer och arbetar för att arbetsförhållanden 

världen över ska hålla så hög standard som möjligt (International Labour Organization, 

2013). 

 I konventionen regleras det mesta som har med sjöfararens rättigheter att 

göra genom dessa fem kapitel:  

1. Minimikrav för att sjömän ska få arbeta på fartyg. 

2. Anställningsförhållanden. 

3. Bostad, rekreationsmöjligheter, mat och förplägnad. 

4. Hälso- och sjukvård, välfärd och social trygghet. 

5. Uppfyllelse och tillämpning. 

  I det svenska rättsväsendet implementeras internationella lagar genom att 

de styckas upp och skrivs in i den svenska lag eller författning som motsvarar styckets 

innebörd. Detta innebär att sjöarbetskonventionen inte är en egen konvention eller 

lagtext i Sverige utan återfinns i flertalet olika lagtexter, exempelvis sjömanslagen 

(1973:282), mönstringslagen (1983:929), socialförsäkringslagen (1999:799) etcetera 

(Regeringskansliet, 2009). Implementeringen av konventionen måste givetvis 

godkännas av ILO så att ingen aspekt av ursprungstexten glöms bort eller försvinner i 

översatt version. Den utredning som genomförts i uppdrag åt regeringen är helt enkelt 

en utredning i hur konventionen skulle implementeras till svensk lagstiftning 

(Regeringskansliet, 2009), inte på något sätt granskar man här konventionen i sakfråga. 
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 För att ett fartyg ska få anlöpa hamn i ett av ILO’s medlemsländer efter 

den 20 augusti 2013 måste det inneha ett sjöarbetscertifikat tillika MLC för att slippa en 

obligatorisk hamnstatskontroll. Vid certifiering kontrolleras att fartyget uppfyller de 

nationella krav som ställs vilka ska motsvara de ursprungliga regleringarna i MLC 2006 

och ska bifogas certifikatet i två delar, så kallade "försäkran om överensstämmelse med 

sjöarbetskonventionen" eller "Declaration of Maritime Labour Compliance" (DMLC). 

Den första delen, DMLC del 1, ska innehålla en lista på vad som ska inspekteras, vilka 

föreskrifter som nationellt reglerar sjöarbetskonventionen, typspecifika regler för 

fartyget samt noga ange eventuella undantag som behörig myndighet beviljat i varje 

enskilt fall. Del två, DMLC del 2, ska skrivas av redaren och är ett förklarande 

dokument där redaren redovisar vad denne gjort för att uppfylla nationella föreskrifter 

och vilket kontinuerligt arbete som genomförs för att utveckla och förbättra 

arbetsmiljön ombord. 

 Det åligger medlemsstaterna under ILO och IMO att genomföra 

regelbundna kontroller och inspektioner av fartyg som för dess flagg men även att 

genomföra inspektioner på fartyg från andra nationer som angör en av statens hamnar. 

Flaggstaten får utse offentliga institutioner eller organisationer till erkänd organisation 

vilket då bemyndigar dem att genomföra dessa inspektioner och certifieringar. Sverige 

har hittills valt att inte utse några erkända organisationer. Skulle det vid inspektion 

uppkomma avvikelser för sjöarbetskonventionen så ska dessa dokumenteras och häftas 

till certifikatet vilket innebär att fartyget vid nästa inspektion eller kontroll med stor 

sannolikhet får en utökad inspektion på just den punkten. Även när tankfartyg får en så 

kallad "vetting", som kan liknas vid en striktare inspektion för tankfartyg genomförd av 

lastägare eller lastägarorganisation, kontrolleras sjöarbetscertifikatet vilket även då 

skulle resultera i en hårdare kontroll på en eventuell avvikelse. Att dessa 

avvikelserapporter nu ska bifogas till certifikatet är nytt för sjöarbetskonventionen.  

 

2.1.1 Regel 2.3 - Arbetstid och Vilotid 

Regel 2.3 Arbetstider och vilotid kan läsas i sin helhet, på engelska och svenska, i 

bilaga 1. Regeln är ett mått på hur mycket sjömannen får arbeta innan det finns risk för 

utmattning och denne måste avlösas. Sammanfattningsvis beskriver regeln i detalj hur 
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många timmar som varje flaggstat måste reglera som minsta antal lediga timmar, eller 

maximalt antal arbetstimmar, per dygn och vecka samt hur många av dessa som måste 

vara sammanhängande. Utöver själva tidsregleringen finns några undantag och tillägg 

där regeln säkerställer att inga kryphål finns som exempelvis vad som händer om 

fartyget har brand- och/eller livbåtsövning och detta stör sjömannens vilotid. Eftersom 

det krävs att fartygen ska genomföra dessa övningar i andra lagar och konventioner 

måste det tas hänsyn till detta.  

 Eftersom regleringen av arbetstid och vilotid även behandlas i STCW har 

dessa regler uppdaterats så de stämmer överens med sjöarbetskonventionen. 

 

2.1.2 Regel 2.7 - Bemanningsnivåer 

Regel 2.7 Bemanningsnivåer kan läsas i sin helhet, på engelska och svenska, i bilaga 2. 

Denna regel säger att ett fartyg måste vara säkert bemannat, oberoende av operation, 

med särskild tanke på sjömannens utmattningsnivå och resans art.  

 Det är här det finns utrymme att tolka konventionen som att, i samråd med 

regel 2.3, ett fartyg inte kan anses säkert bemannat om inte fartygets säkerhetsbesättning 

är utvilad. Detta med tanke på att regel 2.7 särskilt belyser att:  
  

 Engelsk lagtext. 

 1. Each Member shall require that all ships that fly its flag have a sufficient 

 number of seafarers employed on board to ensure that ships are operated safely, 

 efficiently and with due regard to security under all conditions, taking into 

 account concerns about seafarer fatigue and the particular nature and 

 conditions of the voyage. 

 

 Svensk lagtext. 

 1. Varje medlemsstat skall kräva att alla fartyg som för dess flagg har en 

 tillräcklig besättning för att säkerställa att fartyget framföras på ett säkert och 

 effektivt sätt och med vederbörlig hänsyn till att riskerna minimeras i alla 

 lägen, med beaktande av sjöresans strapatser och särskilda art och villkor. 
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I denna regel står det klart och tydligt att sjömännens utmattningsnivå måste tas i 

beaktande oavsett fartygets operation. Översättningen till svenska har gjorts genom att 

använda ordet "strapats" vilket är en synonym till ansträngning, svårighet och 

umbärande (Synonymordbok, 2013). Hårdras denna formulering innebär det att fartyget 

måste ha en utvilad säkerhetsbesättning dygnet runt oavsett vad fartyget företar sig. 

 

2.2 Institutioner, myndigheter och organisationer 

De informanter och respondenter som har ställt upp i denna studie har tillhört olika 

institutioner, myndigheter och organisationer. Här följer en kort beskrivning av dessa. 

 

Transportstyrelsen 

Transportstyrelsen är en svensk statlig förvaltningsmyndighet som sysslar med frågor 

som regelskrivning, tillståndsprövning och tillsyner för transporter inom järnväg, 

luftfart, sjöfart och väg. Myndigheten har 1650 anställda och finns på 13 orter med 

huvudkontoret i Norrköping (Transportstyrelsen, 2012). Det är transportstyrelsen som 

har till uppgift att kontrollera att regler och lagar följs ombord (Transportstyrelsen, 

2013). 

 

Det Norske Veritas (DNV) 

Det Norske Veritas är ett klassningssällskap, i form av en stiftelse, som arbetar med 

klassning och certifiering av fartyg men även inom industri- och energisektorn. 

