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Abstrakt  

Den 20 augusti år 2013 trädde Maritime Labour Convention 2006 i kraft. Denna studie har 

genom intervjuer med nautiska befäl ombord på svenskflaggade fartyg och genom en 

litteraturstudie, undersökt hur effekten av den nya konventionen upplevts. Syftet med studien 

var att få insikt i hur konventionen påverkat besättningsmedlemmar samt undersöka hur kraven 

efterlevs och vilka förändringar som behövts göras ombord med avseende på arbetstid, vilotid 

och bemanning. I intervjuerna framkom det att inga större förändringar har gjorts ombord i 

samband med implementeringen av konventionen. Detta eftersom större delen av 

konventionens krav redan varit implementerade i svensk lagstiftning. Det framkom dock att de 

nautiska befälen upplever svårigheter med att leva upp till kraven om vilotid och arbetstid samt 

att detta inte dokumenteras sanningsenligt. Orsaken till detta upplevs vara att bemanningen 

ombord på fartygen idag inte är tillräcklig. Resultatet visar att många lösningar på detta 

problem finns och att högre krav ska ställas på rederier och flaggstater för att en förändring ska 

kunna ske. 
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Abstract  

On August 20, 2013 the Maritime Labour Convention 2006 entered into force. This study has 

through interviews with navigating officers onboard Swedish flagged vessels and through a 

literature study, examined the effect of the new Convention seen from the navigating officers’ 

point of view. The purpose of this study was to gain insight into how the Convention effected 

the crew and examine how the requirements are complied with and what changes has been 

made onboard in regards of hours of work, hours of rest and manning levels. The interviews 

revealed that no major changes have been made onboard as result of the implementation of the 

Convention. The reason for this is that most of the requirements of the Convention was already 

implemented in Swedish law. It appeared, however, that seafarers are experiencing difficulties 

in meeting the demands regarding hours of rest and that this is not being documented 

truthfully. The reason for this is percieved to be that the manning levels onboard the ships 

today is not sufficient. The results show that many solutions exist to this problem, and that 

greater demands needs to be placed on shipowners and flag states for a change to take place. 
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Förord 

Ett stort tack till våra fantastiska respondenter som ställt upp och bidragit med åsikter, 

erfarenheter, idéer och inte minst oförglömliga anekdoter under intervjuerna. Ett stort tack 

även till vår handledare Göran Stöth för vägledning och en otroligt positiv inställning genom 

hela arbetet, det har betytt mycket. 
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Definitioner och förkortningar 

 

DMLC   Declaration of Maritime Labour Compliance. 

 

DNV  Klassificeringssällskap, Det Norske Veritas. 

 

Fatigue   Extrem utmattning och trötthet. 

 

Hamnstatskontroll  En inspektion utförd ombord av utsedd myndighet. I Sverige är 

detta Transportstyrelsen.  

 

ILO   International Labour Organization.  

 

IMO   International Maritime Organization.  

 

MARPOL  The International Convention for the Prevention of Pollution from 

Ships. 

 

MLC   Maritime Labour Certificate. 

 

MLC 2006   Maritime Labour Convention 2006. 

 

Paris MoU   Paris Memorandum of Understanding.  

 

SOLAS  Safety of Life at Sea. 

 

STCW  Standards of Training, Certification and Watchkeeping. 

 

Säkerhetsbesättning/ 

Minimibesättning   Den minimala besättningen för att säkert framföra fartyget.  

Bestäms av Transportstyrelsen individuellt för varje fartyg. 

 

 

Trevaktsystem  Ett vaktbytessystem där tre sjömän byter av varandra var fjärde 

timme. 

 

Tvåvaktsystem  Ett vaktbytessystem där två sjömän byter av varandra var sjätte 

timme.  

 
 

Vettinginspektion Inspektion ombord tankfartyg, utförda av ett oljebolag för att 

kontrollera att tankfartyget uppfyller oljebolagens krav. 

 

VINNOVA Svensk statlig myndighet under Näringsdepartementet.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

The Maritime Labour Convention 2006, hädanefter benämnt MLC 2006 eller konventionen, 

är en internationell arbetskonvention som antogs av regerings-, arbetsgivar- och 

arbetarrepresentanter vid International Labour Organization’s konferens i februari år 2006. 

Syftet var att fastställa en internationell standard gällande arbets- och levnadsförhållande 

ombord på fartyg. Känd som ”seafarers’ bill of rights” är den unik med sin effekt för både 

sjöfolk och fartygsägare då den strävar efter att uppnå både en anständig arbetsmiljö för 

sjöfolk samt säkra ekonomiska intressen för fartygsägare genom en säker och rättvis global 

konkurrens (ILO, a, 2015).  

 

Konventionen är omfattande då den täcker nästan varje aspekt av en sjömans arbets- och 

levnadsförhållande ombord. Sammanfattningsvis behandlar konventionen sjömäns rättigheter 

gällande lön, vilotid, bemanningsnivå, levnadsstandard och rätten till ledighet 

(Transportstyrelsen, a, 2015). MLC 2006 är en sammansatt konvention som ersätter 36 

ursprungliga konventioner, relevanta för sjöfarten, vilka bygger på 68 internationella 

arbetsförhållanden hämtade från International Labour Organization, ILO (Holman Fenwick, 

2015). För att ytterligare ställa krav på ett effektivare system för tillsyn och certifiering av 

arbets- och levnadsförhållanden till sjöss infördes två nya dokument – ”MLC-certifikatet”, 

hädanefter benämnt MLC och ”Försäkran om överensstämmelse med MLC 2006”, hädanefter 

benämnt DMLC. (Regeringskansliet, a, 2015). Detta togs fram genom ett samarbete mellan 

IMO och ILO (ILO, b, 2015). 

 

Konventionen utvecklades för att kunna tillämpas globalt samt vara lätthanterlig och tydlig då 

den trädde i kraft som ett fjärde initiativ för att förbättra säkerheten till sjöss för sjöfolk, 

fartyg, rederier och miljö. Tillsammans med International Convention on Standards of 

Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW), International Convention for 

the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL) och International Convention for the 

Safety of Life at Sea (SOLAS) bildar MLC 2006 den fjärde stöttepelaren för en säkrare och 

bättre global sjöfartsnäring (Ramdert, 2013). 
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MLC 2006 trädde i kraft med krävande krav för att säkerställa att den skulle resultera i en stor 

skillnad för sjöfolk och fartygsägare då man ville undvika att konventionen blir tagen lätt på. 

Enligt ILO praxis blir konventioner oftast bindande under internationell lag 12 månader efter 

att 30 länder har ratificerat, det vill säga antagit konventionen och implementerat den i sina 

nationella lagar. Sverige är ett av de 66 länder som idag har ratificerat konventionen. När 

Filippinerna som 30:e land ratificerade konventionen den 20 augusti 2012, trädde MLC 2006 i 

kraft 12 månader senare, den 20 augusti 2013 (Transportstyrelsen, a, 2015).  

 

Fartygs bemanningsnivåer samt krav om sjöfolks arbetstid och vilotid är ett aktuellt ämne 

idag. Besättningens långa arbetsdagar har bevisats ha direkt koppling till extrem trötthet och 

utmattning vilket hädanefter kommer benämnas som fatigue (MLC, 2006). Regel 2.7 

Bemanningsnivåer samt regel 2.3 Arbetstid och vilotid behandlar internationella krav om hur 

en sjöman får arbeta (MLC, 2006). Reglerna är framtagna med tydliga ramar för hur lång tid 

en sjöman ska vila eller arbeta. Dessa nya regler togs fram av MLC 2006 för att skapa lika 

villkor internationellt, och implementerades ombord på alla fartyg vars flaggstat har ratificerat 

konventionen. Idag, 2015-03-31, har konventionen varit implementerad inom sjöfarten i ca 1 

år och 7 månader. Det är därför av stort intresse att undersöka hur konventionen med dess 

intentioner att förbättra, faktiskt har påverkat sjöfarten.   

1.2. Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur svensk sjöfart har påverkats efter att MLC 2006 

trädde i kraft den 20 augusti 2013. Studien fokuserar på regel 2.7 Bemanningsnivåer (se 

Bilaga 2) samt regel 2.3 Arbetstid och vilotid (se Bilaga 1), och utgår från följande två 

frågeställningar: 

 

 Hur uppfattar nautiska befäl ombord svenskflaggade fartyg effekten av MLC 2006 

gällande förändringarna i arbetstid, vilotid och bemanningsnivåer?  

 

 Hur efterlevs de nya kraven om arbetstid, vilotid och bemanning sedan MLC 2006 

ikraftträdande den 20 augusti 2013?  
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1.3. Avgränsningar 

MLC 2006 är en internationell konvention som påverkar samtliga sjöfartsnationer. 

Anledningen till att studien begränsats till svensk sjöfart är att det är lättare att få tillgång till 

svenska regelverk. Arbetets omfång hade även blivit för stort om andra länders regelverk 

också skulle studerats. För att undersöka effekten av konventionen har svenska nautiska befäl 

som berörs av svenska regelverk samt MLC 2006 intervjuats.  

