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Abstract  

Syftet med undersökningen är att beskriva hur levnads- och arbetsförhållanden inom svensk 

sjöfart har förändrats till följd av MLC-2006. Undersökningen visar hur dessa förändringar till 

följd av MLC-2006 upplevs av sjökaptener och representanter från Seko, SFBF och Trans-

portstyrelsen. Examensarbetet har genomförts med hjälp av intervjuer för att ge en bild av hur 

MLC-2006 upplevs i svensk sjöfart. Informanternas upplevelse är att svensk sjöfart inte har 

förändrats nämnvärt till följd av MLC-2006. Däremot medförde MLC-2006 en högre standard 

på fartygen i hela världen, för att främja en mer rättvis konkurens mellan olika flaggstater 

samt för att tillgodose sjömännens rättigheter.  
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Abstract  

The purpose with this study is to describe how standard of living and working conditions in 

Swedish ships has changed as a result of the MLC-2006. This study shows how the changes 

have been experienced by the Swedish crews unions, the Swedish ship officers associations 

and the Swedish transport agencies representatives and two captains as a result of MLC-2006 

implementation. The study was carried out by means of interviews in order to display imple-

mentation of MLC-2006 has been experienced in Swedish shipping. Results show that the 

representatives experienced no significant change in Swedish shipping after the MLC-2006 

implementation. MLC-2006 resulted in higher standards in ships, a fair competition between 

flag states and to the advancement of seamen's rights in global shipping. 
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1 Inledning 

I följande kapitel inleds med en beskrivning av Maritime Labour Convention 2006 (MLC 

2006) dess historia, implementering samt en kort genomgång av andra konventioner som be-

handlar sjöfart, för att sedan gå in på vad som krävs av fartygen för att överensstämma med 

MLC-2006. MLC-2006 har som mål att säkerställa sjömäns rättigheter och att varje sjöman 

har rätt till en duglig arbetsplats och bra levnadsmiljö. Därutav uppkom den här undersök-

ningens syfte som är att beskriva hur levnads- och arbetsförhållanden i svensk sjöfart har för-

ändrats till följd av MLC-2006 och hur förändringen upplevs av berörda parter.
1
 

 

MLC-2006 antogs av International Labour Organisation (ILO) och samlade alla aktuella krav 

på arbets- och levnadsförhållanden till sjöss för att ge en bättre arbetsmiljö samt att göra sjö-

mansyrket mer attraktivt. ILO är ett organ inom FN som arbetar med att förbättra arbetsvill-

kor. Ett syfte med MLC-2006 är att rederier ska konkurrera på samma villkor, utan möjlighe-

ten för arbetsgivare att spara in på kostnader som är förknippade med de ombordanställdas 

levnadsstandard (Andersson, 2013). ILO arbetar i en trepartsstruktur som består av regeringar, 

arbetsgivarorganisationer och arbetstagarorganisationer, som tillsammans har målet att för-

bättra ekonomiska och sociala villkor (ILO, 2012). 

 

Följande konventioner reglerar sjöfarten sedan tidigare: 

 Safety Of Life At Sea (SOLAS) skapades efter RMS Titanics förlisning och innehåller 

regler som innefattar säkerhetsutrustning, fartygskonstruktion och lasthantering 

(Adamson & Brown, 1998). 

 International Convention for the Prevention of Pollution for Ships (MARPOL) upprät-

tades efter en serie olyckor med oljetankers mellan 1976 och 1977. Konventionen be-

rör minskade utsläpp och föroreningar från fartyg och består av sex delar som belyser 

avlopp-, avfall-, luft- och oljeföroreningar (Adamson & Brown, 1998). 

 

                                                           
1  Syftet och frågeställning i mer detaljerad form lyder: 

Syftet är att beskriva hur levnads- och arbetsförhållanden i svensk sjöfart till följd av införandet av MLC-2006 

har upplevts av sjökaptener och representanter från Seko, SFBF och Transportstyrelsen. 

För att undersöka de upplevda förändringarna ska studien söka svar på följande frågeställningar: 

Hur har MLC-2006 förändrat arbetsvillkoren ombord inom svensk sjöfart? 

Hur har MLC-2006 förändrat levnadsvillkoren ombord inom svensk sjöfart? 

Detta finns att läsa på sida 16 
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 International Convention of Standards of Training, Certification and Watchkeeping for 

Seafarers (STCW) innehåller internationella regler angående vilken certifiering som 

krävs för att vara ombordanställd (Ramdert, 2013). STCW tillkom år 1978 efter 

olyckor med fartyg som transporterade passagerare eller skadliga ämnen (Adamson & 

Brown, 1998). STCW-Manilla är en standard som började gälla 1 januari 2012 för att 

anpassa utbildningen till den tekniska utvecklingen (Bergström, 2014). 

 

SOLAS, MARPOL och STCW är alla framtagna av International Maritime Organization 

(IMO), som är ett FN organ som behandlar sjöfartsfrågor samt har en organisationsstruktur 

där endast statliga organisationer är representerade (ILO, 2012). IMO har även utvecklat In-

ternational Safety Management (ISM-Koden) som är ett regelverk som innefattar bestämmel-

ser om säkerhet och föroreningar inom sjöfarten. För Europa finns en organisation som heter 

Paris Memorandum of Understanding (Paris MoU) som reglerar riktlinjer för hamnstatskon-

troller (Paris MoU). 

 

ILO formulerade och undertecknade MLC-2006 år 2006. MLC-2006 trädde i kraft ett år sena-

re när minst 30 av ILO:s medlemsländer hade ratificerat MLC-2006, ungefär en tredjedel av 

världens fraktbruttotonnage (Francisco Piniella, 2013). MLC-2006 implementerades med 

hjälp av flaggstatens lagar. I svenska lagar har bland annat Fartygslagen (2003:364) och Sjö-

manslagen (1973:282) behövt anpassas. Sverige ratificerade MLC-2006 den 12 juni 2012. 