Stiftelsen har kontor i 100 länder och drygt 9000 anställda (Det Norske Veritas, 2013).  

 I Sverige har DNV ännu inte blivit bemyndigade som erkänd organisation 

men i flertalet andra länder är DNV utvalda för detta uppdrag (Det Norske Veritas, 

2013). Då stiftelsen är erkänd organisation i andra länder samt handhar praktiska 

ärenden mot den svenska sjöfarten lämpar de sig väl till båda undersökningarna i denna 

studie. 
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IFSMA 

IFSMA, eller The International Federation of Shipmasters' Associations, är en politiskt 

obunden organisation som för samman världens samtliga sjökaptensföreningars 

intressen och för deras talan inför bland annat IMO som rådgivande part. Förbundet har 

sitt huvudkontor i London och består av 11 000 sjökaptensmedlemmar från sextio 

länder både genom nationella och lokala föreningar (International Federation of 

Shipmasters' Associations, 2008). 

 

ITF 

ITF, eller Internationella Transportarbetarfederationen, är en internationell facklig 

organisation som för samman 700 fackföreningar från 150 länder och har sammanlagt 

över 4,5 miljoner medlemmar. Huvudkontoret är beläget i London men kontor finns 

även spritt över världen, bland annat i Sverige. Federationens syfte är att föra 

fackföreningarnas talan i ett större internationellt forum samt att bland annat arbeta för 

mänskliga rättigheter världen över (International Transport Federation, 2013). 

 

SEKO sjöfolk 

SEKO sjöfolk är en underavdelning under SEKO, eller Facket för Service och 

Kommunikation, som är en svensk facklig organisation. SEKO sjöfolk har ungefär 7500 

medlemmar som huvudsakligen arbetar som ombordanställt manskap på färjor och 

lastfartyg. Avdelningskontoret ligger i Göteborg och har även kontor i Stockholm och 

Helsingborg (SEKO Sjöfolk, 2008).  

 

Sjöbefälsföreningen 

Sjöbefälsföreningen är en partipolitiskt oberoende förening som står självständigt under 

Ledarna, som är en chefsorganisation med 90 000 medlemmar. Föreningens syfte är att 

samla upp allt inom sjöfarten för personal av chefsställning till en gemensam 

organisation såsom fackliga, ekonomiska och sociala frågor. Huvudkontoret ligger i 

Stockholm men föreningen har även ett kontor i Göteborg (Sjöbefälsföreningen, 2013).  
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3 Metod 

Eftersom studien syftar till två skilda frågeställningar i och med "intentionen" och 

"förväntade effekter" av konventionen har två intervjustudier genomförts mot olika 

respondenter. En intervjustudie för att ta reda på vad reglernas syfte och intention är 

samt en studie för att utreda vilka effekter som näringen förväntar sig. 

 För att få en så korrekt och övergripande datainsamling som möjligt har 

undersökningarna i denna studie riktats informanter och respondenter från tidigare 

nämnda institutioner, myndigheter, intresseorganisationer som har en ledande roll i 

sjöfartsbranschen och kan svara för näringen i stort. Då svensk sjöfartsnäring har en 

tämligen överskådlig sammanslutning finns det inte många myndigheter att kontakta. 

Detsamma gäller även för fackorganisationer inom sjöfartsnäringen. Däremot vad gäller 

intresseorganisationer som exempelvis klassningssällskap finns det flertalet att välja på 

och här ställs kravet att kontaktad person har god erfarenhet av branschen och fördjupad 

sakkunskap kring sjöarbetskonventionen. 

 De intervjustudier som genomförts mot respondenterna är baserad på en 

öppen intervjumetod som lämpar sig bäst när undersökaren är intresserad av vad 

informanten verkligen berättar och har ett mindre antal intervjuobjekt (Jacobsen, 2007). 

Enligt Jacobsen är det viktigt att ha ett intervjuunderlag och ett sådant underlag kallas 

för intervjuguide (Jacobsen, 2007). Det är en lista på teman som frågeställaren följer för 

att hålla diskussionen flytande samtidigt som denne säkerställer att relevanta data 

samlas in (Jacobsen, 2007). De två olika intervjuguider som använts i denna studie finns 

bifogade som bilaga 3 och 4. 

 Med särskild tanke på att flertalet av respondenterna befunnit sig på annan 

ort har telefonintervju varit den bäst lämpade metoden för intervjuerna. Det finns 

nackdelar med att använda sig av telefonintervjuer. Exempelvis blir intervjun mindre 

förtroligt mellan parterna och risk finns för att diskussionens öppenhet minskar om de 

öppna frågorna är för många till antalet (Jacobsen, 2007).  
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 Intervjuerna har genomförts med intentionen att skapa diskussion mellan 

undersökaren och respondenten. Detta för att ge utrymme för nya infallsvinklar som 

undersökaren inte varit medveten om eller tänkt på.  

 Efter avslutad intervju har ett sammanställande återkopplingsdokument 

skrivits och skickats tillbaka till respondenten, per e-post, för att säkerställa att korrekt 

data nedtecknats.  

 Efter att intervjuerna genomförts och all data sammanställts presenteras 

dessa var för sig efter varandra för att ge läsaren möjligheten att själv bilda sig en 

uppfattning om var undersökningen leder. Samma frågor har ställts till samtliga 

respondenter inom vardera undersökning vilket gör att presentationen av resultaten får 

en röd tråd och blir lättare att följa.  

 

3.1 Avgränsningar 

Sjöarbetskonventionen är internationell och i praktiken påverkas samtliga 

sjöfartsnationer av den oavsett om den enskilda nationen är medlem i ILO och IMO 

eller inte. Undersökaren i denna studie studerar vid ett lärosäte i Sverige och således 

begränsas undersökningen till svensk sjöfartsnäring så mycket det går och avgränsas 

vidare genom att enbart beröra frågeställningen kring bemanningsnivåer och vilotider. 

Studien syftar till att få en övergripande blick på vad intentionen är och effekten blir av 

konventionen och går inte in på detaljfrågor och problem som kan uppstå till följd av 

konventionen på enskilda rederier och fartyg.  

 

3.2 Etik 

När en intervju genomförs måste hänsyn tas till tre etiska aspekter (Jacobsen, 2007):  

1. Informerat samtycke vilket innebär att respondenten ska känna sig fullständigt 

informerad och underrättad om syftet för studien. Det är även viktigt att 

respondenten förstår att undersökningen är frivillig. 

2. Skydd av privatlivet där varje individ skall hållas anonym för omvärlden. 
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3. Krav på att bli korrekt återgiven. Det som respondenten säger skall återges 

korrekt. 

Dessa aspekter har strikt följts vid intervjuerna och med tanke på att konventionen ännu 

ej är implementerad kan respondenternas svar gällande konventionens effekter inte 

anses vara annat än kvalificerade antaganden. Vad gäller intervjuerna för intentionen 

med konventionen har respondenterna varit tämligen insatta i sakfrågan. Med tanke på 

att konventionen är skriven av en hög instans där många parter är representerade kan 

uttalanden om dess intention vara politiskt laddade. Därför presenteras samtliga 

respondenter i denna rapport enbart med företags- eller organisationstillhörighet 

tillsammans med en övergripande beskrivning av individens erfarenhet och 

områdeskännedom. På detta vis hålls respondenternas identitet relativt anonym.  