 

Eftersom MLC 2006 behandlar en rad olika områden kommer denna studie att avgränsas till 

att endast beröra regel 2.7 Bemanningsnivåer (se Bilaga 2) och 2.3 Arbetstid och vilotid (se 

Bilaga 1), då dessa tillsammans kan ha stor påverkan på besättningsmedlemmarnas 

levnadssituation ombord.  
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2. Tidigare forskning 

Ämnet bemanning kontra arbetstid och vilotid är en aktuell fråga vars problematik har 

behandlats i ett flertal tidigare studier. I detta avsnitt presenteras resultat från forskning, 

studier och fältstudier gjorda av MacDonald (2006), Smith (2007), Lutzhöft, Thorslund, 

Kircher och Gillberg (2007), Bååth (2008), Hjort (2008) samt Ramdert (2013). Kapten 

MacDonald som arbetar som generalsekretare för International Federation of Ship Masters’ 

Association skrev år 2006 artikeln ”Safe Manning of Ships – Yesterday, Today and 

Tomorrow”, om hur bemanningsnivåer ombord fartyg är direkt kopplade till arbetstid och 

fatigue. Där diskuterar han även åtgärder för detta problem. Professor Smith undersöker i sin 

studie ”Adequate crewing and seafearers’ fatigue: The international perspective” från år 2007 

vid Cardiff University, om gällande lagstiftning och vägledning för att förebygga eller minska 

fatigue till sjöss har haft önskad effekt. I studien presenterar han möjliga lösningar på det 

befintliga problemet och diskuterar ytterligare frågor som kräver framtida forskning. År 2007 

gjordes fältstudien ”Fatigue at sea – A field study in Swedish shipping” av Lutzhöft et al. på 

uppdrag av United Kingdom Hydrographic Office, Sjöfartsverket, World Maritime 

University, VINNOVA, Stiftelsen Sveriges Sjömanshus och Wallenius Marine, där de 

besökte 13 olika lastfartyg där data samlades in för att kunna revidera tidigare sömnmodeller 

och därmed kunna ta fram nya innovativa lösningar för sjöfartsindustrin. Syftet med detta var 

att konstruera lösningar för säker bemanning ombord fartyg med hänsyn till ekonomiska 

begränsningar. Bååth skrev år 2008 studien ”Överstyrmäns arbetssituation” vid 

Linnéuniversitetet, där han undersökte en överstyrmans arbetssituation ombord tankfartyg 

med avseende på arbetsbelastning i relation till vilotidslagen. År 2008 publicerade Hjort 

studien ”Arbetstider och arbetsvillkor ombord på tvånavigatörsfartyg”, om hur sjösäkerhet 

påverkas av arbetssituationer och arbetsförhållanden ombord på fartyg med en liten 

besättning. År 2013 skrev Ramdert studien ”Högre bemanningsnivåer? – En studie med 

avseende på sjöarbetskonventionens intentioner och förväntade effekter”, vid 

Linnéuniversitetet där han undersökte om MLC 2006 skulle komma att resultera i högre 

bemanningsnivåer ombord fartyg efter konventionens ikraftträdande. 

 

Hjort (2008) skriver i sin studie att de fartyg som studien är baserad på inte klarar av att 

framföras på ett optimalt sätt på grund av underbemanning. Han menar att arbetsbelastningen 

blir alldeles för stor för besättningen vilket leder till trötthet och i sin tur fatigue. Detta kan 
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potentiellt utgöra en stor risk för fartyget och dess besättning. Hjort (2008) beskriver specifikt 

problematiken ombord fartyg med tvåvaktssystem där han enligt sin undersökning kommer 

fram till att besättningen dagligen tvingas bryta mot vilotidsbestämmelser.   

 

Det är få sjömän som anser att det är tillräcklig besättning ombord enligt Hjort (2008). Ett 

problem som framhävs i samma studie är vad som styr bemanningens storlek och hur 

Sjöfartsverket grundar sina beslut om säkerhetsbemanning ombord fartyg. Under de senaste 

decennierna har bemanningsnivåerna ombord fartyg drastiskt förändrats skriver Smith (2007). 

Fartyg som idag har 20 besättningsmedlemmar kunde för 30 år sedan ha det dubbla. Smith 

(2007) menar att effekten av nedskärningar kan leda till försämring av säkerheten samt 

påverka de ombordvarandes hälsa och välbefinnande eftersom arbetsbelastningen blivit högre. 

Vilket han anser leder till ökad trötthet samt även försummelse av dagliga arbetsuppgifter på 

grund av tidsbrist och detta är något han anser bör utredas och förändras. 

 

Ett annat problem som uttrycks i Hjorts (2008) studie är när rederier och fartyg måste 

rekrytera ny personal. Ett fartyg som förs med en minimibemanning drabbas hårt vid 

avvikelser från den dagliga rutinen. Det blir då tidsmässigt begränsat för besättningen att 

kunna skola in en ny besättningsmedlem i arbetet. Detta kan bli ett säkerhetsproblem om den 

nya besättningsmedlemmen är oerfaren och inte helt självgående menar Hjort (2008).  

 

MacDonald (2006) skriver i sin artikel att fartyg bör bemannas med tillräckligt antal utbildad 

personal för att säkerställa att fartyget framförs på ett säkert sätt både under normala och 

exceptionella omständigheter. Där bör hänsyn tas till både operativa samt administrativa 

arbetsuppgifter som tillkommer. Han menar att detta borde definieras tydligt för varje enskilt 

fartyg och inte generaliseras. Han ställer sig tveksam till att myndigheter för varje flaggstat tar 

hänsyn till det enskilda fartygets behov. Fartyg med hög belastning på grund av befraktares 

krav, täta hamnanlöp, typ av last, trafikerat farvatten och typ av fartyg anser han borde föra 

extra personal ombord för att klara av arbetsbelastningen (MacDonald, 2006). Detta menar 

han inte uppfylls då flaggstaternas myndigheter inte utvärderar det enskilda fartyget när de 

bestämmer minimibesättning. Han ger även som förslag att för att minska arbetsbelastningen 

för personal ombord kan administrativa uppgifter göras av personal i land eller av besökande 

personal i hamnar. Detta skriver även Smith (2007) i sin studie. Han vill minska den 

administrativa arbetsbördan ombord genom att överlåta detta arbete till rederiets personal i 

land. 
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MacDonald (2006) uttrycker vikten av att skapa lika villkor gällande bemanningen i den 

globala sjöfartsnäringen genom att införa tydliga regler som skulle kunna användas av alla 

flaggstater utan utrymme för egen tolkning. Detta menar han skulle eliminera eventuell 

konkurrensfördel. Ramdert (2013) skriver att han tror att effekten av MLC 2006 kommer att 

skapa en större konkurrenskraft internationellt och att den internationella standarden ombord 

på fartyg höjs. De redan existerande reglerna kommer att bli sammanskrivna i en konvention 

och därmed bli tvingande att efterfölja av de flaggstater som har ratificerat. Detta tror 

Ramdert (2013) kommer skapa bättre arbetsförhållanden globalt jämfört med tidigare spridda 

konventioner. 

 

Enligt Smiths (2007) undersökning framgår det att för långa arbetsdagar och otillräckliga 

viloperioder är ett problem ombord många olika fartyg. Han menar att sjömäns arbetstid 

underrapporteras av antingen den enskilda sjömannen eller utav rederiet. Detta skriver även 

Hjort (2008) i sin studie. Han tar upp att i en studie av Sjöfartsverket har samma resultat 

framkommit. De menar att detta är på grund av rädslan att äventyra sin anställning eller 

riskera att få anmärkningar på fartyget eftersom rederier ständigt är under myndigheters 

granskning. Även Bååth (2008) uttrycker problematiken för sjömän att rapportera 

sanningsenlig arbetstid. Smith (2007) drar slutsatsen att den nuvarande lagstiftningen och de 

riktlinjer om fatigue inte har haft önskad effekt i den globala sjöfartsnäringen. Han menar 

även att de riktlinjer som föreslås inte är något som den enskilde sjömannen eller det enskilda 

rederiet kan efterfölja på grund av ekonomiska aspekter, utan stöd behövs från internationella 

och gemensamma regler från flaggstater. 

 

Bååth (2008) tar i sin studie upp ett exempel där han beskriver ett tankrederi som arbetar 

enligt ett system där varje styrman ska kunna utföra samtliga förekommande arbetsuppgifter 

som sker under sin vakt. Detta betyder att denne tar hand om administrativt arbete samt 

förberedelser för lastning eller lossning när fartyget kommer till kaj. Detta innebär att 

överstyrman ombord fartyget i detta rederi inte behöver delta vid varje sådant tillfälle om det 

inte är dennes egen vakt. Bååth (2008) understryker att i flera andra tankrederier som inte 

arbetar efter detta system är överstyrman den enda som kan utföra dessa uppgifter. Vilket 

leder till hög arbetsbelastningen för den enskilda överstyrmannen som på sin frivakt måste 

vara med och förbereda tidigare nämnda arbetsuppgifter.  
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Ur fältstudien som Lutzhöft et al. (2007) utförde framkom det tydligt att vakthavande befäl 

ombord fartyg med tvåvaktsystem är mer arbetsbelastade än styrmän ombord fartyg med 

trevaktsystem. Eftersom styrmän som arbetar med tvåvaktsystem endast har sex timmars 

sammanhängande frivakt två gånger på en 24 timmarsperiod innebär det att under denna 

frivakt ska de även hinna göra administrativa arbetsuppgifter. Det lämnar markant mindre 

tidsutrymme, jämfört med trevaktsystem, för mänskliga behov såsom sömn, äta och övrig 

egen tid. I samma fältstudie uttrycks att de vakthavande befälen önskar minst 8 timmars 

sammanhängande sömn. Detta är en omöjlighet vid tvåvaktsystem samt knappt ens möjligt 

vid ett trevaktsystem. Problematiken kring tvåvaktsystem är återkommande i ett flertal av de 

studier som tidigare har presenterats. MacDonald (2006) uttrycker sin förvåning över hur ett 

tvåvaktsystem med en befälhavare och en vakthavande styrman, som arbetar minst 84 timmar 

var per vecka, kan vara acceptabelt inom EU. Även Hjort (2008) samt Smith (2007) är 

skeptiska mot tvåvaktsystem ombord fartyg. 