Passagerarfartyg och bulkfartyg skulle enligt MLC-2006 vara certifierade med MLC (Mariti-

me Labour Certificate) senast den 20 augusti 2013 medan övriga fartyg behövde vara certifie-

rade till den 20 augusti 2014 (Andersson, 2013). MLC utgör ett prima facie bevis som är ett 

bevis på att arbetsmiljön ombord överensstämmer med kraven från MLC-2006, certifikatet är 

giltigt i fem år (ILO, 2009). 

 

Ett fartyg kan liknas vid ett samhälle till sjöss, alla lever, bor och arbetar ombord på ett be-

gränsat område, vilket medför att det ställs höga krav på fartygsmiljön och ombordanställda. 

För att fartyget ska fungera tillfredställande måste olika yrkesgrupper på fartyget kunna sam-

arbeta. För att få samarbetet att fungera är det viktigt att arbets- och fritidsmiljön ombord är 

gynnsam. Arbetsuppgifterna till sjöss är varierande och ändras med ny teknik och nya rutiner. 

Arbetsuppgifterna kan vara vakttjänst, underhåll och skrivbordsarbete (Prevent, 2013). 
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MLC-2006 är indelad i följande fem kapitel som alla syftar till att ge goda villkor ombord 

samt en trygg anställning: 

1. Minimikrav för sjömän att få arbeta till sjöss. 

2. Anställningsförhållande. 

3. Bostäder, fritidsutrymmen, mat och förplägnad. 

4. Arbetsmiljöskydd, medicinsk vård, välfärd och socialt skydd. 

5. Uppfyllande och i kraftträdande. 

(ILO, Maritime Labour Convention, 2006) 

 

1.1 Lagstiftning i praktiken 

Figur 1 visar 14 stycken punkter som behöver vara uppfyllda för att fartyg ska vara överrens-

stämmande med MLC-2006 enligt klassningssällskapen (Lloyd’s Register Group Limited/UK 

P&I Club, 2012). Se bilaga 1 för mer information om dessa punkter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Kriterierna för MLC-2006 certifikat. 
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Innan MLC-2006 trädde i kraft fanns det förhoppningar inom sjöfartsbranschen att det skulle 

göra svensk sjöfart mer attraktiv, konkurrenskraftig och höja sjöfartens globala arbets- och 

levnadsstandard. De förväntade effekterna till följd av MLC-2006 var begränsade på Sveriges 

sjöfartsbransch. MLC-2006 förväntades höja den globala standarden gällande vilotidrsregle-

ringen och bemanningsnivåer för sjöfartsbranschen. Sjöfartsnäringen hoppades att MLC-2006 

skulle ge en högre konkurrenskraft gällande vilotid och bemanningsnivåer. Avsikten var att 

höja MLC-2006 standarden till Sveriges tillfredställande arbets- och levnadsstandard. Sverige 

förväntades klara certifieringen utan bekymmer men eftersom det alltid finns undantagsfall, 

kommer det finnas rederier som får omorganisera vilotiderna för att få MLC-2006 certifikatet. 

En effekt på den internationella sjöfarten är att få en mer stabil och säker arbetsmiljö 

(Ramdert, 2013). 

 

Sedan MLC-2006 trädde i kraft har cirka fem stycken fartyg fått klagomål utifrån MLC-2006 

i Sverige. 113 fartyg har hållits kvar i Paris MoU hamnar på grund av att fartygen brutit mot 

MLC-2006. Enligt Paris MoU är den vanligaste internationella anmärkningen år 2014 som lett 

till kvarhållning av fartyg, att rederier inte betalar ut löner, den näst vanligaste orsaken är att 

fartygen har låga bemanningsnivåer (Ovesen, 2014). Inspektioner har visat att fartyg med 

många hamnanlöp har svårt att uppfylla kraven på vilotid från MLC-2006, detta har i vissa 

fall resulterat i en ökad bemanningsnivå. Många sjömän blir nervösa av att tala med myndig-

hetspersoner eftersom MLC-2006 behandlar känsliga frågor som till exempel löner (ITF, 

2014). 

 

Den 27:e oktober 2014 framkom det att Destination Gotland hade brutit mot vilotidslagen. 

Det var till exempel styrmän som hade en dygnsvila på fem timmar och det är inte i överens-

stämmelse med MLC-2006. Seko fick samtal av anställda att de skulle göra något åt situatio-

nen och skickade vidare avvikelserapporterna till Transportstyrelsen utan att få svar. Trots 

bristerna fick fartygen certifikat eftersom Transportstyrelsen hade en handlingsplan för att ta 

hand om problemet. I avvikelserapporterna står bland annat att det dagligen saknades matro-

ser och styrmän vid vissa avgångar och ankomster (Jonsson, 2014). I slutet av 2014 gjorde 

Transportstyrelsen en oanmäld inspektion på Destination Gotland för att se om bolaget fortfa-

rande bröt mot vilotidsreglerna. Destination Gotland hade omorganiserat sitt arbetsschema för 

att lösa problemen med vilotidsreglerna. Transportstyrelsen hittade avvikelser och avvikelser 

får fartygen ha vid certifiering av MLC-2006. Transportstyrelsen utfärdade MLC-certifikat på 
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Destination Gotlands fartyg. MLC-2006 är till för rederier som åker på internationellt vatten 

och därav följer Destination Gotland internationella bestämmelser (Frid, 2015). 