 

3.3 Reliabilitet och validitet 

Insamlad rådata måste alltid granskas kritiskt med tanke på hur trovärdig den insamlade 

informationen är. Det finns två begrepp som används för att beskriva detta, nämligen 

reliabilitet och validitet. Definitionen på dessa begrepp är:  

  

 "Reliabiliteten eller tillförlitligheten är ett mått på i vilken utsträckning ett 
 instrument eller tillvägagångssätt ger samma resultat vid olika tillfällen under i 
 övrigt lika omständigheter." (Bell, 2006) 

 

 Validitet eller giltighet är ett mått som mäter eller beskriver det man vill att den 
 ska mäta eller beskriva." (Bell, 2006) 

 

Reliabiliteten kan anses vara tillfredsställande för undersökningen eftersom all rådata 

finns dokumenterad och har bekräftats av respondenterna själva. Att det bara kan ses 

som tillfredsställande beror på att svaren kunde blivit annorlunda om frågorna ställts vid 

ett annat tillfälle eller på ett annat sätt.  
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  Validiteten i undersökningen kan ses som fullgod med tanke på att alla 

intervjurespondenter haft sjöarbetskonventionen som en central del i sina 

arbetsuppgifter och haft god sakkunskap i frågan. 

 

3.4 Källkritik 

Sjöarbetskonventionen är en omfattande lagtext med flertalet omformuleringar. Med 

tanke på att konventionen ännu inte tillämpats skarpt utan fortfarande står i sin 

implementeringsfas är det svårt att förutse vilka verkliga konsekvenser som näringen 

står inför. För att få en så klar uppfattning som möjligt av dess intentioner och 

förväntade implikationer är det viktigt att de som intervjuats har erfarenhet av branschen 

och god insikt i konventionen. Eftersom de intervjuade i stor utsträckning har dessa 

frågor som arbetsuppgift kan de anses ha fullgod kännedom för denna undersökning.  

 Med detta i åtanke kan inga konkreta slutsatser dras utöver vad som 

troligtvis kommer ske vad gäller konventionens effekter. Vad gäller dess ursprungliga 

intention kan slutsatser dras av intervjusvaren med tanke på respondenternas 

verksamhetsområde och djupa sakkunskap inom sjöarbetskonventionen, som även varit 

ett krav för urvalet.  
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4 Resultat 

4.1 Intentionen  

För att utröna vad själva intentionen med konventionens regler kring bemanningsnivåer 

och vilotider de facto var genomfördes tre kvalitativa intervjuer riktade mot en 

myndighet, en erkänd organisation och en senior advisor. Meningen med denna studie 

var att göra en så korrekt bedömning som möjligt av konventionens intention.  

 De tre respondenterna intervjuades med en öppen intervjuteknik som 

innebär att intervjun med de tillfrågade hålls väldigt öppen med några få hållpunkter, 

frågor, för att hålla diskussionens fokus i rätt riktning. Denna metod användes för att få 

en så bred helhetsbild som möjligt av vad intentionen verkligen var med konventionens 

regler. Den första frågan, "Vad är intentionerna med reglerna 2.3 och 2.7?" gick rakt på 

sak för att få igång en bra dialog och ställer saken på sin spets. Tekniken fungerade bra 

och respondenterna förstod snabbt vad undersökningen syftade till och gav sin input 

därefter. I den andra frågan fördjupas diskussionen något genom "Är frågan med "ökad 

bemanningsnivå" befogad?" och respondenterna får här möjlighet att ge sin syn på hur 

en tolkning av högre krav på bemanningsnivåerna skulle vara befogad och varför. Efter 

detta tillfrågades respondenten "Är MLC 2006 tydlig vad gäller kravet på 

bemanningsnivån?" för att ge studien inblick i huruvida konventionen är tvetydig eller 

ger ett entydigt tolkningsunderlag. Till sist fick respondenterna möjlighet att ge respons 

till vad de trodde att konventionen kommer ge för konsekvenser i stort genom frågan 

"Vad blir konsekvensen av denna nya lagtext?". 

 

4.1.1 Myndigheten - Transportstyrelsen 

Respondenten från Transportstyrelsen har sjöarbetskonventionen som en central del i 

sina arbetsuppgifter och har fått utbildning i ämnet genom ILO. 

 Den intervjuade anser att intentionen med de regler som undersökningen 

berör är glasklar. De aktuella reglerna är formulerade så att de ska tolkas på ett sätt som 

ställer krav på högre bemanningsnivåer anser respondenten. Detta backar denne upp 
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med den information som getts under utbildningen för sjöarbetskonventionen som 

arrangerats av ILO. 

 Att frågeställningen om förhöjda bemanningsnivåer är befogad håller 

respondenten med om till fullo och nämner att frågan är högst aktuell men att branschen 

inte uppmärksammat den som ett problem. 

 Respondenten anser att kravet på förhöjda bemanningsnivåer är 

övertydligt. Att det står uttryckligen att flaggstaterna måste ha sjömannens trötthetsgrad 

och vilotid med i beräkningen när fartygens minimala bemanningsnivåer bestäms. 

Samtidigt kräver man nu att fartyget måste vara säkert bemannat under alla lägen vilket 

i praktiken kräver högre bemanningsnivåer eller omstrukturering av fartygets 

reseplanering, i synnerhet för de fartyg som tillämpar 2-vakts-system.  

 När frågan om konsekvensen vad gäller bemanningsnivåer blir till följd av 

konventionen tror den intervjuade att ingenting troligtvis kommer att förändras. Den 

flaggstat som följer lagen strikt kommer tvinga sin flotta att ha större besättningar. Detta 

skulle leda till färre laster på grund av att konkurrensen, som inte följt lagtexten strikt, 

kan hålla lägre priser. Det straffar sig således att följa sjöarbetskonventionen strikt om 

inte samtliga länder gör det.  

 Respondenten resonerar som så att för att lagen ska få den tänkta 

genomslagskraften globalt krävs att IMO och ILO ger tydliga instruktioner för hur 

reglerna ska tolkas. Problemet ligger i att det nu ålagts flaggstaterna att tillämpa 

reglerna. Alla flaggstater tolkar inte konventionen på samma sätt vilket skapar den 

konkurrenssituation som nämnts ovan.  

 

4.1.2 Erkänd organisation - Det Norske Veritas (DNV) 

Respondenten från DNV arbetar aktivt med frågor kring sjöarbetskonventionen, 

sjöarbetscertifikatet och även DMLC internationellt. Denne backas även upp av en 

kollega som varit med och författat kapitel 1 till 3 i konventionen.  

 Vad gäller intentionen med sjöarbetskonventionen i denna specifika fråga 

så anser respondenten att syftet är att "jämna ut spelplanen". Att sjöfartbranschen inte 

ska kunna tjäna pengar genom att dra in på levnadsstandarden eller 
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anställningsförhållandena för sjöfarare. För den svenska sjöfarten är detta inget nytt tack 

vare våra fackföreningar som säkerställt att standarden hållits hög. 

 Respondenten hoppas att konventionen resulterar i en viss höjning av 

bemanningsnivåer för sjösäkerhetens skull, så visst har frågan befogenhet. Det har 

under allt för lång tid gradvis blivit lägre bemanningsnivåer och förhoppningsvis ändrar 

konventionen denna trend. Tanksjöfartens högre bemanningsnivåer kommer idag från 

högre krav ställda av en stark lastägarorganisation vilket saknas på torrlastsidan. Kanske 

kan konventionen få framförallt kustnära torrlastsjöfart att höja sina bemanningsnivåer.  

 När vi pratar om konventionens tydlighet tycker respondenten att den är 

mycket tydlig när det gäller regleringen av arbets- och vilotider. Vad gäller 

bemanningsnivåer är det inte lika tydligt vad konventionen syftar till med tanke på den 

engelska formuleringen "under all conditions" som lämnar utrymme för olika 

tolkningar. 