 

Ramdert (2013) intervjuar i sin studie en respondent som arbetar på Transportstyrelsen om 

hur han tror att effekten av MLC 2006 angående bemanningsnivåer och vilotid kommer att 

utvecklas efter konventionens ikraftträdande. Respondenten menade att reglerna kring 

bemanningsnivåer är formulerade på ett sådant sätt att det kan tolkas som att ett högre krav på 

bemanningsnivåer kommer att ställas (Ramdert, 2013). Respondenten från Transportstyrelsen 

ansåg att kravet på höjda bemanningsnivåer var övertydligt och att det uttryckligen står i 

reglerna att flaggstater måste ta hänsyn till en sjömans trötthetsgrad och vilotid när fartygets 

minimibesättning bestäms. Däremot menade respondenten från Transportstyrelsen att 

eftersom Sverige redan hade hög standard gällande bemanningsnivåer innan MLC 2006 

trädde ikraft kommer troligtvis inget att förändras ombord svenskflaggade fartyg (Ramdert, 

2013). I Ramderts (2013) studie uttrycktes ett missnöje med att Sverige har valt att definiera 

regel 2.3 Arbetstid och vilotid kring just vilotid. Detta ansågs sämre eftersom det ger utrymme 

för rederier att skapa längre arbetsdagar för sjömän än om regeln definierats för högst antal 

arbetade timmar (Ramdert, 2013). 

 

I sin studie intervjuade Ramdert (2013) även en respondent från klassificeringssällskapet Det 

Norske Veritas (DNV). Denne respondent ansåg att avsikten med MLC 2006 var att “jämna ut 

spelplanen”. Respondenten menade att rederier inte ska kunna spara in pengar genom att ha 

sämre levnadsstandarder eller anställningsförhållanden för sina anställda. Dock skrivs det att 

för den svenska sjöfarten är dessa regler inget nytt då Sveriges sjöfart redan säkerställt hög 
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standard genom fackföreningar och förbund. Bemanningsnivåerna ombord fartyg har under 

lång tid sjunkit och respondenten från DNV hoppas på att konventionen kommer att resultera 

i en höjning för sjösäkerhetens skull (Ramdert, 2013). Respondenten menar även att den 

indirekta effekten av konventionen kommer ge svensk sjöfart en större konkurrenskraft 

internationellt då svenska rederier redan håller hög standard. Hårdare certifiering, kontroller 

och avvikelser i vilotid tvingar andra flaggstater att göra förändringar åt det bättre och detta 

kommer påverka den svenska sjöfartsnäringen positivt (Ramdert, 2013). 
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3. Metod 

3.1 Val av metod  

Intervjuer är val av metod för denna studie, där personer som direkt påverkats av MLC 2006 

har intervjuats. Resultatet kräver djup förståelse kring individens upplevelser och åsikter om 

effekten och implementeringen av MLC 2006. En kvalitativ studie med en induktiv ansats 

utfördes då syftet är att upptäcka företeelser och beskriva människors uppfattningar om en 

specifik fråga samt att analysera denna information för att kunna dra slutsatser (Patel & 

Davidson, 2011).  

 

Två frågeställningar utformades för att besvara syftet. Den ena frågeställningen reder ut 

“effekten av MLC 2006” och den andra “hur de nya kraven om arbetstid, vilotid och 

bemanning efterlevs”. Inför intervjuerna gjordes en intervjuguide (se bilaga 3) med ett antal 

frågor samt följdfrågor som stöd under intervjuerna. Denna intervjuguide utvecklades genom 

att utföra en pilotintervju samt genom att studera hur litteraturen behandlat problemet 

(Svensson & Starrin, 1996). Intervjufrågorna ställdes i den ordning som var lämplig under 

intervjun, det vill säga med en låg grad av standardisering. Eftersom syftet var att ta reda på 

respondentens kunskap och uppfattningar om MLC 2006, gjordes semistrukturerade 

intervjuer. På så sätt ges det utrymme för respondenten att svara med egna ord (Patel & 

Davidson, 2011). Intervjuerna spelades in för att all fokus skulle gå till att lyssna och föra 

samtalet vidare när det behövdes. Enligt Svensson och Starrin (1996) kan denna metod vara 

ett bra sätt för intervjuaren att utveckla sin intervjuteknik. Intervjuerna har till den grad det är 

möjligt genomförts personligen. Då respondenterna är nautiska befäl som är verksamma inom 

yrket var detta inte alltid möjligt. Då gjordes telefonintervjuer och i de fall där heller inte detta 

var möjligt gjordes mailintervjuer.  

 

3.2 Urval 

För att besvara syftet intervjuades nautiska befäl som arbetar på svenskflaggade fartyg, 

eftersom regelverken skiljer sig mellan olika flaggstater. Då studiens syfte är att undersöka 

vad utfallet av MLC 2006 blev, var det viktigt att respondenterna arbetat både före och efter 

konventionen trädde i kraft. På så sätt kan en eventuell bild av förändring upptäckas.  

 



10 
 

3.3 Litteraturstudie  

Vid utförandet av intervjuer är det en fördel att ha förkunskaper och vara förberedd inom det 

området som skall studeras (Patel & Davidson, 2011). På så sätt kan kvalitén i intervjuerna 

öka och det blir enklare för intervjuaren att föra samtalet vidare. Det är dock viktigt att inte gå 

in i intervjun med förbestämda uppfattningar om området som skall beröras (Svensson & 

Starrin, 1996). Studien förbereddes med en grundlig litteraturstudie för att undersöka hur 

vilotid och bemanning regleras ombord på svenskflaggade fartyg samt vilka krav som ställs 

för att ett fartyg skall certifieras enligt MLC. Regelverk, konventioner och författningar har 

studerats. Även andra studier av intresse för problemformuleringen har använts för att stödja 

teorier och resultat som sedan diskuteras i diskussionsavsnittet.   

 

3.4 Analys av intervjuer 

Analys av intervjuerna påbörjades direkt efter varje enskild intervju. Som tidigare nämnts 

spelades intervjuerna in och transkriberades efter intervjun. Transkriptionen av 

respondenternas svar gjordes med korrektion för talspråk och utfyllnadsord som inte har 

betydelse för arbetet. Detta presenterades sedan i ett resultat där svaren kategoriserades under 

olika rubriker med utgångspunkt från studiens syfte. 

 

3.5 Etiska aspekter 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer utgör riktlinjer och är avsedda att ge vägledning 

för den enskilda forskaren. Riktlinjerna kan sammanfattas i fyra grundkrav: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2013). 

 

Före intervjuerna informerades respondenterna om att deltagandet var frivilligt och att de när 

som helst hade rätt att avbryta sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2013). Respondenterna gavs 

största möjliga konfidentialitet, vilket innebär att endast författarna har tillgång till vem som 

har deltagit (Patel & Davidson, 2011). Respondenterna har även fått tillgång till materialet 

innan arbetet publicerades (Vetenskapsrådet, 2013).  

 

Respondenterna fick ge sitt medgivande till att bli inspelade då detta är ett krav (Patel & 

Davidson, 2011). De informerades även om hur länge ljudfilerna sparades samt vem som hade 
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tillgång till filerna under denna period. Respondenterna fick även ta del av transkriptionerna 

för att godkänna att de blivit korrekt återgivna.  

 

3.6 Metoddiskussion 

För att besvara studiens frågeställningar om effekt av MLC 2006 och hur konventionen har 

implementerats ombord har nautiska befäl som är berörda av ämnet i sitt dagliga arbete 

intervjuats. Att intervjuer valdes framför enkäter beror på den induktiva och kvalitativa 

ansatsen i syftet. En enkät som metod hade inte frambringat respondenternas personliga åsikt, 

upplevelse och kunskap om ämnet vilket utgör den största delen av studiens resultat. De 

kvalitativa fakta som varje respondent har kunnat ge bidrar mer till denna studie än kvantitativ 

fakta, varför en semistrukturerad intervju gjordes. En kvantitativ metod hade begränsat 

respondenternas utrymme att kunna uttrycka sina upplevelser samt exkluderat möjligheten till 

följdfrågor. Det hade kunnat leda till bortfall av relevant information för resultatet. 

 

En pilotintervju genomfördes för att lägga en grund för kommande intervjuer där 

intervjufrågorna bearbetades och intervjuguiden utvecklades för att uppnå optimala frågor till 

respondenterna. Flera pilotintervjuer hade kunnat genomföras för att ytterligare utveckla 

intervjufrågorna. Det konstaterades att det inte var nödvändigt då den utvecklade 

intervjuguiden efter den första pilotintervjun fungerade bra under resterande intervjuer. Då 

tillvägagångssättet för intervjuerna var främst personliga eller per telefon så kunde 

intervjuarna stödja intervjufrågorna med följdfrågor till respondenterna om tvivel rådde på 

frågornas tydlighet. Detta gav intervjuarna under hela intervjutillfället möjlighet att förklara 

om något varit otydligt. Detta hade inte varit en möjlighet om enkäter hade valts som metod. 

På grund av respondenternas yrke var det inte möjligt att i alla fall göra muntliga intervjuer 

där det då istället valdes mailintervju. Patel och Davidson (2011) menar att det är viktigt att 

kunna motivera respondenten till att besvara frågorna. Detta är något som kan ha påverkat 

mailintervjuerna då intervjuarna inte kan skapa en relation till respondenten. Svensson och 

Starrin (1996) skriver att det är lätt att respondenten ibland glider bort från ämnet. Det är då 

intervjuarens uppgift att hålla respondenten koncentrerad på frågorna. Under en mailintervju 

är detta också ett problem.  

 

För att uppnå ett bredare resultat intervjuades befäl från olika typer av fartyg för att kunna se 

om MLC 2006 påverkar olika på till exempel tankfartyg kontra passagerarfartyg. Hade 
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inriktningen varit på endast en specifik fartygstyp hade djupare information kunnat fås för just 

den fartygstypen vilket inte ansågs lika relevant för resultatet eftersom MLC 2006 är en 

konvention som ska vara likadant uppbyggd för alla typer av fartyg. För att söka kulturella 

skillnader hade intervjuer kunnat göras med respondenter från olika flaggstater än enbart 

svenska. Dock begränsade vi oss till svenska då även andra flaggstaters egna regelverk hade 

behövt studeras för varje enskild intervju.  