 

Enligt DNV (Det Norske Veritas) hade 160 stycken fartyg blivit kvarhållna för brister ett år 

efter implementeringen. De fem vanligaste anmärkningarna kopplade till MLC-2006 som 

Paris MoU hittade under 2013 var elektriska brister, brister i fartygets konstruktion, brister i 

sanitetsanläggning, brister i renlighet och temperatur i frysrum samt brister inom personlig 

utrustning (Paris-MoU, 2014). Isle of Mans fartygsregister förväntar sig att antalet fartyg som 

har MLC-2006 brister kommer vara många i några år och att det sedan kommer avta kraftig 

eftersom sjömän och redare kommer bli mer familjära med MLC-2006 (Isle of Man 

Government, 2014).  

 

1.2 Bakgrund till studien 

För Sveriges del har förändringar till följd av MLC-2006 inneburit att sjömän får rätt till akut 

tandvård som arbetsgivaren bekostar. Tiden för sjuklön har förlängts till ett minimum på 112 

dagar och socialförsäkringen har förändrats för sjömän som är bosatta i Sverige men arbetar i 

andra länder. MLC-2006 har medfört ökade krav på fartygskockar vilket i praktiken innebär 

förändringar på utbildning och certifiering som är godkänd i enlighet med MLC-2006. Det har 

tidigare inte funnits krav på utbildningsbevis i svensk rätt för fartygskockar, men det finns 

numera reglerat i Fartygssäkerhetsförordningen (2003:438). MLC-2006 medför certifiering av 

arbets- och levnadsvillkor på fartyg vilket medför att Transportstyrelsen får en skyldighet att 

kontrollera arbets- och levnadsförhållanden på svenska fartyg samt utländska fartyg som an-

löper till svensk hamn (Regeringskansliet, 2009). 

 

MLC-2006 har till syfte att säkerställa sjömäns rättigheter och trädde i kraft den 20:e augusti 

2013. MLC-2006 har potential att göra skillnad för alla sjömän oavsett nationalitet. (ITF, 

2013). Samtliga länder som har ratificerat MLC-2006 har behövt förändra sina lagar för att 

uppfylla kraven från MLC-2006. I Sverige har Transportstyrelsen bemyndighet att genomföra 

tillsyn av fartyg som anländer till Sverige. Transportstyrelsen ska också certifiera och besikti-

ga fartyg (Andersson, 2013). Med utgångspunkt från inledningen kommer undersökningen 

beskriva hur SFBF, Seko, ombordanställda och Transportstyrelsen har upplevt förändringarna 

till följd av MLC-2006. 
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2 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att beskriva hur levnads- och arbetsförhållanden i svensk sjöfart till följd av införan-

det av MLC-2006 har upplevts av sjökaptener och representanter från Seko, SFBF och Trans-

portstyrelsen.  

 

För att undersöka de upplevda
2
 förändringarna ska studien söka svar på följande frågeställ-

ningar: 

 

 Hur har MLC-2006 förändrat arbetsvillkoren ombord inom svensk sjöfart? 

 Hur har MLC-2006 förändrat levnadsvillkoren ombord inom svensk sjöfart? 

 

                                                           
2  Begreppet uppleva innebär att en person har varit med om en händelse (Nationalencyklopedin AB, 2015). 

Att uppleva inkluderar även att informanterna återberättar andra personers erfarenheter. 
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3 Metod 

Undersökningen genomförs i kombination med en litteratursökning och semi-strukturerade 

intervjuer för att samla in data till undersökningen. Semi-strukturerade intervjuer valdes efter-

som det ger utrymme för extra information. Ett frågeformulär (se bilaga 2) utformades till 

informanterna där samtliga frågor var öppna (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011). Fråge-

formuläret utformades utifrån examensarbetets syfte samt i största möjliga mån utan ledande 

frågor. Under intervjuerna uppkom nya frågor som formulerades efter behov för att erhålla 

mer av informantens upplevelse av MLC-2006. Intervjuerna genomfördes via telefon, vilket i 

detta fall sågs som fördelaktigt eftersom telefonintervjuer går fort att genomföra, är uppfölj-

ningsbara och har hög svarsfrekvens. Det samlades in direkt datainsamling det vill säga pri-

märdata genom intervjuer till examensarbetets resultatdel (Ibid). Intervjuerna spelades in för 

att sedan transkriberas för att inte gå miste om viktig information. Skälet till val av metod var 

att tolka och analysera människors upplevelser för att få en djupare bild av problematiken, 

därav användes en kvalitativ metod.  

 

Syftet med utförandet av intervjuerna var att ge undersökningen kunskap, erfarenheter och 

åsikter. Det var intervjuaren som tog initiativet till intervjuerna och parterna kom fram till var 

vilket ämne och tid för intervjun och första kontakten började intervjuaren förbereda frågor 

utifrån syftet. Under intervjuerna inledde intervjuaren konversationen och ställde efter det 

frågor med hänsyn till syftet. Intervjuaren styrde samtalet för att få rätt ämnen belysta för att 

överrensstämma syftet. Efter intervjun analyserades det som sades och redigerades till en fly-

tande struktur. Informantens uppgift var att under intervjun vara sig själv och berätta utifrån 

sina erfarenheter med sina egna ord. Det är stora skillnader i intervjuer beroende på om inter-

vjuaren lyckas få informanten att öppna sig, med det vill sägas att intervjuaren får ut olika 

information beroende på vem som intervjuar. Att intervjuaren och informanten höll fast vid 

sina roller var viktigt eftersom det kan resultera i en bristfällig intervju (Jacobsen, 1993).  

 

De öppna frågorna gjorde att informanterna kunde beskriva sina synpunkter utifrån frågorna. 