 Den intervjuade anser att svensk sjöfartsnäring helt klart vill se att 

konventionen får stor genomslagskraft globalt för att öka den svenska 

konkurrenskraften. Tidigare var en avvikelse på vilotiden ett mindre problem som 

fartyget snabbt fick "undanstökat". Med den nya konventionen och dess hårdare 

certifiering, kontroll och avvikelsehantering kanske parter tvingas bli mer seriösa.  

 

4.1.3 Senior advisor, IFSMA 

Den tillfrågade sitter just nu som förtroendevald i det exekutiva rådet för IFSMA och 

har en stödjande roll för en av den svenska sjöfartens intresseorganisationer. 

Respondenten har internationella uppdrag som innefattar IMO och även 

sjöarbetskonventionen genom ILO.  

 Respondenten anser att konventionens intention är att få samtliga regler 

kring sjöfararens arbetsrätt i samma skrift. I och med tillhörande certifikat ökar pressen 

på att följa reglerna. För svensk sjöfart är detta inget problem med tanke på vår 

sedvanligt höga standard. 

 På frågan om "ökad bemanningsnivå är befogad" resonerar respondenten 

som så att det både är det men också inte. Befälhavaren måste se till att besättningen är 
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utvilad enligt vilotidsreglerna. För dem som inte sköter sig innebär konventionen att 

pressen ökar och för att få det nya certifikatet måste rutiner kring vilotider och 

bemanningsnivåer uppvisa godkänd nivå.  

 Vad gäller tydligheten i konventionen anser respondenten att den är 

mycket tydlig vad gäller bemanningsnivåer och vilotidsregleringen. Det finns däremot 

en problematik kring att sjöarbetskonventionen tillåter undantag från reglerna genom 

kollektivavtal, något som inte tillåts i STCW's vilotidsregler.  

 Den tillfrågade anser att konsekvenserna för svensk sjöfart blir ytterst små, 

om några alls, när det gäller bemanningsnivåer och vilotider. Det finns andra frågor i 

konventionen som är större för den svenska sjöfartsbranschen.. Att konventionen höjer 

kraven globalt till en nivå som närmar sig den svenska standarden ger oss en större 

konkurrenskraft vilket är positivt.  

 

4.2 Förväntade effekter 

När förväntade effekter av konventionens regleringar av bemanningsnivåer och vilotider 

undersöktes användes även här en kvalitativ intervjustudie som riktades mot fyra 

aktörer, nämligen en internationell facklig organisation, ett internationellt 

klassningssällskap, ett svenskt fackförbund och en svensk intresseförening. Avsikten 

med undersökningen var att få en övergripande bild av vad sjöfartsnäringen tror att 

konventionen kommer ha för inverkan på den svenska sjöfarten. 

 De fyra intervjuerna hölls med samma teknik som för dem i den första 

studien i syfte att skapa en öppen diskussion med nya infallsvinklar och aspekter på 

konventionens förväntade effekter. Den första frågan, "Vad är den allmänna 

uppfattningen av reglernas intention?", ställdes med avsikt att starta upp diskussionen 

med en fråga som direkt pekar på de aktuella reglerna samt drar igång ett samtal kring 

just dessa. När den andra frågan ställdes så undersöktes vad parten verkligen tror att 

utfallet av konventionen blir, i synnerhet med tanke på de aktuella reglerna. Detta 

genom frågan "Vad tror/hoppas parten att konventionen innebär vad gäller vilotider?". I 

och med att denna fråga är nära besläktad med den tredje frågan "Vad tror/hoppas 

parten att konventionen innebär vad gäller bemanningsnivåer?" kan den sistnämnda 
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redan ha besvarats om en god dialog upprättats. Frågan är dock viktig för 

undersökningen så ifall diskussionen ändrat riktning eller fokus ställdes den. Slutligen 

fick respondenterna svara på den övergripande frågan "Vilken blir den största skillnaden 

med MLC 2006?" i syfte att utröna vad konventionens förväntade effekt blir. Samtliga 

frågor ställdes ur ett perspektiv där den svenska sjöfartsnäringen stod i fokus.  

 

4.2.1 Internationell facklig organisation - ITF 

Respondenten arbetar som inspektör för ITF och har god erfarenhet av fackliga frågor 

såsom kontrakt och kollektivavtal samt sakkunskap om sjöarbetskonventionen. Denne 

har fått intern utbildning av ITF specifikt för sjöarbetskonventionen.  

 Den tillfrågade har uppfattningen att konventionens allmänna intention är 

att höja standarden på sjöfararnas arbetsförhållanden globalt.  

 Respondenten tror att konventionen inte kommer innebära några 

förändringar varken för vilotider eller bemanningsnivåer. Svensk sjöfartsnäring håller 

redan hög nivå och det finns andra nationer som har betydligt större problem i dessa 

frågor.  

 När vi diskuterar kring vad den största skillnaden blir med 

sjöarbetskonventionen hoppas respondenten att den kommer resultera i att sjöfarare i 

framtiden vågar säga ifrån då förhållandena ombord inte räcker till. Konventionens 

tillhörande certifikat blir ett "vapen" för sjöfararen genom att kunna påkalla en 

hamnstatskontroll om fartyget missköter sig.  

 

4.2.2 Klassningssällskap, Det Norske Veritas (DNV) 

Den tillfrågade är samma individ som vid intervjun för vad konventionens intention är. 

 Respondentens uppfattning av reglernas intentioner kan läsas i intervjun 

genomförd i syfte att ta reda på just detta i avsnitt 4.1.2.  

 När vi nu övergått till att diskutera frågorna utifrån ett aktörsperspektiv 

och frågan om vad respondenten tror att utfallet av konventionen blir tror denne att det 

troligtvis blir en högre efterlevnad av vilotidsreglerna globalt. Den indirekta effekten av 
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detta blir att svensk sjöfart får en större konkurrenskraft internationellt då svenska 

redare redan idag har en relativt god efterlevnad. 

 Respondenten hoppas att konventionen resulterar i högre krav på 

bemanningsnivåerna för att öka sjösäkerheten men är osäker på hur det verkliga utfallet 

kommer se ut. De fartyg som inte skött sina rutiner kring vilotiden ordentligt behöver 

omorganisera sig vilket kan leda till högre bemanningsnivåer. Kustnära sjöfart, där täta 

hamnanlöp är en del av vardagen, kan framför allt behöva stärka sin bemanning av 

styrmän och matroser.  

 Den största skillnaden i och med sjöarbetskonventionen tror respondenten 

är att det kommer bli en högre efterlevnad av vilotidsreglerna internationellt. Denne tror 

även att det kan bli en ökad transparens inom rederierna och fartygen. Respondenten 

förklarar hur de på klassningssällskapet upplevde att svenska redare tog ganska lätt på 

konventionen till en början då de på flera punkter redan uppfyllde kraven. Nu när 

implementeringstiden närmar sig sitt slut är oron en annan, den är befogad då många 

flaggor varit mycket sena med att specificera sina definitioner i en DMLC del 1, vilket 

leder till att rederierna inte kunnat formalisera sina rutiner. Detta innebär i sin tur att de 

riskerar att bli sena med certifikaten.  

 

4.2.3 Svenskt fackförbund, SEKO sjöfolk 

Den tillfrågade från detta fackförbund arbetar som ombudsman och har 

sjöarbetskonventionen som en central del i sitt dagliga arbete. 