 

Denna typ av studie hade kunnat göras genom observationer ombord på olika fartyg istället 

för intervjuer med nautiska befäl. Det var dock inte möjligt att spendera den tid som behövdes 

ombord på varje enskilt fartyg för att få en rättvis bild och observation av effekten och 

implementeringen av MLC 2006. Därav valdes intervjuer som metod.  

 

Vid analys av intervjuer kan det vara lätt att intervjuarna tolkar respondenternas svar 

annorlunda än vad respondenten faktiskt menar. Intervjuarna kan även till viss del påverka 

svaren med följdfrågor och kroppsspråk (Patel & Davidsson, 2011). Det har motverkats 

genom att varje enskild intervju har transkriberats och sedan skickats till respondenten för 

dennes godkännande. 
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4. Teori 

Syftet bakom MLC 2006 

I MLC 2006 står det att sjöfolk på fartyg flaggade i länder som inte utövar jurisdiktion och 

kontrollerar sjöfarten arbetar under oacceptabla förhållanden. Detta påverkar deras 

välmående, hälsa och säkerhet samt fartygets säkerhet och miljön. I MLC (2006) beskrivs 

vikten av att skapa internationella arbetsförhållanden för sjöfartsnäringen eftersom många 

sjömän arbetar under arbetsgivare från andra länder än sitt eget hemland. Vidare beskrivs 

även vikten av att dessa arbetsförhållanden implementeras nationellt av regeringen i de länder 

som har ett fartygsregister och som tillåter fartyg att föra deras flagg, så kallade flaggstater.  

 

Det påpekas även att det finns många flaggstater och redare som är mycket noggranna med att 

förse sina anställda med goda arbetsvillkor och att dessa står inför orättvis konkurrens då det 

finns flaggstater och redare som bedriver sjöfart under mycket sämre förhållanden (ILO, c, 

2015). Artikel V, paragraf 7 “no more favourable treatment” - klausulen i MLC 2006 strävar 

efter att skapa lika villkor samt att fartyg vars flaggstat har ratificerat konventionen skall 

gynnas och inte hamna i ett ofördelaktigt läge i jämförelse med de fartyg vars flaggstat inte 

har ratificerat. Detta betyder att när ett fartyg vars flaggstat inte ratificerat MLC 2006 anlöper 

en hamn vars flaggstat har ratificerat, är fartyget ett direkt mål för en hamnstatsinspektion 

(ILO, c, 2015). Svenska ILO-kommittén har i ett yttrande till Arbetsmarknadsdepartementet 

menat att MLC 2006 är ett viktigt instrument som kan komma att förbättra sjöfolks arbets- 

och levnadsvillkor (Regeringskansliet, b, 2015). De menar att konventionens styrka är just att 

varje medlemsstat som har ratificerat konventionen besitter rätten att som hamnstat kunna 

inspektera andra fartyg. De menar även att om Sverige inte hade ratificerat kunde de 

ekonomiska och arbetsmässiga följderna ha blivit negativa. Den svenska ILO-kommittén har 

mot detta bekräftat orsaken till att Sverige ratificerat MLC 2006 (Regeringskansliet, b, 2015). 

 

Innan MLC 2006 trädde i kraft fanns ett stort antal konventioner varav många var mycket 

detaljrika, föråldrade och inte längre relevanta för arbets- och levnadsförhållanden ombord på 

dagens fartyg. Detta gjorde det komplicerat för regeringar att ratificera och genomdriva alla 

de existerande internationella arbetsförhållandena (ILO, c, 2015). Det krävdes därför att 

verkställandet och efterföljandet av dessa konventioner utvecklades för att höja standarden på 

de fartyg som bedriver undermålig sjöfart. Därav gjordes en sammanskrivning av de redan 
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existerande konventionerna och rekommendationerna vilket resulterade i en helt ny 

konvention, MLC 2006 (ILO, c, 2015). MLC 2006 syftar till att säkerställa ett skydd av 

sjöfolks rättigheter världen över, samt att skapa lika villkor för länder och redare som 

tillhandahåller anständiga arbets- och levnadsförhållanden för sjöfolk och skydda dem från 

orättvis konkurrens (ILO, c, 2015).  

 

Implementering av MLC 2006 

Under Artikel IV, paragraf 5 i MLC 2006 beskrivs det att varje medlemsstat skall se till att 

sjöfolks anställning och sociala rättigheter är i enlighet med kraven i konventionen. Detta kan 

uppnås genom nationella lagar eller förordningar, kollektivavtal eller genom andra åtgärder 

(ILO, c, 2015). Stora delar av konventionen motsvaras i Sverige redan i dag i form av 

bestämmelser i lagar, författningar och föreskrifter samt genom kollektivavtal 

(Regeringskansliet, c, 2015). 

 

När ett fartyg uppfyller alla krav enligt MLC 2006 utfärdas ett MLC-certifikat som bevis på 

detta (Transportstyrelsen, b, 2015). Detta certifikat består av tre delar vilka i Sverige upprättas 

av Transportstyrelsen som är den utsedda myndigheten. Certifikaten benämns som 

Declaration of Maritime Labour Compliance del 1 och del 2, hädanefter benämnt DMLC del 

1 och del 2. Tillsammans bildar dem del 3 som är huvudcertifikatet benämnt Maritime Labour 

Certificate, hädanefter benämnt MLC.  

 

DMLC del 1 behandlar hur de 14 områden som ska inspekteras under MLC 2006 har 

implementerats i svensk rätt (se Bilaga 4). DMLC del 2 ska fyllas i av redaren som sedan 

skickar denna del till Transportstyrelsen för granskning och godkännande (Transportstyrelsen, 

b, 2015). Denna del behandlar vilka åtgärder fartyget har vidtagit för att leva upp till kraven 

om MLC samt försäkran om överensstämmelse med kraven i konventionen. När del 2 har 

blivit godkänd av Transportstyrelsen ska fartyget besiktigas för att sedan kunna erhålla 

huvudcertifikatet MLC del 3, genom kontroll att redarens åtgärder har blivit korrekt 

implementerade i fartyget. DMLC del 1 och DMLC del 2 ska alltid finnas bifogade till 

huvudcertifikatet. När ett fartyg innehar det kompletta MLC certifikatet underlättar detta vid 

en hamnstatskontroll då det räcker med endast en granskning av certifikatet. Ett fartyg som 

inte kan uppvisa detta vid en hamnstatskontroll riskerar istället en grundlig inspektion av hela 

fartyget i hamn (Transportstyrelsen, b, 2015). 
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Regel 2.3 Arbetstid och vilotid 

MLC 2006 säger att varje land har valet att själv bestämma hur de ska definiera regel 2.3 

Arbetstid och vilotid (ILO, c, 2015). Antingen bestäms max antal arbetade timmar som inte 

får överstigas under en viss tidsperiod eller minst antal timmar för vila som inte får understiga 

en viss tidsperiod. Regeln enligt MLC (2006): 

 

- På en 24 timmarsperiod ska maximal arbetstid inte överstiga 14 timmar. 

- På en 7 dagarsperiod ska maximal arbetstid inte överstiga 72 timmar. 

Om ett fartygs flaggstat definierat att reglera regeln enligt maximal arbetstid. 

 

- På en 24 timmarsperiod ska vilotiden inte understiga 10 timmar. 

- På en 7 dagarsperiod ska vilotiden inte understiga 77 timmar. 

Om ett fartygs flaggstat definierat att reglera regeln enligt minimum vilotid.  

För komplett lagtext om regel 2.3 Arbetstid och vilotid se Bilaga 2. 

 

Regel 2.7 Bemanningsnivåer 

Regel 2.7 Bemanningsnivåer i MLC 2006 reglerar inte ett specifikt antal sjöfolk som måste 

arbeta ombord ett visst fartyg. Det är upp till flaggstaten att bestämma en minimibesättning 

för ett fartyg (ILO, c, 2015). Däremot beskriver MLC (2006) i lagen riktlinjer som ska tas i 

beaktande när flaggstaten bestämmer antal besättningsmedlemmar för ett fartyg som för deras 

flagg. I regeln krävs att varje fartyg ska vara bemannat betryggande med hänsyn till fartygets 

storlek med kvalificerade besättningsmedlemmar. När den behöriga myndigheten bestämmer, 

godkänner eller omprövar bemanningsnivån ombord ett fartyg ska det göras på så sätt att 

alltför långa arbetstider undviks eller minimeras för att säkerställa tillräcklig vila och begränsa 

fatigue (ILO, c, 2015). För komplett lagtext om regel 2.7 Bemanningsnivåer se Bilaga 1. 

 

Paris Memorandum of Understanding 

Paris Memorandum of Understanding, hädanefter Paris MoU, är en organisation bestående av 

27 deltagande sjöfartsmyndigheter vilka täcker området kring Europas kuststater samt 

Nordatlanten från Nordamerika till Europa. I Sverige är denna sjöfartsmyndighet 

Transportstyrelsen. Varje sjöfartsmyndighet ansvarar för att utföra hamnstatsinspektioner för 

sitt lands räkning i enlighet med Paris MoU (Paris MoU, a, 2015). Paris MoU:s uppdrag är att 
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inspektera fartyg för att därmed eliminera framförandet av undermåliga fartyg. Årligen gör de 

mer än 18 000 inspektioner på utländska fartyg i Paris MoU:s hamnar för att garantera att 

dessa fartyg uppfyller internationell standard angående säkerhet, skydd, miljö samt 

tillfredsställande arbets- och levnadssvillkor för besättningen. Grundprincipen är att 

redaren/operatören har huvudansvar för att de krav som ställs från internationella 

sjöfartskonventioner uppfylls. Flaggstaten ansvarar därmed för att dessa krav är uppfyllda för 

varje fartyg som för dess flagg (Paris MoU, a, 2015).  