Öppna gav en bättre bild av erfarenheterna eftersom det uppmanade informanterna till att be-

rätta mer. Frågorna utformades utifrån en neutral utgångspunkt för att inte påverka informan-

ternas uppfattning. Genom neutrala frågor tillgodosågs att alla informanter kunde ge sin en-

skilda bild av vad de tyckte var mest relevant (KjærJensen, 1995). 
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Vid en kvalitativ studie är validiteten hög eftersom följdfrågor kan uppkomma och besvaras 

under intervjuerna, som kan ge en fördjupning i ämnet (Ibid). Reliabilitet är hur likt arbetet 

hade blivit om den hade gjorts om, eftersom frågan ställs om informantens upplevelser blir 

inte reliabiliteten bra eftersom upplevelser snabbt kan ändras (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 

2011).   
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Figur 2 visar tillvägagångssättet i examensarbetet. Frågeställningarna var grunden till inter-

vjufrågornas utformning som sedan användes för att få resultatet som besvarade frågeställ-

ningarna. Utifrån syftet formades frågeställningarna och metoden som användes var semi-

strukturerade intervjuer. 

 

 

Figur 2. Flödesschema över arbetsprocessen 

Frågeställningar 

1.Hur har MLC-2006 förändrat arbetsvillkoren ombord inom svensk sjöfart? 

2.Hur har MLC-2006 förändrat levnadsvillkor ombord inom svensk sjöfart? 

Semi-strukturerade intervjufrågor 

1. Vad är din bakgrund?  

2. Vad har du för yrkeserfarenheter som berör 
MLC-2006?  

3. Hur upplever du förändringarna efter MLC-2006 
trädde i kraft?  

4. Vad anser du har varit av störst vikt i MLC-2006 
för svensk sjöfart? 

5. Vad anser du att MLC-2006 har resulterat i med 
avseende på arbetsvillkor?  

6. Vad anser du att MLC-2006 har resulterat i med 
avseende på levnadsvillkor?  

7. Vad har effekterna blivit för svenska sjömän till 
följd av MLC-2006?  

8. Hur insatta är sjömännen i MLC-2006?  

9. Hur upplever du angående om MLC-2006 har 
levt upp till dess intentioner?  

10. Hur upplevs förändringen att fartygskockar har 
krav att ha utbildning?  

11. Hur upplever du förändringen att sjömän har 
rätt till akuttandvård?  

12. Hur upplever du det att arbetsgivaren har 
förlängt ansvar att betala ut sjuklön?  

13. Hur upplever du transportsstyrelsens nya 
kontroller? 

14. Hur upplever du förändringarna i bostäderna 
enligt MLC-2006? 

15. Hur upplever du förändringarna i 
fritidsmöjligheter ombord? 

16. Hur upplevs den nya klagomålshanteringen? 

17. Vad krävs för att få dispens för en eventuell 
brist enligt MLC-2006?  

18. Vilka förändringar har skett i inspektionerna? 
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10.Anstälningsvilkor 



 

10 
 

3.1 Urval 

Examensarbetet hade till syfte att undersöka hur MLC-2006 upplevts av representanter för 

fackföreningar, tillsynsmyndigheter och sjökaptener. Urvalet av informanter skedde främst 

genom kontakter med Sjöfartshögskolan i Kalmar. Intervjuer med representanter från två 

fackföreningar gav en bild av hur MLC-2006 har påverkat de anställdas arbets- och levnads-

villkor ombord. Representanterna intervjuades för att ta reda på vilka eventuella förändringar 

som fartygen har fått genomgå. Representanter från Seko och Fartygsbefälsföreningen inter-

vjuades för att ge en helhetsbild från både befäl och manskap. Intervjuer med två sjökaptener 

har visade hur förändringarna har sett ut på fartygen, vilket gav en närmare inblick på föränd-

ringarna till följd av MLC-2006. Representant från Transportstyrelsen intervjuades för att ge 

en bild av upplevda förändringar till följd av MLC-2006 med avseende på arbets- och lev-

nadsvillkor, samt att tydliggöra vad tillsynsmyndigheten har för uppfattning kring vad redare 

bör ha åtgärdat till följd av MLC-2006.  

 

3.2 Avgränsningar 

Examensarbetet har endast behandlat svenskflaggade fartyg, svensk besättning och svensk 

tillsynsmyndighet. Undersökningen har inte innefattat fiskefartyg, örlogsfartyg, traditionsfar-

tyg eller fartyg i inlandssjövatten eftersom dessa inte omfattas av MLC-2006 

(Regeringskansliet, 2009).  

 

3.3 Etik 

Rederier, organisationer och personer har varit anonyma för att inte avslöja deras identitet. 

Alla informanter fick tillgång till deras egna data innan det publicerades. Informanterna in-

formerades om att de kunde få avbryta sin medverkan när som helst (Vetenskapsrådet, 2002). 

Inspelningarna av intervjuerna kommer inte publiceras och kommer efter examensarbetets 

slutförande raderas. Efter varje intervju sändes en sammanställning med e-post till berörd part 

för ett godkännande att gällande information är korrekt tolkad. 
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4 Resultat 

För att besvara frågeställningarna utfördes fem intervjuer. I detta kapitel följer en samman-

ställning av intervjuerna med samtliga informanter.   

 

Informanter: 

 Sjökapten A som även undervisat om MLC-2006 på ett antal fartyg. 