 Respondentens allmänna uppfattning av konventionens intention är att 

förbättra och höja sjöfararens arbetssituation globalt. Samtliga fartyg ska följa 

vilotidsreglerna och om detta inte går att uppnå med dagens bemanningsnivåer får man 

antingen höja bemanningsnivån eller lägga om sina rutiner kring besättningens 

arbetstider. 

 Respondenten tror inte att varken vilotiderna eller bemanningsnivåerna 

kommer förändras utöver att strama åt för dem som inte sköter sig.  
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 På frågan om vad den största skillnaden blir med sjöarbetskonventionen 

tror inte respondenten att det för svensk sjöfart egentligen blir någon större skillnad 

eftersom vår nation sköter sig pass bra redan. 

 

4.2.4 Svensk intresseförening, Sjöbefälsföreningen 

Den tillfrågade på denna intresseförening arbetar med sjöarbetskonventionen och har 

uppdrag inom ILO genom sin befattning i organisationen.  

 Respondentens uppfattning av reglernas intentioner är att bibehålla de 

gamla reglerna i en gemensam skrift. Inga nya krav utan enbart en ny tillämpning av de 

gamla reglerna med intentionen att få dem att gälla internationellt.  

 Vad gäller vilotider tror inte respondenten att det blir någon förändring för 

svensk sjöfart till följd av sjöarbetskonventionen. Denne tycker det är olyckligt att 

Sverige valt att definiera reglerna kring vilotiden genom att bestämma de minsta antal 

timmar som sjöfararen ska ha ledigt istället för att reglera högsta antal arbetade timmar. 

De regler som gäller blir oftast praxis i sjöfartsbranschen. 

 Respondenten tror inte heller att konventionen kommer innebära någon 

förändring när det gäller bemanningsnivåerna utöver att certifieringen kräver en ny 

kontroll av befintliga rutiner. En problematik med detta certifikat är att fartyget enbart 

certifieras för sitt normala fartområde. Exempelvis har en färja som går mellan hamn A 

och hamn B inte certifiering för ett varvsbesök i ett annat land utan måste då i praktiken 

söka nytt MLC. 

 Det behöver inte bli så stor skillnad tror respondenten. Svensk 

sjöfartsnäring har inte några större frågor som krånglar till det. Konventionen blir en 

klar försämring för svensk sjöfart. Exempelvis jämställs den "inre sjöfarten" med 

landbaserade anställningar. Internationellt skapar konventionen ett verktyg för att tillse 

att vilotiderna efterföljs. 
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5 Resultatdiskussion 

5.1 Vad var intentionerna 

Med hänsyn till vad respondenterna har svarat framgår det tydligt att intentionen med de 

regler som studien berör är att höja bemanningsnivåerna globalt till en standard som 

ligger närmare den som svensk sjöfart redan har, det vill säga högre. Genom att skriva 

samman tidigare reglementen och lagtexter samt knyta dem till ett inspektionsvänligare 

certifikat försöker man sätta press på sjöfartsnäringen och därmed skapa en 

internationellt högre standard. Två av respondenterna poängterar att detta inte är något 

nytt för svensk sjöfart som sedan tidigare legat högt i sin standard varav en av dessa 

respondenter noterar att vi har våra fackföreningar att tacka för detta.  

 Att det är befogat att ställa frågan om "ökad bemanningsnivå" anser alla 

tre respondenter. Samtliga rederier och fartyg, även svenska, måste nu se över sina 

rutiner kring bemanningsnivåer och vilotider för att få sjöarbetscertifikatet. En av 

respondenterna påpekar att den svenska sjöfartsbranschen inte uppmärksammat detta 

som ett problem medans en av de andra två respondenterna belyser att alla fartyg som 

misskött sig tidigare nu ställs inför kravet att bevisa en godkänd nivå för att få segla 

vidare över huvud taget.  

 En av respondenterna framför sin förhoppning om att konventionen 

kommer höja standarden inom torrlastsjöfarten som tidigare inte haft samma press på 

sig jämfört med tanksjöfarten och dess starka lastägarorganisationen. Denna konvention 

skulle kunna vara vändpunkten för en nedåtgående trend inom torrlastsjöfarten. 

 Alla tillfrågade anser att regleringen kring vilotider är mycket tydlig och 

två av dessa tycker även att kraven på bemanningsnivåer är tydligt formulerade. Den 

tredje respondenten nämner här att denne tycker att den engelska formuleringen av 

regleringen för bemanningsnivåer med "under all conditions" lämnar för stort 

tolkningsutrymme vilket också innebär otydlighet. Detta tolkningsutrymme anser en av 

respondenterna inte finns och menar på att man här "höjt ribban" även för den svenska 

sjöfarten genom att kräva fullgod och utvilad besättning under alla lägen vars 

tillämpning i verkligheten är förhöjda bemanningsnivåer. En av respondenterna belyser 
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även en problematisk aspekt med att vilotidsregleringen i sjöarbetskonventionen tillåter 

undantag genom kollektivavtal medans den likställda konventionen STCW inte gör det i 

sina annars likvärdiga vilotidsregleringar. 

 På frågan om vad konsekvensen av konventionen blir har två av 

respondenterna svarat att ingenting troligtvis kommer förändras vad gäller 

bemanningsnivåer och vilotider för svensk sjöfarts del. Samtliga respondenter nämner 

att den svenska sjöfartens konkurrenskraft är den viktigaste faktorn i konventionens 

utfall. Två av respondenterna tror att konventionen kommer höja kraven på den 

internationella sjöfartsmarknaden och därmed öka den svenska konkurrenskraften.  

 En av respondenterna påtalar problematiken med att tillämpning och 

tolkning av konventionen ligger på flaggstaterna vilket resulterar i en separat tolkning 

av lagtexten per nation. Då är risken för marknadsfördelaktiga tolkningar överhängande 

vilket inte är bra. För att komma runt detta problem önskar denne respondent att ILO 

och IMO går ut med tydligare tolkningsanvisningar när det gäller just regleringen av 

bemanningsnivåer. 

 En annan av respondenterna påpekar att det nya sjöarbetscertifikatet ställer 

högre krav på rederierna och fartygen genom att göra processen med avvikelser mer 

omfattande. En tidigare avvikelse ska bifogas själva certifikatet inför nästkommande 

inspektion. Detta kan resultera i en högre seriositet även i den svenska 

sjöfartsbranschen. 

 

5.2 Vad är förväntade effekter 

Samtliga respondenter belyser att konventionen och dessa regler har intentionen att höja 

den internationella standarden. En av respondenterna beskriver konventionen som en 

sammanskrivning av de redan existerande reglerna för att få dem att gälla globalt genom 

en ny tillämpningsmetod. Med tanke på att reglerna om vilotider redan är 

implementerade genom STCW innebär denna konvention en ny kontrollpunkt för den 

globala sjöfartsbranschen genom det nya sjöarbetscertifikatet. 



28	  

 Det blir ingen förändring av vilotiderna för svensk sjöfart tror tre av de 

fyra respondenterna. Den fjärde respondenten uttrycker sin tro i att den globala sjöfarten 

kommer få högre efterlevnader av vilotidsreglerna. Två av de respondenter som tror att 

inget kommer förändras påpekar att den svenska sjöfarten redan håller så hög standard 

att konventionen inte blir något bekymmer. En av respondenterna menar på att den 

indirekta effekten av konventionen blir att den svenska konkurrenskraften kommer öka 

eftersom den internationella standarden höjs.  

 En aspekt som uppkom vid frågan om effekterna av konventionen 

gällande vilotider är att denne respondent tycker det är olyckligt att Sverige valt att 

definiera vilotiderna genom att bestämma lägsta antalet timmar sjöfararen måste ha 

ledigt. Detta i motsats till att reglera högsta antalet arbetstimmar.  