 

Sedan MLC 2006 trädde i kraft har statistik under ett år visat att 113 fartyg satts i kvarstad av 

Paris MoU myndigheter på grund av MLC 2006-relaterade anmärkningar. 28,6% av dessa 

fartyg sattes i kvarstad på grund av brister i fartygets bemanningsnivå och 8% sattes i kvarstad 

på grund av överträdelse i arbets- och vilotidslagen. Detta motsvarar mer än en tredjedel av 

fartygen som sattes i kvarstad (Paris MoU, b, 2015).  

 

Under en tremånadersperiod i slutet av 2014 utfördes en inspektionskampanj, en så kallad 

“Concentrated Inspection Campaign”, på efterföljandet av vilotidslagen i Paris MoU:s 

område. Under denna period fick 912 av 4041 inspekterade fartyg (ca 23%) en anmärkning, 

varav 16 fartyg sattes i kvarstad på grund av anmärkningar relaterade till vilotidslagen. 

Huvudsakliga problemområden visade sig vara att vilotid inte dokumenterades på korrekt sätt 

samt att vakthavande befäl inte fått tillräcklig vila (Paris MoU, c, 2015). Anledningen till 

denna kampanj är att det under senare år har funnits en växande oro för att vakthavande befäl 

inte får tillräcklig vila. Även under dessa inspektioner framkom det på en del fartyg att 

bemanningsnivån inte överensstämde med den säkerhetsbesättning som var satt för fartyget 

(Paris MoU, c, 2015).  
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5. Resultat 

I detta avsnitt redovisas det resultat, som framkommit under intervjuerna, i löpande text med 

relevanta utdrag ur de transkriberade intervjuerna. Information som är av intresse för detta 

arbete kommer att presenteras och sedan diskuteras mot tidigare forskning och teori i 

diskussionsavsnittet. Samtliga respondenter kommer att vara anonyma och har tilldelats en 

siffra för att skilja dem åt när de återges i resultatet. Detta eftersom det är av stort intresse för 

resultatet att veta respondenternas olika befattningar, erfarenhet, aktuellt vaktsystem ombord 

samt typ av fartyg de arbetar på. 

 

Respondent 1: Arbetar som 2:e styrman ombord på en kemklassad produkttanker. Erfarenhet 

15 år till sjöss varav 5 år som nautiskt befäl. Nuvarande vaktsystem ombord detta fartyg är 

trevaktsystem. Respondenten själv har 12-04 vakten. 

Respondent 2: Arbetar som 2:e styrman ombord på ett ro-ro fartyg. Erfarenhet 3 år som 

nautiskt befäl. Nuvarande vaktsystem ombord detta fartyg är trevaktsystem. Respondenten 

själv har 04-08 vakten. 

Respondent 3: Arbetar som 2:e styrman ombord på ett produkttankfartyg. Erfarenhet 8 år som 

nautiskt befäl. Nuvarande vaktsystem ombord detta fartyg är trevaktsystem. Respondenten 

själv har 12-04 vakten. 

Respondent 4: Arbetar som överstyrman ombord på ett ro-pax fartyg. Erfarenhet 12 år som 

nautiskt befäl. Nuvarande vaktsystem ombord detta fartyg är tvåvaktsystem. Respondenten 

själv är vaktfri varav arbetstiden ligger i snitt på 10-11 timmar per dag. 

Respondent 5: Arbetar som befälhavare ombord på ett oljetankfartyg. Erfarenhet 16 år som 

nautiskt befäl. Nuvarande vaktsystem ombord detta fartyg är trevaktsystem. Respondenten 

själv är vaktfri. 

Respondent 6: Arbetar som överstyrman ombord på ett produkttankfartyg. Erfarenhet 10 år 

som nautiskt befäl. Nuvarande vaktsystem ombord detta fartyg är trevaktsystem. 

Respondenten själv har 08-12 vakten. 

Respondent 7: Arbetar som befälhavare ombord på ett bulkfartyg. Erfarenhet 21 år som 

nautiskt befäl. Nuvarande vaktsystem ombord detta fartyg är tvåvaktsystem. Respondenten 

själv har 06-12 vakten. 
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Respondent 8: Arbetar som 2:e styrman ombord på ett tankfartyg. Erfarenhet 10 år som 

nautiskt befäl. Nuvarande vaktsystem ombord detta fartyg är tvåvaktsystem. Respondenten 

själv har 10-16 vakten. 

Respondent 9: Arbetar som 2:e styrman ombord på ett passagerarfartyg. Erfarenhet 4 år som 

nautiskt befäl. Nuvarande vaktsystem ombord detta fartyg är trevaktsystem. Respondenten 

själv har 00-05 samt 11-14 vakten. 

 

Information från rederi till fartyg om MLC 2006 ikraftträdande 

Majoriteten av respondenterna upplevde god information från sitt rederi angående MLC 2006 

ikraftträdande. Mailutskick med information, handlingsplaner samt datorbaserade kurser var 

vanliga inslag. En respondent berättar att personal från rederiets kontor kom ombord för att 

hålla föredrag för hela besättningen om den nya konventionen.  

 

Det var nog så bra man kan förvänta sig när ett nytt regelverk kommer. - Respondent 5 

 

En respondent upplevde att informationen från kontoret var bristfällig och ansåg att mer 

information från rederiet hade önskats för att kunna känna sig förberedd för 

hamnstatsinspektioner. 

 

Jag hade som befälhavare önskat ett större stöd från rederiet med information och underlag 

om hur de nya kraven kommer att påverka oss. I slutändan är det ändå jag som står där med 

Port State hängandes över axeln. - Respondent 7 

 

Implementering ombord av den nya konventionen 

Majoriteten var enig om att ingen större förändring kring bemanning från rederiets sida har 

gjorts för att ombord kunna efterfölja den nya konventionen då svensk sjöfart redan håller hög 

standard. En respondent menar att svenska regler med hjälp av MLC 2006 nu snarare har 

blivit internationella regler. Det framkom att inga förändringar i bemanningen har utförts, 

med undantag för en respondent som återgav att rederiet anställt en till styrman så att 

överstyrman kunde vara vaktfri för att hålla sig inom vilotidskraven då fartygets trad 

innefattar många och intensiva hamnanlöp.  

 

Vi var tvungna att anställa en till styrman så att överstyrman kunde vara vaktfri.  

- Respondent 3 
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Majoriteten poängterar att rederiet uttryckt vikten av att planering av arbetsschema måste 

göras i förtid och därefter skall vilotidsjournaler föras kontinuerligt. Detta upplevdes som en 

stor förändring då detta aldrig varit ett krav tidigare.  

 

På grund av vettinginspektioner har vi redan levt upp till dessa krav under en lång tid, därför 

är inte MLC:s regler en nyhet för oss på tankfartyg med trevaktsystem. Däremot kan man 

ställa sig frågan, hur de fartyg som varken har trevaktsystem eller vettinginspektioner kan 

klara av att leva upp till vilotidslagen? - Respondent 6 

 

MLC 2006 säger kortfattat att fartyg ska bemannas med en tillräcklig besättning för att 

säkerställa att fartyget framförs på ett säkert och effektivt sätt. Hänsyn ska tas till bland annat 

typ av fartyg samt dess trad för att bestämma en säkerhets- eller minimibesättning. En 

respondent diskuterar MLC 2006 definition av säkerhetsbesättning och att fartyget ska 

bemannas utifrån detta vad gäller tankspolning, lossning, navigering, laga mat och städa. 

 

...utifrån detta ligger jag sömnlös när jag tänker på tankfartyg i samma storlek och trad med 

en minimibesättning på 13 personer medan vi har 19 personer och har problem att leva upp 

till kraven om vilotid då det blir röda varningar i vårt omborddatasystem. - Respondent 5 

 

Planering av arbetet ombord 

En respondent berättar att de inte gör någon arbetsplanering i förväg utan fyller i 

arbetstidsjournalen efter att de har arbetat. Resterande återger att de i sina arbetstidsjournaler 

har en funktion där de i förväg kan planera sin arbetstid för att kunna få indikation om 

planeringen är hållbar. De uttrycker att planeringen för att hålla sig inom ramen för vilotid 

och arbetstid fungerar bra. 

 

Vi har ett arbetstidsprogram där även arbetstiden utöver vakterna kan planeras. Önskad 

arbetstid läggs in och om man skulle bryta mot vilotiden indikerar programmet rött och då får 

man tänka om eller sluta arbeta lite tidigare. - Respondent 2 

 

Flera menar dock att det är ett problem att arbeta efter sin planerade tid då det ständigt sker 

plötsliga förändringar i denna bransch som leder till arbete som man inte har tagit i beaktning 

i sin planering.  

 

Problematiken blir när man ska planera, vi är så begränsade i vad vi gör och hur man ska 

planera det. Du kan inte göra så mycket annat arbete vid sidan om din planerade arbetstid 

för då får du en avvikelse i vilotiden. - Respondent 5 



20 
 

Samtliga respondenter har administrativa arbetsuppgifter som måste göras utöver deras 

planerade arbetstid. Det blir därmed svårt att uppfylla dessa samtidigt som vilotidslagen ska 

uppfyllas. Detta upplevs vid täta hamnanlöp och plötsliga ändringar i fartygets schema. Här 

menar majoriteten att de vid ett flertal tillfällen har arbetat fler timmar än vad de har 

registrerat i arbetstidsjournalen. 

 

Det blir speciellt svårt att planera sina arbetstimmar när det ofta förekommer att telefonen 

ringer mitt i natten för att vi har fått en ny resa. Vilket innebär att jag mitt i min frivakt snällt 

får gå upp på bryggan och börja planera den nya resan. - Respondent 1 

 

En respondent uttrycker att det är stor skillnad gällande planering med att vara ny oerfaren 

överstyrman som att vara en erfaren överstyrman. Denne menar att det var svårt att planera tid 

för en uppgift som man inte riktigt var insatt i som ny men som nu går på ren rutin när man 

kan sitt yrke.  