 Sjökapten B 

 Representant från Seko 

 Representant från SFBF  

 Representant från Transportstyrelsen 

 

4.1 Informanternas allmänna uppfattning om MLC-2006 

Samtliga informanter har en överensstämmande bild med varandra att det inte är mycket i 

svensk sjöfart som har förändrats till följd av MLC-2006. Sjökapten A och representanterna 

från Seko, Fartygsbefälsföreningen och Transportstyrelsen anser att MLC-2006 inte har på-

verkat svensk sjöfart nämnvärt och att det beror på att Sverige redan innan implementering 

höll en hög nivå. Enligt representanten från Seko har den största förändringen varit en ökad 

nivå i arbets- och levnadsförhållande till sjöss i de länder som inte har haft hög nivå innan 

MLC-2006 trädde i kraft. Det kommer dock ta tiotals år innan länder med lägre standard 

kommer upp till Sveriges sociala standard, hur vi jobbar och vår arbetsstruktur. 

 

Enligt SFBFs representant var den viktigaste förändringen efter MLC-2006 trädde i kraft att 

det är en minimilagstiftning och att sjöfarten ska arbeta för förbättringar och inte bara leva 

upp till kraven för det leder till en "compliance culture". Det är meningen att sjöfarten inte 

bara försöka uppfylla kraven utan även försöka bli ännu bättre. Enlig SFBFs representant har 

MLC-2006 ett sjöfartspolitiskt perspektiv genom att man skapar en konkurrensneutralitet när 

det kommer till bemanningskostnader och ett socialt skydd för sjömän. Sjökapten B upplever 

MLC-2006 positivt men att det inte har lett till stora förändringar. Den största förändringen 

upplevs vara att fartyg har certifikat och dokumentation i enlighet med MLC-2006. MLC-

2006 hamnar mer på kontorsdelen och inte på fartygen. 
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4.2 Introduktion för ombordanställda 

Sjökapten A konstaterar efter att ha undervisat om MLC-2006 att många sjömän vid introdu-

ceringen av MLC-2006 upplevde att det kommer resultera i mer pappersarbete. Sjömän blev 

överlag mer positiva till MLC-2006 efter att de har blivit informerade om MLC-2006. Sett till 

vem som har fått mest arbete till följd av MLC-2006 har dock redarna och flaggstaterna fått 

det största ansvaret. På introduktionerna får de ombordanställda information om rederiets kla-

gomålshantering, sjömännens rättigheter, och certifiering. Enligt representanten från Seko är 

kännedomen om MLC-2006 väldigt varierande, det finns somliga som har läst den från pärm 

till pärm och andra som har tagit det med en klackspark och tänkt att i Sverige är det redan 

bra. 

 

4.3 Levnadsmiljö 

Enligt sjökapten A är en förändring utifrån MLC-2006 att hyttinspektioner utförs och doku-

menteras regelbundet. Enligt Transportstyrelsen har hyttinspektioner återinförts och redaren 

får bestämma hur de ska utföras. Hyttinspektionerna ska ske frekvent samt dokumenteras. 

Dokumentationen ska finnas tillgänglig ombord vilket gör att Transportstyrelsen kan kontrol-

lera dokumentationen. Detta behandlas i Transportstyrelsens bostadskungörelse. 

 

Enligt en representant från Seko är en förändring enligt MLC-2006 att redaren kan inkvartera 

flera personer i större hytter. Seko är negativa till förändringen eftersom sjöfartsstandarden 

har gått bakåt i tiden. Representanten från Seko upplever att redarföreningen och arbetsgivar-

sidan inte vill ha särregler utan istället gå direkt på MLC-2006 nivå. Sekos representant upp-

lever att Sverige har en bostadskungörelse som är bra med vettiga nivåer men som har ändrats 

till det sämre. En förändring som Transportstyrelsens representant har uppmärksammat är att 

takhöjden har ändrats från 205 till 203 cm och att sängen har fått minimimåtten 198 gånger 80 

cm jämfört med tidigare minimimåtten för en säng som var 200 gånger 90 cm. Även Sekos 

representant har upplevt denna förändring. Representanten från Seko ser detta som en försäm-

ring och ett steg bakåt eftersom standarden har sänkts. Förändringen gäller på nybyggda far-

tyg, eftersom det inte byggts om några fartyg för att sänka standarden enligt representanterna 

från Transportstyrelsen och Seko. 

 



 

13 
 

4.4 Utbildning för fartygskockar 

Enligt sjökapten A är en förändring som har tillkommit till följd av MLC-2006 att livsme-

delshanteringen ombord har blivit striktare. Representanten från Transportstyrelsen påpekar 

att om fartyget har en föreskriven fartygskock ska han/hon vara certifierad, något som kon-

trolleras av Transportstyrelsen. Enligt sjökapten A har det inte officiellt funnits något krav på 

utbildning till fartygskockar innan MLC-2006 trädde i kraft. Det har däremot varit frivilligt 

från redarens sida att anställa utbildade fartygskockar. När det kommer nya regelverk kring 

certifiering av personal och den berörda personen har en lång erfarenhet av arbetet som kräver 

certifikat brukar myndigheter ha en generös inställning till certifieringen. 

 

Enligt Sekos representant har kraven på utbildning för fartygskockar upplevts positivt av far-

tygskockarna, eftersom fartygskockarna har fått möjlighet till utbildning via exempelvis Ler-

nia för att visa sina matlagningskunskaper i utbyte av ett certifikat. Det var många fartygs-

kockar som inte såg meningen med de nya kraven på utbildning i början. Fartygskockarna är 

dock numera mer positiva eftersom att de nu kan bevisa att de är utbildade. Matlagningen och 

utbildningen för fartygskockarna ansågs dock inte vara bristfällig innan MLC-2006 trädde i 

kraft enligt Sekos representant. 