 Vad gäller förväntade effekter på bemanningsnivåer tror majoriteten att 

ingen förändring är att vänta för den svenska sjöfartsnäringen. En av de fyra tillfrågade 

hoppas på en höjd svensk nivå för sjösäkerhetens skull men är osäker på hur utfallet de 

facto blir. Tre av fyra respondenter belyser att de som inte skött sig sedan tidigare får en 

större press på sig att ordna med sina rutiner kring bemanningsnivåer med tanke på 

nycertifieringen. Exempelvis kan kustnära sjöfart med täta hamnanlöp framför allt 

behöva stärka sin bemanning vad gäller styrmän och matroser.  

 En problematisk synpunkt på detta certifikat uppmärksammar en 

respondent då denne beskriver certifikatet som bundet till fartygets normala fartområde. 

Exemplet med en färja som normalt går mellan hamn A och hamn B som inte är 

certifierat att lämna denna rutt för ett eventuellt varvsbesök i annat land då detta i själva 

verket skulle kräva en nycertifiering. 

 Hälften av respondenterna tror att skillnaderna som den svenska 

sjöfartsnäringen kommer se när sjöarbetskonventionen trätt i kraft är av ringa karaktär 

med särskild tanke på att den svenska sjöfarten redan har en hög standard. En av dessa 

två anser att konventionen blir en klar försämring för svensk sjöfart. Detta backar denne 

upp med exemplet att den inre sjöfarten jämförs med landbaserade anställningsformer.  

 Två av de tillfrågade tror att en effekt av konventionen blir att certifikatet 

kommer bli ett verktyg för att tillse att vilotidsreglerna följs till högre grad 
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internationellt. En av dessa beskriver certifikatet som ett "vapen" för sjöfararen om 

denne upplever att reglerna inte efterföljs genom att kunna påkalla en inspektion.  

 En respondent tror på en ökad transparens inom rederier och fartyg. 

Respondenten, som arbetar på ett klassningssällskap, berättar hur de på stiftelsen 

upplevde att den svenska sjöfartsnäringen tog ganska lätt på konventionen till en början 

men att det nu finns en större oro i branschen. Oron är befogad med tanke på att många 

flaggstater har varit mycket sena med att definiera sina DMLC del 1 vilket inneburit att 

rederierna själva inte hunnit formalisera sina egna rutiner. Det finns risk för att dessa 

rederier blir sena med sina certifieringar. 

 

5.3 Avslutande diskussion 

Avsikten med denna studie var att ta reda på om den nya sjöarbetskonventionen 

kommer att höja bemanningsnivåerna på svenska fartyg. Eftersom konventionen ännu 

inte trätt i kraft var det svårt att hitta tidigare forskning i frågan och den främsta källan 

till fakta var själva konventionen och dess svenska översättning.  

 Vilken intention har sjöarbetskonventionen vad gäller vilotidsreglering 

och bemanningsnivåer? På denna första frågeställning drar undersökaren slutsatsen att 

konventionens ursprungliga intention var att höja den globala standarden på 

sjöfartsbranschen.  

 Vad tror och/eller hoppas sjöfartsnäringen att konventionen kommer ha 

för effekter gällande vilotid och bemanningsnivåer? Slutsatsen som studiens 

undersökare drar för denna frågeställning är att den svenska sjöfartsnäringen hoppas på 

en högre konkurrenskraft genom att standarden höjs internationellt.  

 Sammanfattningsvis kan intentionen av sjöarbetskonventionens regler som 

styr bemanningsnivåer och vilotider summeras med en avsikt att höja den globala 

standarden till en som ligger närmare den svenska nivån, som sedan tidigare hållits 

relativt hög. Detta innebär inte att den svenska sjöfartsbranschen kommer gå obemärkta 

genom implementeringen av konventionen. Den kommer beröras på samma sätt som 

den internationella marknaden genom att tvingas påvisa en godkänd organisation där 
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bemanningsnivåer och vilotidsregler följs korrekt. Följden av att den svenska 

sjöfartsnäringen sedan tidigare hållit en hög nivå utmynnar i att de flesta svenska 

rederier och fartyg borde klara sig utan större bekymmer i denna process men precis 

som i alla andra branscher finns det alltid undantagsfall. De rederier och fartyg som 

tidigare haft bekymmer med anmärkningar på vilotiden står troligtvis inför en 

omorganisering för att beviljas sjöarbetscertifikatet. Slutligen ger konventionen 

förhoppningsvis den effekten att sjöfarare på den internationella sjöfartsmarknaden får 

en stabilare och säkrare arbetsplatsmiljö.  

 

5.4 Förslag till vidare forskning 

Under både litteraturstudie och intervjuer i detta arbete framkom ett antal olika 

frågeställningar kring sjöarbetskonventionen som kan vara intressanta att forska vidare 

inom.  

 Bemanningsnivåer och vilotider. Hur blev utfallet av konventionen efter 

den 20 augusti 2013 när sjöarbetskonventionen togs i bruk skarpt vad gäller 

bemanningsnivåer och vilotider för svensk sjöfart? 

 Hyttstorlekar. Konventionen reglerar de minsta storlekar som sjöfararens 

hytt får vara för olika fartygstyper. Vad har dessa regler för följder på 

sjöfartsbranschen? 

 Sjöfarare. Begreppet sjöfarare definieras genom sjöarbetskonventionen. 

Vilka konsekvenser har detta för exempelvis kryssningsindustrin? 

 Avvikelser på vilotiden. Under arbetets gång och i synnerhet vid 

intervjuerna har det framkommit synpunkter på att det är tämligen vanligt med 

avvikelser på vilotiden vid inspektioner på fartyg. Det har även framkommit att det inte 

förs statistik om detta. Hur sköter sig sjöfartsbranschen vad gäller vilotider innan och 

efter den 20 augusti 2013? 

 Utomstående nationer. Hur påverkar sjöarbetskonventionen de nationer 

som står utanför ILO och IMO? 
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 Utbildning av sjömän. Det har framkommit synpunkter på att vissa länder 

har svårt att leva upp till den standard som ställs genom STCW och MLC 2006 vad 

gäller utbildning av sjöfarare. Vad skulle svenska sjöfartsrelaterade lärosäten kunna dra 

för lärdom från dessa länders situation? 

 Erkända organisationer. Ansvarig svensk myndighet har valt att i 

skrivandets stund, juni 2013, inte bemyndiga några erkända organisationer för att bistå i 

arbetet kring sjöarbetskonventionen. Hur ser framtiden ut i denna fråga? 

 Kollektivavtal. En av respondenterna till denna studie beskrev 

problematiken kring att sjöarbetskonventionen tillåter undantag genom kollektivavtal 

medans STCW inte gör det. Vilka komplikationer och konsekvenser har detta i svensk 

sjöfart? 
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Bilaga 1 - Regel 2.3 Arbetstid och vilotid 

 

Regulation 

 

Regulation 2.3 - Hours of work and hours of rest 

 

Purpose: To ensure that seafarers have regulated hours of 

work or hours of rest 

 

1. Each Member shall ensure that the hours of work or hours of 

rest for seafarers are regulated. 

 

2. Each Member shall establish maximum hours of work or 

minimum hours of rest over given periods that are consistent 

with the provisions in the Code. 

 

Standard 

 

Standard A2.3 - Hours of work and hours of rest 

 

1. For the purpose of this Standard, the term: 

 

(a) hours of work means time during which seafarers are 

required to do work on account of the ship; 

 

(b) hours of rest means time outside hours of work; this term 

does not include short breaks. 