 

Arbetsuppgifter som jag utför nu kunde ta dubbelt så långt tid förr på grund av ren okunskap 

och osäkerhet, då bröt jag ofta mot vilotiden, på grund av min egen orutin. - Respondent 6 

 

Respondenten förklarar att detta hade kunna förebyggas från rederiets sida om 

inlärningsprocessen och avlösning hade fått ta längre tid men detta var inte fördelaktigt 

ekonomiskt enligt rederiet. 

 

Det var i princip här är överstyrmansjackan, lycka till. När jag mönstrade upp till överstyrman 

fick jag en avlösning i hamn men ingen överlappning med den avlöste överstyrmannen 

eftersom rederiet drog sig för att betala dubbla löner för något som de ansåg att jag skulle 

vara redo för. - Respondent 6 

 

Dokumentation av arbetstid och vilotid ombord 

En del berättar att de inte upplever några problem och fyller alltid i sina arbetstider 

sanningsenligt utan att bryta mot vilotiden. De menar att de ibland kan ligga på gränsen vilket 

främst beror på yrket i sig där man arbetar 6 månader om året och är ledig 6 månader. En 

normal arbetsdag till sjöss är av denna orsak generellt längre än en normal arbetsdag på land.  

 

Jag för alltid in vilotiden som den har varit. Jag i stort sett aldrig brutit mot vilotidslagen 

eftersom vid exceptionella fall får man enligt lagen arbeta utöver vanlig arbetstid för att 

kunna åtgärda problemet. Det är så det fungerar på ett fartyg eftersom man är ett begränsat 

antal människor i en låda, man måste hjälpa varandra.  - Respondent 3 
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En anser sig ha blivit motarbetad av rederiet i denna fråga. Då denne fyllde i sina arbetstider 

sanningsenligt efter hur denne hade arbetat kom det klagomål från rederiet till befälhavaren 

när omborddatasystemet larmade rött. Respondenten ändrade sedan rutin och fyllde i arbetad 

tid 08-17 varje dag, då kom ytterligare klagomål om att detta inte var trovärdigt. 

Respondenten föreslog till ägaren att en “junior överstyrman” skulle kunna anlitas för att 

avlasta dennes arbete och möjliggöra förandet av en sanningsenlig journal. Trots 

ansträngningar fortsatte ägaren att motarbeta respondenten. Respondentens slutsats blev då att 

helt enkelt fylla i sin vilotidsjournal enligt rederiets outtalade krav. 

 

För mig finns det en anledning till att lagen finns, man fungerar inte speciellt bra i sitt jobb 

när man inte kan följa den. Lagen tappar helt funktionen när man måste ljuga för att uppfylla 

den. - Respondent 4 

 

En respondent vars fartyg har tvåvaktsystem ombord uttrycker svårigheten med att kunna 

fylla i sin vilotid sanningsenligt. 

 

Jag kan nog med handen på hjärtat tyvärr säga att det i princip aldrig blir sanningsenligt med 

den besättning vi har och trad vi kör. - Respondent 7 

 

Respondenternas syn på kraven om arbetstid och vilotid 

Flertalet anser att vilotidslagen är en bra lag och är rimlig att förhålla sig till en vanlig dag till 

sjöss. En respondent avviker och anser att det är svårt för dem att förhålla sig till reglerna med 

den begränsade besättningen och det vaktsystem som de för ombord idag.  

 

Det är svårt för oss att kunna förhålla oss till vilotidslagen i normal drift. Det räcker med en 

ankomst eller avgång under min vilotid så har jag brutit mot lagen direkt då jag redan har 

arbetat 12 timmar. Detsamma gäller för min styrman. Resultatet blir att det alltid är någon 

ombord som bryter mot vilotidslagen. - Respondent 7 

 

Två som arbetar som överstyrmän ombord på tankfartyg menar att det är direkt orimligt att 

förhålla sig till vilotidslagen när de måste utföra tankspolning ombord sina fartyg. En av dessa 

överstyrmän har erfarenhet inom både ro-pax och tankfartyg och uttrycker stora skillnader för 

arbetet som överstyrman i förhållande till vilotidslagen på de olika typerna av fartyg. 

 

På ro-pax har det inte varit några konstigheter, men på tankbåtar utfördes i snitt två 

tankspolningar på en månad som tog 30 timmar vardera. Då bröt man duktigt mot 

vilotidslagen. - Respondent 4 
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En menar att problematiken kring detta ligger runt att just denna typ av arbete måste en 

överstyrman göra, då denne har högsta ansvaret för tankrengöring och kan därmed inte 

delegera den uppgiften till någon annan besättningsmedlem. Denne föreslår att om fler 

ombord hade kunnat utföra detta arbete hade man kunnat dela på arbetsbördan. Detta 

resonemang om delad arbetsbörda togs även upp under andra intervjuer. 

 

Jag är ju direkt emot hela vårt hierarkiska system, jag vill att alla nautiker ska kunna precis 

allting. Det är där jag tror att vi kommer att sluta. - Respondent 5 

 

Respondenternas syn på fartygens bemanning 

Det framkom att samtliga är eniga om att under en längre sjöresa är bemanningen ombord 

tillräcklig för att alla ska hålla sig inom ramen för vilotid och arbetstid. De menar dock att det 

brister i bemanningsnivån när fartyget har korta sjöresor och täta hamnanlöp. Hamnanlöp är 

en kritisk fartygsoperation som kräver att en stor del av besättningen deltar, vilket inte krävs 

vid en vanlig vakt under längre sjöresor. De resonerar kring att lagen i sin helhet är rimlig 

med avseende på bemanningen men det önskas att rederier tolkar MLC 2006 lagstiftning med 

hänsyn till olika fartygs trad och last istället för ett fartygs storlek när man sätter 

minimibesättning. Det framkom i intervjuerna att det önskas att rederierna ibland utvärderar 

och kontrollerar att besättningen ombord är tillräcklig.  

 

När en minimibesättning sätts tror jag inte att man tänker på andra faktorer som t ex trad. Jag 

arbetade på en båt där detta fungerade riktigt bra på grund av att chartern krävde att det skulle 

finnas 3 styrmän ombord, vilket det inte hade funnits om inte det varit ett krav från chartern.  

- Respondent 4 

 

En respondent anser att tiderna som är satta för vila är bra. En människa behöver inte vila mer 

än det lagen kräver. Denne nämner dock att trots det bryts det ofta mot vilotiden och 

anledningen till det beror på att den minimibesättning som sätts inte är tillräcklig.  

 

Det är egentligen inte systemets fel utan det handlar om att det är så få personer ombord.  

- Respondent 1 

 

Ett förslag ges att rederiet skulle kunna anställa en person som under lastning och lossning i 

hamn kommer till fartyget för att underlätta och avlasta arbetet ombord. Alternativt att denne 

följer med fartyget under en period med korta hamnanlöp.  
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Om rederiet hade velat spara in på kostnaderna hade ett alternativ kunnat vara att skicka 

ombord en person när man är i hamn, till exempel en överstyrman, Den här personen kan 

följa med till nästa hamn för att avlasta oss ombord och sedan tre dagar senare när man 

kommer till nästa hamn kan denna överstyrman hoppa av och åka på nästa uppdrag inom 

rederiet. Är man bara kreativ finns det alltid alternativ. - Respondent 4 

 

Rutiner för avvikelser i vilotiden 

Det återges att den officiella rutinen för avvikelser i vilotiden ska dokumenteras i 

skeppsdagboken, i omborddatasystemet och rapporteras i en avvikelserapport till rederiet.  

En respondent berättar att det oftast inte är en själv, utan någon annan i besättningen som 

bryter mot vilotiden. Denne förklarar att det ofta är matroserna som bryter mot vilotiden på 

grund av täta hamnanlöp. Lösningen till detta blir att överstyrman lägger några extra timmar 

på respondenten själv, trots att det är matroserna som gjort arbetet. På detta sätt uppfyller alla 

vilotidsregeln.  

 

Våra rutiner är ju i regel ofta att mörka. - Respondent 1 

 

Respondenten återger även att den officiella rutinen för avvikelse i vilotid innefattar att en 

avvikelserapport med förklaring ska skrivas och skickas till kontoret för att de därifrån ska 

kunna åtgärda problemet. Beroende på orsaken till avvikelsen förklarar denne att dessa 

avvikelserapporter inte alltid är uppskattade från rederiets sida. 

 

Så fort det bryts, skyller kontoret på att det är vi själva som har planerat arbetstiden dåligt och 

det resulterar i att man hellre slänger om arbetstimmarna för att undvika att bryta.  

- Respondent 1 

 

Två menar också på att det är lättare att helt enkelt inte föra in de extra arbetstimmarna man 

har gjort för att undvika larm i systemet. Detta för att undvika att behöva göra extra 

administrativt arbete som krävs för den rutin man har ombord kring avvikelser. 

 

Ytterligare två talar om problematiken med att besättningen ombord inte vågar säga ifrån att 

något är fel på grund av att de är rädda om sina jobb eller att gå miste om en uppmönstring. 

De menar också att detta grundar sig på att sjöfarten är en konservativ näring och eftersom 

båda respondenterna arbetar på tankfartyg har de höga krav på sig från vettinginspektioner. 

Detta är något som även andra har upplevt, vilket nämnts tidigare i detta avsnitt.  
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Vi är ju den mest konservativa näringen som existerar och det hänger ihop med att 

människorna ombord är så rädda om det lilla man har arbetat sig upp till. Detta är ett stort 

problem. - Respondent 5 

 

En har upplevt ett stöd från rederiet som gör en utredning av de avvikelserapporter som 

skickas. Där utarbetar de en handlingsplan för att åtgärda problemet. De följer upp och ser till 

att det inte ska hända igen.  