 

Transportstyrelsens representant framför under intervjun att på svenskflaggade fartyg som 

inte har en föreskriven fartygskock ska personen som är ansvarig för matlagningen ombord ha 

genomgått en livsmedelshygienisk utbildning av livsmedelsverket godkänd. Att den ombord-

anställde som har ansvar för matlagningen ombord är utbildad åläggs redaren i bemanningsfö-

reskriften. Transportstyrelsen kontrollerar att ansvarig för matlagningen ombord har genom-

gått utbildning vilket gäller för svenskflaggade fartyg utan en föreskriven fartygskock. Enligt 

Transportstyrelsen representant finns det ett flertal utbildningsanordnare som tillhandahåller 

livsmedelshygieniska utbildningar. Utbildningen kan delvis göras på undervisningsplats eller 

via CD-ROM. Val av utbildningsform är en valfrihet redaren har. Ombord på fartyget ska det 

finnas ett intyg att personen ansvarig för matlagningen har genomgått en livsmedelshygienisk 

utbildning. 
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4.5 Kost på fartyg 

Enligt Sekos representant har det blivit en förbättring för sjömän med religiösa bakgrunder 

eller som av andra anledningar inte kan äta en specifik maträtt. Ombordanställda som vill till 

exempel ha islamisk, judisk eller vegetarisk mat har fått en större trygghet genom MLC-2006 

och kan kräva särskild mat på ett annat sätt än tidigare. Även Transportstyrelsens representant 

påpekar att maten ska vara anpassad för besättningens religiösa och kulturella bakgrund. Vi-

dare beskriver Transportstyrelsens representant att MLC-2006 ställer krav på att maten ska 

finnas i tillräcklig kvantitet, ha bra näringsvärde och vara av lämplig kvalitet. Maten ska vara 

gratis för besättningen ombord enligt Transportstyrelsens representant. 

 

4.6 Klagomålshantering 

Enligt Sekos representant har redare fått en vidare förståelse för ombordanställda får klaga, 

vilket var svårt innan. Sekos medlemmar har en tradition av klagomålsforum och att komma 

med idéer till förbättringar. Det märks att utlandsflaggade fartyg har blivit mer medvetna om 

klagomålshantering enligt Sekos representant. Enligt Transportstyrelsens representant kan alla 

kontakta Transportstyrelsen, exempelvis sjömanskyrkan om de skulle upptäcka att allt inte 

står rätt till. Sjömännen uppfattas vara medvetna om detta system. Många är dock rädda för att 

rapportera på grund av oro att bli av med jobbet eller bli svartlistade. 

 

Sjökapten A poängterar att klagomål hos tillsynsmyndigheten vid till exempel hamnstatskon-

troll ses som mycket allvarligt och en viktig del av MLC-2006. Grundregeln är att problemen 

ska lösas ombord och om det inte går ska rederikontoret kontaktas. Klagomål vid exempelvis 

hamnstatskontroll ses som en sista utväg att lösa ett problem ombord. Enligt Transportstyrel-

sens representant bygger klagomålshanteringen på att den ombordanställda ska försöka lösa 

problem på arbetsplatsen med den ombordanställdes närmsta chef och går inte det får den 

ombordanställde ta upp problemet med rederiet. Om problemet inte kan lösas på detta sätt bör 

tillsynsmyndighet kontaktas. 
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4.7 Akut tandvård 

Enligt sjökapten A har reglerna för akuttandvård inte påverkat svensk sjöfart nämnvärt efter-

som att sjömän trots avsaknad av avtal inte haft problem att uppsöka tandläkare akut. Sekos 

representant anser att MLC-2006 har medfört en förbättring gällande tandskador, dock har 

sjömän stött på problem att redare inte anställer sjömän med dålig tandstatus eftersom redaren 

inte vill stå för eventuella kostnader. Redaren gör tandkontroller innan avtal skrivs med sjö-

mannen och väljer sjömän med bättre tandstatus, dock gäller detta oftast TAP (Tillfälligt An-

ställd Personal).  

 

4.8 Fritidsmöjligheter 

Efter MLC-2006 trädde i kraft har det tillkommit krav på fritidsmiljön ombord gällande ex-

empelvis träningsutrustning och tv-apparater. För ett fåtal svenskflaggade fartyg har fritids-

miljön behövt förbättras enligt sjökapten A. Angående fritidsmöjligheter fanns det redan en 

bättre nivå innan MLC-2006 trädde i kraft enligt Sekos representant. Enligt SFBFs represen-

tant har ett undantag gjorts i ILO konventionen nummer 185 rörande sjöfolkets ID-handlingar 

och rättighet att kunna gå iland vid hamnuppehåll. Konsensus kunde inte uppnås något som 

medförde att den lämnades utanför, dock pågår diskussioner. 

 

Huvudsakligen är Sekos representant positiv till MLC-2006 men Transportstyrelsens hanter-

ing av MLC-2006 och deras kontroller är Seko kritiska till i stort. Seko har endast fått ett sam-

tal gällande att ett fartyg genomgått en MLC-2006 kontroll av Transportstyrelsen. Dock har 

Seko haft flertal MLC-2006 kontroller från utländska myndigheter. De utländska kontrollerna 

har varit på en annan nivå än i Sverige. Andra länder har större koll på MLC-2006 och ut-

ländska kontroller är betydligt mer skarpa än de svenska anser Sekos representant.  

 

Seko hade ett fall i SSAB:s område uppe i Oxelösund, där MLC-2006 kom till sin spets. Det 

var ett utländskflaggat fartyg som hörde av sig till Seko. SSAB äger området men kajbiten 

längst ut ägs av Oxelösund och för att ta sig in till staden var fartyget tvungen att passera 

SSAB:s område. Sjömännen har rätt att gå iland, men frågor uppstod om vems ansvar det var? 