 

2. Each Member shall within the limits set out in paragraphs 5 

to 8 of this Standard fix either a maximum number of hours of 

work which shall not be exceeded in a given period of time, or 

a minimum number of hours of rest which shall be provided in 

a given period of time. 

 

3. Each Member acknowledges that the normal working hours' 

standard for seafarers, like that for other workers, shall be 

based on an eight-hour day with one day of rest per week and 

rest on public holidays. However, this shall not prevent the 

Member from having procedures to authorize or register a 

collective agreement which determines seafarers' normal 

working hours on a basis no less favourable than this standard. 

 

4. In determining the national standards, each Member shall 

take account of the danger posed by the fatigue of seafarers, 

Regel 

 

Regel 2.3 - Arbetstid och vilotid 

 

Syfte: Att säkerställa att sjömän har reglerad arbetstid och 

vilotid 

 

1. Varje medlemsstat skall se till att sjömännens arbetstid och 

vilotid är reglerad. 

 

2. Varje medlemsstat skall fastställa den längsta arbetstid eller 

den kortaste vilotid under en given tidsperiod som uppfyller 

föreskrifterna i koden. 

 

Standard 

 

Standard A2.3 - Arbetstid och vilotid 

 

1. I denna standard avses med 

 

(a) arbetstid eller arbetstimmar: den tid under vilken det krävs 

att sjömän arbetar för fartygets räkning, 

 

(b) vilotid eller vilotimmar: annan tid än arbetstid; termen 

innefattar inte korta raster.  

 

2. Inom de gränser som anges i punkterna 5–8 i denna standard 

skall varje medlemsstat fastställa antingen ett högsta antal 

arbetstimmar som inte får överskridas under en given tidsrymd, 

eller ett minsta antal vilotimmar som skall tillhandahållas under 

en given tidsrymd. 

 

3. Varje medlemsstat erkänner att normen för sjömäns liksom 

för andra arbetstagares normalarbetstid skall baseras på en 

åttatimmarsdag med en vilodag per vecka och vila på allmänna 

helgdagar. Detta skall dock inte hindra medlemsstaten från att 

tillämpa förfaranden för att godkänna eller registrera 

kollektivavtal som fastställer sjömäns normala arbetstid på en 

nivå som inte är mindre förmånlig än denna norm.  

 

4. Varje medlemsstat skall, när den fastställer nationella 

normer, ta hänsyn till den fara som utmattade sjömän utgör, 
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especially those whose duties involve navigational safety and 

the safe and secure operation of the ship. 

 

5. The limits on hours of work or rest shall be as follows:  

 

(a) maximum hours of work shall not exceed: 

   (i) 14 hours in any 24-hour period; and 

   (ii) 72 hours in any seven-day period;  

   or 

 

(b) minimum hours of rest shall not be less than: 

   (i) ten hours in any 24-hour period; and 

   (ii) 77 hours in any seven-day period. 

 

6. Hours of rest may be divided into no more than two periods, 

one of which shall be at least six hours in length, and the 

interval between consecutive periods of rest shall not exceed 

14 hours. 

 

7. Musters, fire-fighting and lifeboat drills, and drills 

prescribed by national laws and regulations and by 

international instruments, shall be conducted in a manner that 

minimizes the disturbance of rest periods and does not induce 

fatigue. 

 

8. When a seafarer is on call, such as when a machinery space 

is unattended, the seafarer shall have an adequate 

compensatory rest period if the normal period of rest is 

disturbed by call-outs to work. 

 

9. If no collective agreement or arbitration award exists or if 

the competent authority determines that the provisions in the 

agreement or award in respect of paragraph 7 or 8 of this 

Standard are  nadequate, the competent authority shall 

determine such provisions to ensure the seafarers concerned 

have sufficient rest.  

 

10. Each Member shall require the posting, in an easily 

accessible place, of a table with the shipboard working 

arrangements, which shall contain for every position at least:  

 

(a) the schedule of service at sea and service in port; and 

 

(b) the maximum hours of work or the minimum hours of rest 

required by national laws or regulations or applicable 

collective agreements. 

 

11. The table referred to in paragraph 10 of this Standard shall 

särskilt de vars skyldigheter innefattar navigationssäkerhet och 

ett riskfritt och säkert framförande av fartyget. 

 

5. Gränserna för arbets- och vilotid skall vara följande: 

 

(a) den längsta arbetstiden får inte överskrida: 

   (i) 14 timmar under en 24-timmarsperiod, och 

   (ii) 72 timmar under en sjudagarsperiod, 

   och 

 

(b) den kortaste vilotiden får inte underskrida: 

   (i) 10 timmar under en 24-timmarsperiod, och 

   (ii) 77 timmar under en sjudagarsperiod. 

 

6. Vilotiden får delas upp på högst två perioder, varav en skall 

vara minst sex timmar lång, och intervallet mellan på varandra 

följande viloperioder får inte överskrida 14 timmar. 

 

7. Uppställningar, brand- och livbåtsövningar och övningar som 

föreskrivs i nationella lagar och andra författningar och 

internationella instrument skall genomföras med minsta möjliga 

störning av viloperioderna och så att de inte leder till 

utmattning. 

 

8. När sjömän har beredskapstjänst, som när ett 

maskinutrymme är obemannat, och den normala vilotiden störs 

av utryckningar till arbete, skall lämplig kompensationsledighet 

utgå. 

 

9. Om inget kollektivavtal eller skiljedom finns, eller om den 

behöriga myndigheten finner att reglerna i avtal eller skiljedom 

som rör punkt 7 eller 8 i denna standard är otillräckliga, skall 

den fastställa regler som tillförsäkrar de berörda sjömännen 

tillräcklig vila. 

 

10. Medlemsstaterna skall kräva att en arbetsordning för 

fartyget anslås på en lättillgänglig plats, och den skall för varje 

befattning ange åtminstone  

 

(a) ett schema för tjänstgöringen till sjöss och i hamn, och  

 

(b) den längsta arbetstid som medges eller den kortaste vilotid 

som föreskrivs i nationella lagar och andra författningar eller i 

gällande kollektivavtal. 

 

11. Den arbetsordning som avses i punkt 10 i denna standard 

skall upprättas enligt ett standardformulär på det eller de 

arbetsspråk som används på fartyget, och på engelska.  
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be established in a standardized format in the working 

language or languages of the ship and in English.  

 

12. Each Member shall require that records of seafarers' daily 

hours of work or of their daily hours of rest be maintained to 

allow monitoring of compliance with paragraphs 5 to 11 

inclusive of this Standard. The records shall be in a 

standardized format established by the competent authority 

taking into account any available guidelines of the 

International Labour Organization or shall be in any standard 

format prepared by the Organization. They shall be in the 

languages required by paragraph 11 of this Standard. The 

seafarers shall receive a copy of the records pertaining to them 

which shall be endorsed by the master, or a person authorized 

by the master, and by the seafarers. 

 

13. Nothing in paragraphs 5 and 6 of this Standard shall 

prevent a Member from having national laws or regulations or 

a procedure for the competent authority to authorize or register 

collective agreements permitting exceptions to the limits set 

out. Such exceptions shall, as far as possible, follow the 

provisions of this Standard but may take account of more 

frequent or longer leave periods or the granting of 

compensatory leave for watchkeeping seafarers or seafarers 

working on board ships on short voyages. 

 

14. Nothing in this Standard shall be deemed to impair the 

right of the master of a ship to require a seafarer to perform 

any hours of work necessary for the immediate safety of the 

ship, persons on board or cargo, or for the purpose of giving 

assistance to other ships or persons in distress at sea. 