 

Om vi inte kan följa vilotiden får fartyget stoppas eller alternativt måste fler anställas. Folket 

ombord ska få sin vila. - Respondent 3 

 

Respondenternas tillägg i arbetet 

Respondenterna fick fritt uttrycka egna funderingar kring den nya konventionen och dess 

effekt. Följande svar gavs: 

 

Det är egentligen enligt min erfarenhet att på välkända rederier brukar det skötas ganska bra 

och som jag uppfattat det så kom den här konventionen fram för att hjälpa anställda på 

utländskflaggade, för att hjälpa dem med kontrakt så att de inte behöver jobba ihjäl sig. 

Sverige, Danmark eller andra nordiska länder har redan hög nivå, men självklart finns det 

undantag. - Respondent 3 

 

På det stora hela tror jag att det är bra för oss svenskar för det skapar lika villkor på 

marknaden. Det borde vara så att vi blir mer attraktiva på arbetsmarknaden för att vi har det 

här naturligt i oss med dessa nyheter som egentligen inte ens är nyheter för oss.  

- Respondent 4 

 

Gör om gör rätt är enda facit. Dem får skrota hela systemet och det är ju en utopi, det förstår 

jag ju. Jag hoppas att Port State ska ta detta nya regelverk på allvar och sätta fartyget i 

kvarstad om det inte lever upp till kraven. Börja prata vilotid med vissa 

besättningsmedlemmar på fartyg från annan flagg där deras största utmaning är att få sin lön 

utbetalad i tid. - Respondent 5 

 

Vilotiden är bra som den är och den regeln bör finnas kvar. Dock borde bemanningsdelen i 

MLC utvärderas och fartyg som kör tvåvaktssystem borde bli tvingade att göra förändringar. 

Högre krav på rederier från lastägare, charter och flaggstat när de sätter sin minimibesättning. 

Jag vet att det finns guidelines till detta men det finns inga klara regler. Det finns för stort 

utrymme för egen tolkning kring detta. - Respondent 6 

 



25 
 

Uppenbarligen behöver vi mer folk. För oss kan enda hjälpen komma från lastägaren i och 

med att rederiet redan vet hur det ligger till. Rederiet behöver krav på sig för att något ska 

kunna förändras. - Respondent 7 

 

Mer folk ombord på båtarna! - Respondent 1 
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6. Diskussion 

Syftet med denna studie är att undersöka hur svensk sjöfart har påverkats efter att MLC 2006 

trädde i kraft den 20 augusti 2013. Studien fokuserar på regel 2.7 Bemanningsnivåer (se 

Bilaga 2) samt regel 2.3 Arbetstid och vilotid (se Bilaga 1), och utgår från följande två 

frågeställningar: 

 

 Hur uppfattar nautiska befäl ombord svenskflaggade fartyg effekten av MLC 2006 

gällande förändringarna i arbetstid, vilotid och bemanningsnivåer?  

 

 Hur efterlevs de nya kraven om arbetstid, vilotid och bemanning sedan MLC 2006 

ikraftträdande den 20 augusti 2013?  

 

Resultatet från intervjuerna visade att ingen förändring kring bemanningsnivån ombord har 

skett sedan MLC 2006 implementerats. Detta beror troligtvis på att de krav som kom med 

konventionen redan uppfyllts ombord på svenskflaggade fartyg sedan tidigare (Ramdert, 

2013). Det upplevs en stor problematik med att kunna efterleva kraven om vilotid. Det återges 

att det ofta bryts mot vilotiden på grund av för många arbetade timmar. Detta beror troligtvis 

på att fartygen inte är tillräckligt bemannade. Tidigare forskning har visat på att sjöfolk ofta 

underrapporterar sin arbetstid på grund av rädslan om att äventyra sin anställning samt riskera 

att fartyget ska få anmärkningar (Smith, 2007 och Hjort, 2008). Detta bekräftas även i 

intervjuerna då arbetstid inte alltid förs in sanningsenligt, för att undvika klagomål från 

rederiet eller riskera kvarstad vid en hamnstatsinspektion.  

 

Resultatet visar att MLC 2006 lag om vilotid och arbetstid är bra och har rimliga krav att leva 

upp till en vanlig dag till sjöss då man har långa sjöresor. Det framkom dock att sjöfarten inte 

upplevs så idag. Problemen med att leva upp till lagens krav sker då fartygen ofta har täta 

hamnanlöp och korta sjöresor. Det är då det upplevs svårigheter med att hinna med att göra 

alla administrativa arbetsuppgifter utöver den obligatoriska schemalagda vakten. MacDonald 

(2006) menar att han är tveksam till att de utsedda myndigheterna för varje flaggstat tar 

hänsyn till varje enskilt fartygs behov när de utformar en minimibesättning. Han poängterar 

att hänsyn ska tas till normala och onormala omständigheter, till operativa och administrativa 
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arbetsuppgifter, samt att detta tydligt ska definieras i lagstiftningen. Han tar även upp 

osäkerheten kring vad som styr bemanningens storlek och på vilka grunder Sjöfartsverket 

beslutar om minimibemanning. Han menar även att det är få sjömän som tycker att 

besättningen ombord är tillräcklig. Resultatet visar att det önskas att rederier utvärderar 

fartygens behov för bemanningsnivå efter vilka situationer de opererar efter och inte efter en 

standardnivå för ett fartygs storlek. Med detta menas att vid speciella tillfällen som till 

exempel byte till en mer krävande trad med många och korta hamnanlöp, skulle det behövas 

fler personer ombord för att leva upp till vilotidslagen. 

 

En orsak till svårigheten att leva upp till vilotidslagen för sjöfolk ombord på svenskflaggade 

fartyg kan vara att Sverige har valt att definiera regel 2.3 enligt minst antal timmar för vila. 

Enligt Ramdert (2013) ges det större utrymme att skapa längre arbetsdagar för sjöfolk än om 

regeln definierats enligt högst antal arbetstimmar. 

 

För att minska arbetsbelastningen ombord ger MacDonald (2006) som förslag att en del 

administrativa uppgifter kan utföras i land på kontoret eller av besökande personal i hamnar. 

Även Smith (2007) anser att den administrativa bördan ombord kan minskas genom att 

överlåta detta arbete till rederiets landpersonal. Detta förslag har även framkommit i 

intervjuerna där det önskas att rederiet hade anställt en person som i hamn kommer ombord 

och avlastar besättningen vid lastning och lossning. Eventuellt kan denna person även följa 

med fartyget vid intensiva perioder med korta sjöresor och täta hamnanlöp. Denna person kan 

vara tillgänglig för att avlasta arbetet ombord för samtliga fartyg inom rederiet. 

 

Resultatet visar att det uttrycks skillnader i, beroende på vilken typ av fartyg man arbetar på 

samt efter vilken typ av vaktsystem man för, att efterfölja kraven om arbetstid och vilotid. Det 

framkom att de som arbetar enligt tvåvaktsystem har svårast att leva upp till vilotidskraven. 

Problematiken kring detta vaktsystem uttrycks även av andra. I Lutzhöft et al. (2007) 

fältstudie var det tydligt att vakthavande befäl ombord tvåvaktsystem var mer arbetsbelastade 

och löpte större risk för fatigue än vakthavande befäl ombord trevaktsystem. På grund av 

deras schema har de därför markant mindre tidsutrymme att utföra administrativa uppgifter, 

vila och övriga mänskliga behov. Hjort (2008) har i sin undersökning kommit fram till att 

besättningen ombord på dessa fartyg dagligen tvingas bryta mot vilotidsbestämmelserna. 

Även Smith (2007) och MacDonald (2006) är skeptiska mot tvåvaktsystem då de anser att 

vakthavande befäl omöjligt hinner få tillräcklig vila. 
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Resultatet visar att inga större förändringar har upplevts ombord, med avseende på 

bemanningsnivån eller kring arbetstid och vilotid sedan MLC 2006 trädde i kraft. Den största 

förändringen upplevs vara rutinerna kring att dokumentera sin vilotid. Studien visar att det nu 

jämfört med tidigare läggs mer fokus på att planera sin arbetstid i förväg för att direkt kunna 

utvärdera och se om man håller sig inom ramen för vilotid. Det framkom att vissa fartyg har, 

sedan MLC 2006 ikraftträdande, fått nya omborddatasystem för planering och rapportering av 

vilotid. Numera ställs även högre krav från rederierna på att alla besättningsmedlemmar håller 

sig inom ramen på vilotid och rapporterar in det kontinuerligt jämfört med tidigare, eftersom 

fartyg hela tiden granskas av myndigheter. Trots att krav på rapporteringen och 

dokumentationen av vilotid har blivit hårdare nu, visar resultatet att den verkliga situationen 

ombord inte har förändrats, med undantag för ett fartyg vars rederi anställde en till styrman 

som direkt följd av konventionen. Övriga fartyg arbetar fortfarande med samma 

bemanningsnivå och arbetstid som tidigare med för några befattningar ytterligare 

administrativa uppgifter som följd av konventionen. Som tidigare nämnts har det framkommit 

att det ofta bryts mot vilotidslagen och att arbetstiden inte alltid förs in sanningsenligt, trots att 

kraven om dokumentation och planering har blivit hårdare. 

 

En anledning till varför rederier ställer högre krav på dokumentation av arbetstid är troligtvis 

införandet av det nya MLC-certifikatet. Sedan MLC 2006 trädde i kraft måste nu alla rederier 

uppfylla de nya kraven som tillkom samt ge en försäkran om överensstämmelse med 

konvention för att kunna erhålla MLC-certifikatet. Som tidigare nämnts utförs DMLC del 2 

av rederiet som de sedan skickar till Transportstyrelsen för godkännande. Här bevisar rederiet 

vilka åtgärder de har utfört för att leva upp till konventionens krav (Transportstyrelsen, b, 

2015).  

 

Ytterligare en anledning till detta är att hamnstatskontrollanter numera lägger mer fokus på att 

kontrollera efterföljandet av kraven för vilotid och arbetstid. Ett bevis på detta är den 

“Concentrated Inspection Campaign” som Paris MoU utförde i sin region i slutet av förra året. 