SSAB sa att sjömännen inte fick gå igenom deras område utan här skulle sjömännen transpor-

teras. Vidare sa SSAB att vi inte gör det. Problemet löstes genom MLC-2006 i förhållande till 

ISPS reglerna. Det gjordes genom att det var hamnen eller SSAB som tog ansvaret att köra 

igenom området med bil till utanför gaten. De stora hamnarna Göteborg, Helsingborg och 



 

16 
 

Brofjorden har utarbetat sådana regler från början, men i de mindre hamnarna har MLC-2006 

hjälpt till. MLC-2006 gör att de ombordanställda har något att hänvisa till när de ska komma 

iland. De ombordanställda har en större rättighet från arbetsgivaren, hamnen och markägaren 

som inte kan skylla ifrån sig, som de kunde göra innan. Det är mycket tydligare ansvarfördel-

ning, om någon säger att ni inte får vara här så kan den ombordanställde hävda genom MLC-

2006 att den ombordanställde får komma iland, förr kunde den ombordanställde bli kvar på 

fartyget. 

 

4.9  Efterlevnad 

SFBFs representant berättar att MLC-2006 trädde i kraft år 2013, trots detta avskedar Trans-

portstyrelsen personal, bland annat åtta inspektörer i Göteborg. Sedan år 2009 har Transport-

styrelsen minskat antalet inspektörer i Sverige från 62 till totalt 28 inspektörer. SFBFs repre-

sentant är kritisk till att Transportstyrelsen minskat antalet inspektörer trots ytterligare krav på 

inspektioner av enligt MLC-2006. SFBFs representant upplever att även om svenska flottan 

har minskat, har med all sannolikhet inte antalet utländska fartygsanlöp minskat till Sverige. 

Dessutom behövs ytterligare kontroller av de svenska fartygen speciellt när det gäller giltiga 

certifikat. Enligt Paris MoU ska Transportstyrelsen inspektera 25 % av de utländska fartyg-

sanlöpen utöver de svenskflaggade. 

 

Även Sekos representant upplevde att Transportstyrelsen inte hade resurser nog att MLC-

2006 certifiera. Transportstyrelsen prioriterade andra utländska fartyg eller har fokus på till 

exempel SECA (Sulphur Emission Control area) regler. Representanten från Seko upplevde 

att Transportstyrelsen borde kontrollera betydligt mer enligt MLC-2006. 

 

Representanten för Seko upplevde att MLC-2006 till stor del levt upp till dess intentioner. 

Transportstyrelsen är de som har ansvaret för införandet och det är de som har stor kunskap 

om MLC-2006. Sekos representant gav ett exempel på en situation när ett fartyg som var 

Togo flaggat gick på grund i Stockholm, där besättningen inte fick någon mat av redaren. Re-

daren gjorde ingenting för besättningen och fråga uppkom om hur MLC-2006 behandlar den 

här situationen. Det är i första hand redaren och i andra hand flaggstaten och i tredje hand 

landet där båten ligger som ska trygga sjömännens tillvaro. Seko informerade Transportstyrel-

sen att det är deras skyldighet att ordna upp situationen för de ombordanställda. Det visade sig 

att Transportstyrelsen inte hade någon organisation kring detta. Till sist blev det sjömanskyr-
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kan som hjälpte sjömännen på fartyget. Sekos representant är kritisk till Transportstyrelsens 

agerande i denna situation. “Transportstyrelsen är nog den kanske största hindret i MLC ut-

vecklingen i Sverige som jag ser det" säger Sekos representant efter att ha berättat om Trans-

portstyrelsens agerande. 

 

Enligt Sekos representant togs det ett beslut av Transportstyrelsen 1 juni 2013 om införandet 

av MLC-2006 som många andra länder, att de svenska fartygen skulle vara certifierade 20 

augusti 2013. Dock uppgav Transportstyrelsen att de hade ett år till på sig till 2014. Sekos 

representant upplevde fördröjningen negativt eftersom MLC-2006 valdes bort för Transport-

styrelsen inte hade tid att certifiera alla fartyg. Enligt Sekos representant kan Transportstyrel-

sens press på rederierna väcka frågor. Till exempel Destination Gotland att deras fartyg går 

mellan två svenska hamnar medför att Transportstyrelsen är den enda tillsynsmyndigheten. 

Att fartygen åker mellan två svenska hamnar gör att Transportstyrelsen kan certifiera fartygen 

utifrån vad de känner för. Det gjordes också så till viss del att Transportstyrelsen sköt upp 

certifieringen och fartygen blev certifierade en lång tid efter införandet. 

 

Enligt Sjökapten B har de haft en MLC-2006 granskning med ett klassningssällskap som kom 

ombord. Inspektören gick runt på fartyget och inspekterade och ville bland annat se tillväga-

gångssättet vid klagomålshanteringen. Under certifieringen tittade inspektören på rent pap-

persmässig certifiering. Ett klassningssällskap inspekterade alla hytter, certifikat och att allt 

var godkänt med hänsyn till ålder. I hytterna inspekterade tillsynsmyndigheten bland annat 

kojbredder och duschar.  