Accordingly, the master may suspend the schedule of hours of 

work or hours of rest and require a seafarer to perform any 

hours of work necessary until the normal situation has been 

restored. As soon as practicable after the normal situation has 

been restored, the master shall ensure that any seafarers who 

have performed work in a scheduled rest period are provided 

with an adequate period of rest. 

 

 

12. Varje medlemsstat skall kräva att journaler över sjömännens 

dagliga arbetstid eller dagliga vilotimmar sparas för att 

möjliggöra övervakning av att punkterna 5– 11 i denna standard 

uppfylls. Journalerna skall vara i standardformat som fastställts 

av den behöriga myndigheten med beaktande av eventuellt 

tillgängliga anvisningar från Internationella 

arbetsorganisationen eller ett standardformat som utformats av 

organisationen. De skall vara på språk som krävs i punkt 11 i 

denna standard. Sjömännen skall få en kopia av de journaler 

som berör dem och skall vara underskrivna av befälhavaren 

eller en person som denne bemyndigat, och av sjömännen. 

 

13. Ingenting i punkterna 5 eller 6 i denna standard får hindra 

en medlemsstat från att ha nationella lagar och andra 

författningar eller ett förfarande som tillåter den behöriga 

myndigheten att godkänna eller registrera kollektivavtal som 

medger undantag från de fastställda gränserna. Sådana 

undantag skall så långt möjligt följa bestämmelserna i denna 

standard men får beakta oftare förekommande eller längre 

ledighetsperioder eller kompensationsledighet för vaktgående 

sjömän eller sjömän som arbetar ombord på fartyg som gör 

korta resor. 

 

14. Ingenting i denna standard får inskränka rätten för ett 

fartygs befälhavare att kräva att sjömän fullgör den arbetstid 

som behövs för fartygets, de ombordvarandes eller lastens 

omedelbara säkerhet, eller för att lämna hjälp åt andra fartyg 

eller personer i sjönöd. Därför får befälhavaren tillfälligt 

upphäva schemat för arbetstid eller vilotid och ålägga sjömän 

att fullgöra den arbetstid som behövs tills normalläget är 

återställt. Snarast möjligt efter det att normalläget är återställt 

skall befälhavaren se till att sjömän som har utfört arbete under 

en schemalagd viloperiod får en tillräcklig viloperiod. 
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Bilaga 2 - Regel 2.7 Bemanningsnivåer 

Regulation 

 

Regulation 2.7 - Manning levels 

 

Purpose: To ensure that seafarers work on board ships with 

sufficient personnel for the safe, efficient and secure operation 

of the ship. 

 

1. Each Member shall require that all ships that fly its flag have 

a sufficient number of seafarers employed on board to ensure 

that ships are operated safely, efficiently and with due regard 

to security under all conditions, taking into account concerns 

about seafarer fatigue and the particular nature and conditions 

of the voyage. 

 

Standard 

 

Standard A2.7 –- Manning levels 

 

1. Each Member shall require that all ships that fly its flag have 

a sufficient number of seafarers on board to ensure that ships 

are operated safely, efficiently and with due regard to security. 

Every ship shall be manned by a crew that is adequate, in terms 

of size and qualifications, to ensure the safety and security of 

the ship and its personnel, under all operating conditions, in 

accordance with the minimum safe manning document or an 

equivalent issued by the competent authority, and to comply 

with the standards of this Convention. 

 

2. When determining, approving or revising manning levels, 

the competent authority shall take into account the need to 

avoid or minimize excessive hours of work to ensure sufficient 

rest and to limit fatigue, as well as the principles in applicable 

international instruments, especially those of the International 

Maritime Organization, on manning levels. 

 

3. When determining manning levels, the competent authority 

shall take into account all the requirements within Regulation 

3.2 and Standard A3.2 concerning food and catering.  

 

Guideline 

 

Guideline B2.7 - Manning levels 

Regel 

 

Regel 2.7 - Bemanningsnivåer 

 

Syfte: Att säkerställa att sjömän arbetar på fartyg med 

tillräcklig personal för att fartyget skall kunna framföras 

säkert, effektivt och utan risker. 

 

1. Varje medlemsstat skall kräva att alla fartyg som för dess 

flagg har en tillräcklig besättning för att säkerställa att fartyget 

framföras på ett säkert och effektivt sätt och med vederbörlig 

hänsyn till att riskerna minimeras i alla lägen, med beaktande 

av sjöresans strapatser och särskilda art och villkor. 

 

Standard 

 

Standard A2.7 –- Bemanningsnivåer 

 

1. Varje medlemsstat skall kräva att alla fartyg som för dess 

flagg har en tillräcklig besättning för att säkerställa att fartyget 

framförs på ett säkert och effektivt sätt och med vederbörlig 

hänsyn till risker. Alla fartyg skall ha en fullgod besättning med 

avseende på storlek och kvalifikationer, för att skapa säkerhet 

och trygghet för fartyget och dess personal under alla 

driftsförhållanden, enligt beslut om säkerhetsbesättning eller 

likvärdig handling utfärdad av den behöriga myndigheten, och 

för att uppfylla standarderna i denna konvention.  

 

2. När den behöriga myndigheten fastställer, godkänner eller 

reviderar bemanningsnivåerna, skall den ta hänsyn till behovet 

av att undvika eller minimera övertid för att säkerställa 

tillräcklig vila och begränsa utmattning, och till principerna i 

tillämpliga internationella instrument, särskilt sådana från 

Internationella sjöfartsorganisationen, om bemanningsnivåer.  

 

3. När bemanningsnivåerna fastställs skall den behöriga 

myndigheten ta hänsyn till alla krav enligt regel 3.2 och 

standard A3.2  

 

Anvisning 

 

Anvisning B2.7 – Bemanningsnivåer 
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Guideline B2.7.1 - Dispute settlement 

 

1. Each Member should maintain, or satisfy 

itself that there is maintained, efficient 

machinery for the investigation and 

settlement of complaints or disputes 

concerning the manning levels on a ship. 

2. Representatives of shipowners' and 

seafarers' organizations should participate, 

with or without other persons or 

authorities, in the operation of such 

machinery. 

 

Anvisning B2.7.1 – Biläggande av tvister 

 

1. Varje medlemsstat bör hålla sig med eller se till att det finns 

effektiva organ för att granska och lösa klagomål eller tvister 

som rör bemanningsnivåerna på ett fartyg. 

 

2. Representanter för redar- och sjöfolksorganisationer bör 

medverka i arbetet i dessa organ, med eller utan andra personer 

eller myndigheter.rörande mat och förplägnad. 
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Bilaga 3 - Intervjuguide 1 

Intervjuguide för telefonintervju med sakkunniga kring sjöarbetskonventionen 

 

 

* Presentation av parterna och studiens syfte. 

 

 

* Vad är intentionerna med reglerna 2.3 och 2.7? 

 

* Är frågan om "ökad bemanningsnivå" befogad? 

 

* Är MLC 2006 tydlig vad gäller kravet på bemanningsnivån? 

 

* Vad blir konsekvensen av denna nya lagtext? 
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Bilaga 4 - Intervjuguide 2 

 
Intervjuguide för telefonintervju med aktörer i branchen 

 

 

* Presentation av parterna och studiens syfte. 

 

 

* Vad är den allmänna uppfattningen av reglernas intentioner? 

 

* Vad tror/hoppas parten att konventionen innebär vad gäller vilotider?  

 

* Vad tror/hoppas parten att konventionen innebär vad gäller bemanningsnivåer? 

 

* Vilken blir den största skillnaden med MLC 2006? 
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