Resultatet av deras kampanj visade att 912 fartyg av 4041 inspekterade, ca 23%, fick en 

anmärkning och 16 fartyg av dessa sattes i kvarstad. Huvudorsakerna till detta var att 

vilotiden inte dokumenterades korrekt samt att vakthavande befäl inte fick tillräcklig vila 

(Paris MoU, 2014).  
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Resultatet säger att den svenska sjöfartsnäringen redan hade krav som motsvarade MLC 2006 

innan den trädde i kraft. Därför har inga större förändringar behövts göras ombord angående 

vilotid och arbetstid. Resultatet visade skillnader på hur konventionen har påverkat, beroende 

på fartygstyp. Det framkom att de som arbetar ombord på tankfartyg inte har märkt av de 

strängare hamnstatskontrollerna eftersom tankfartyg genomgår kontinuerliga 

vettinginspektioner. Ombord på dessa fartyg lever man redan upp till konventionens nya krav 

på grund av de höga krav som ställts under vettinginspektioner, och därför förde MLC 2006 

inte med sig några nyheter för dem. Ombord på andra fartygstyper än tankfartyg upplevs att 

dokumentationen och rapporteringen av arbetstid och vilotid blivit strängare sedan 

konventionen trädde i kraft. Detta beror på konsekvenserna fartyget riskerar att drabbas av om 

kraven inte uppfylls.  

 

När respondenterna fritt fick ge sina funderingar kring konventionen och dess effekt framkom 

det att de tycker att konventionen och dess genomslag är bra för svenskflaggade fartyg. Det 

diskuterades att MLC 2006 skapar lika villkor internationellt då alla nu måste föra sina fartyg 

efter samma standard. Detta gynnar Sverige då hög standard redan har funnits och därför har 

inga drastiska förändringar krävts för att efterfölja de nya lagarna. Ramdert (2013) menar att 

avsikten med MLC 2006 var att “jämna ut spelplanen” och genom detta kommer den 

indirekta effekten ge svensk sjöfart större konkurrenskraft internationellt. Genom klausulen 

“No more favorable treatment” i MLC 2006 kommer fartyg vars flaggstat som har ratificerat 

konventionen att gynnas vid exempelvis hamnstatsinspektioner då de har ett MLC certifkat att 

uppvisa. De fartyg vars flaggstat valt att inte ratificera konventionen ställs inför samma krav 

vid en inspektion i en hamn vars flaggstat har ratificerat (ILO, c, 2015). Genom detta skapas 

bättre arbets- och levnadsvillkor för sjöfolk.  
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7. Slutsats 

Studien visar att det inte upplevts några större förändringar sedan MLC 2006 trädde i kraft år 

2013 med avseende på regel 2.3 Arbetstid och vilotid samt regel 2.7 Bemanningsnivåer. Det 

visade sig att en effekt av konventionen är att rederierna ställer högre krav på dokumentation 

av arbetstid och vilotid. Eftersom det även framkom tydligt i intervjuerna att arbetstid inte 

alltid förs in sanningsenligt för att undvika att bryta mot regeln kring vilotid, dras slutsatsen 

att bemanningsnivån ombord inte är tillräcklig. Dock framkom det att ett rederi anställt en till 

styrman som direkt följd av konventionen för att leva upp till kraven. Det kan därför 

diskuteras om denna lösning hade varit lämplig på flera fartyg då resultatet visar stor 

problematik kring att följa vilotidslagen. 

 

I studien har alternativa lösningar för att åtgärda problemet lyfts fram. Det upplevs problem 

med att finna tid till att utföra administrativa arbetsuppgifter och detta kan åtgärdas genom att 

en del av dessa uppgifter utförs av rederiets kontorspersonal istället för besättningen. 

Ytterligare en lösning som framkommit är att en rederianställd person kommer ombord på 

fartygen och avlastar under intensiva perioder. En annan lösning är att alla nautiska befäl ska 

kunna utföra alla uppgifter som kan tänkas ske under dennes vakt. Detta leder till att specifika 

befattningar ombord inte behöver störas under sin frivakt på grund av att denne är den enda 

som kan utföra en viss uppgift. Slutsatsen dras att lösningar för att åtgärda problemet med 

uppfyllandet av vilotid finns. På grund av att det inte finns en exakt definition på hur en 

minimibesättning ska se ut, lämnas ett stort tolkningsutrymme till flaggstaten och rederierna. 

En tydligare definition i regelns utformning eller högre krav från lastägare och flaggstat 

efterlyses. 

 

I studien har problematiken kring tvåvaktsystem framkommit från både tidigare forskning och 

från intervjuerna. Med de krav som MLC 2006 ställer på bemanning och vilotid upplevs det 

att dessa krav blir för svåra att uppfylla med ett tvåvaktsystem. Slutsatsen dras att detta 

system verkligen behöver ses över av flaggstaterna och rederierna då det påvisats att även de 

som arbetar enligt trevaktsystem idag har problem. Detta är något som hamnstatskontrollanter 

borde vara uppmärksamma på när de utför inspektioner eftersom de har möjligheten att stoppa 

fartyg som inte lever upp till de kraven som idag ställs. 
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8. Förslag till vidare forskning 

 

Under genomförandet av denna studie framkom ett antal olika frågeställningar kring MLC 

2006 som kan vara intressanta att forska vidare inom.  

 

Rederiets perspektiv. Hur ser svenska rederier på regel 2.3 Arbetstid och vilotid samt regel 2.7 

Bemanningsnivåer? En undersökning från rederiets perspektiv jämfört med besättningens. 

 

Andra flaggstater. Det kan vara intressant att undersöka hur effekten av MLC 2006 blev för 

fartyg som för ett flagg vars lagstiftning inte har lika höga krav som Sveriges. 

 

Arbetstid kontra vilotid. En jämförelse mellan flaggstater som definierat regel 2.3 Arbetstid 

och vilotid enligt den längsta arbetstid under en tidsperiod kontra den kortaste vilotid under en 

tidsperiod. Blir utfallet annorlunda? 

 

Andra områden inom MLC 2006. MLC 2006 behandlar en rad olika områden inom arbets- 

och levnadsförhållandena för sjöfolk. En undersökning kan göras i hur detta har påverkat 

sjöfarten sedan konventionen trädde i kraft. 

 

Tvåvaktsystem. Ett område som har diskuterats frekvent genom denna studie är 

tvåvaktsystem. Många forskningar tyder på att detta är ett stort problem. En undersökning i 

varför detta system fortfarande används och varför flaggstater tillåter det.  

 

Introduktion för nyanställda. Det har framkommit i denna studie att när nya 

besättningsmedlemmar anställs eller vid uppmönstring så upplever respondenterna att 

introduktionen och inlärningen för de nya arbetsuppgifterna inte är tillräcklig. Vad är rederiets 

rutiner? Hur upplever den individuella personen introduktionen till sina nya arbetsuppgifter? 

En jämförelse mellan en introduktion och inlärningsperiod till sjöss och en på land. 
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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 favorable than this standard. 

 

4. In determining the national standards, each Member shall take 
account of the danger posed by the fatigue of seafarers, 

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. 

 
 
 

 
 
 
 
 
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, 

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, 
 

eller 

 
(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. 
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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 inadequate, 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 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. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

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. 
 

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 

 
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. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
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  
 
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. Vilken är din befattning ombord? 

 

2. Hur många år har du arbetat till sjöss som nautiskt befäl? 

 

3. Vilken typ av fartyg arbetar du på? 

 

4. Vilket vaktsystem har ni ombord? 

 

5. Hur informerades ni ombord när MLC skulle träda i kraft den 20 augusti 2013? 

 

6. Vilka förändringar fick ni göra ombord för att efterfölja MLC angående vilotid/arbetstid och 

bemanning? 

 

7. Vad upplever du är den största förändringen?  

 

8. Hur påverkas ni ombord av dessa förändringar? 

 Har arbetsbördan blivit större eller mindre? 

 Ställer rederiet några krav? 

 

9. Hur planerar du ditt arbete för att hålla dig inom ramen för vilotid/arbetstid? 

 Hinner du med att göra allt ordentligt? 

 

10. Hur ser du på att föra in din arbetstid?  

 Ligger du alltid på gränsen? 

 Blir det sanningsenligt? 

 

11. Tycker du att de tiderna som är satta för vilotid är rimliga att förhålla sig till? 

 

12. Om du ser på bemanningen på ditt fartyg, anser du att den är tillräcklig för att alla ska hålla 

sig inom ramen för vilotid/arbetstid? 

 

13. Vad har ni för rutiner ombord om ni eventuellt bryter mot vilotiden?  

 

14. Har ni ombord behövt öka “nivån” för att klara en hamnstatsinspektion?  

 

15. Har du något annat du vill tillägga som kan vara av betydelse för vårt arbete?
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Bilaga 4 

14 områden som ska besiktigas 

Arbets- och levnadsförhållandena ombord för sjöfolk som måste inspekteras och godkännas av flaggstaten innan 

fartyget certifieras. 

 Minimiålder 

 Läkarintyg 

 Utbildning och behörigheter 

 Anställningsavtal 

 Användandet av privata rekryteringsföretag 

 Vilotid 

 Säkerhetsbesättning 

 Bostäder 

 Fritidsmöjligheter ombord 

 Mat och förplägnad 

 Förebyggande av ohälsa och olyckor ombord 

 Medicinsk vård ombord 

 Klagomålshantering ombord 

 Utbetalning av löner 

 

The working and living conditions of seafarers that must be inspected and approved 

by the flag State before certifying a ship. 

 Minimum age 

 Medical certification 

 Qualifications of seafarers 

 Seafarers’ employment agreements 

 Use of any licensed or certified or regulated private recruitment and placement service 

 Hours of work or rest 

 Manning levels for the ship 

 Accommodation 

 On-board recreational facilities 

 Food and catering 

 Health and safety and accident prevention 

 On-board medical care 

 On-board complaint procedures 

 Payment of wages 
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