 

Enligt Transportstyrelsens representant kan ett fartyg som inte uppfyller kraven från MLC-

2006 få anmärkningar vid hamnstatskontroller eller blir kvarhållet. Enligt SFBFs representant 

har ett antal rederier blivit stoppade i Australien och vissa rederier eller fartyg få inte komma 

tillbaka upp till ett år. Bland annat på grund av att fartyget haft för lite vatten och mat, inte 

betalat ut löner, inte haft riktiga anställningsvillkor och kontrakt. Tillsynsmyndigheten efter-

söker de som tidigare haft anmärkningar, bland annat genom ytterligare hamnstatskontroller 

vid varje hamnstatsbesök. Enligt sjökapten A är en positiv förändring till följd av MLC-2006 

att fartyg som inte uppfyller kraven kan bli kvarhållna i länder som har ratificerat MLC-2006, 

även om flaggstaten för fartyget inte har ratificerat MLC-2006. 
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4.10  Anställningsvillkor 

Seko var väldigt kritiska under ratificeringen av MLC-2006 eftersom regler angående sjuklö-

nen för sjöfolk i Sverige togs bort, för att endast kunna regleras i kollektivavtalen. Gällande 

arbetsgivarens skyldighet att betala ut sjuklön har kollektivavtalet haft en starkare skrivning 

på den punkten jämfört med MLC-2006. Seko har aldrig påträffat oorganiserade rederier utan 

kollektivavtal. Kollektivavtalen har oftast bättre skrivning och går oftast över MLC-2006. 

Enligt sjökapten A fanns det redan lagstiftning och kollektivavtal som täckte större delen av 

kraven i MLC-2006 gällande anställningsvillkor. Enligt Sekos representant kan reglerna kring 

avtalen leda till problem och frågetecken gällande vad den ombordanställde har rätt till efter-

som det finns bilaterala avtal och multilaterala avtal som gör att undantag från MLC-2006 kan 

göras, eller helt avtalas bort. Det har varit en del ändringar i ombordanställdas anställnings-

kontrakt som exempelvis har översatts till engelska. 

 

Enligt Transportstyrelsens representant är en förändring till följd av MLC-2006 att om en om-

bordanställd blir nekad ett läkarintyg för sjöfolk har den berörda ombordanställd rätt att söka 

sig till en annan läkare för att få en ”second opinion”. Detta medför problematik för redare 

som har företagshälsovård där redaren har en läkare som är ansluten till rederiet. Den anslutna 

läkaren utfärdar läkarintyg för personal inom rederiet. Om den ombordanställde nekas sitt 

läkarintyg av ansluten läkare ska den drabbade ombordanställde få möjlighet att uppsöka en 

annan läkare där den ombordanställde åter kan genomgå en läkarundersökning för att kunna 

få fortsätta arbeta till sjöss. Denna möjlighet har tidigare funnits i Sverige men det är först 

efter ratificeringen av MLC-2006 som lagstiftning uppkommit. Detta infördes för att undvika 

möjligheten att säga upp sjömän utan saklig grund genom att vägra den ombordanställde ett 

läkarintyg genom att styra rederiets företagshälsovård. Vidare klargör MLC-2006 att visum 

och annan dokumentation som är nödvändiga för att tjänstgöra ombord ska bekostas av reda-

ren. Om besättningen inte skulle få sina löner utbetalda får fartyget ett nyttjandeförbud vilket 

innebär att fartyget blir kvarhållet. Något som inte stämmer överens med MLC-2006 i Sverige 

är att semesterersättningen fortfarande betalas ut som ekonomisk ersättning istället för att ge 

den ombordanställde ledigt enligt Transportstyrelsen representant. 
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Enligt Transportstyrelsen är en förändring som tillkommit till följd av MLC-2006 att det ska 

finnas vilotidsjournaler. Vilotidsjournalerna ska signeras av den ombordanställde och kontrol-

leras av Transportstyrelsen. Skulle vilotidsjournalerna inte vara signerade får fartyget en an-

märkning i hamnstatskontrollen. Tanken med dessa regler är att den ombordanställde och re-

daren ska vara överens om arbetstiderna ombord samt att det ska vara lätt för redaren att se till 

att den ombordanställde får betalt för till exempel övertid. 
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5 Diskussion  

I detta kapitel diskuteras metoden och resultatet.  

 

5.1 Metoddiskussion 

Syftet med föreliggande undersökningen är att beskriva hur svensk sjöfart har förändrats till 

följd av MLC-2006. Den metod som används för att besvara frågeställningarna var genom 

semi-strukturerade intervjuer med representanter för Transportstyrelsen, Seko, SFBF samt 

sjökaptener. Att utföra intervjuer valdes framför enkätundersökning eftersom intervjuer ger en 

djupare bild av informanternas upplevelser. 

 

MLC-2006 har inte varit i kraft länge vilket kan ha påverkat examensarbetet. Alla följder av 

MLC-2006 har troligen inte uppmärksammats av sjömännen än. Medvetenheten om MLC-

2006 kommer förmodligen bli större med tiden. Det hade inte varit realistiskt att utföra en 

litteraturstudie eftersom MLC-2006 är förhållandevis nyimplementerat. Detta medför att det 

ännu inte finns litteratur och akademiska artiklar om MLC-2006. 

 

Telefonintervjuer har upplevts som en fördel för arbetets resultat eftersom det har funnits lite 

utrymme för att misstolka data. Eventuella misstolkningar har korrigerats genom e-post kon-

takt. De stora fördelarna har varit en hög svarsfrekvens samt att det varit lätt att återkoppla till 

informanterna. En nackdel har varit att det inte går att tolka kroppsspråk via telefon (Eriksson 

& Wiedersheim-Paul, 2011). Intervjufrågorna i bilaga 2 har inte ställts till alla informanter 

eftersom samtliga frågor inte berör alla informanter och att de inledande bredare frågorna gav 

ofta svar på frågorna som behandlar de smalare ämnena. De oförberedda informanterna var 

sämre insatta i ämnet, vilket kan tolkas som att flertalet sjömän inte har kunskap om MLC-

2006 samt att informationen från redarnas sida kan ses som bristfällig. En nackdel kan vara att 

urvalet till stor del har skett genom Sjöfarthögskolan i Kalmar, tips från informanter och egna 

kontakter, dock har informanterna olika bakgrunder som gör examensarbetet mer mångsidigt. 

 

Sjökaptenerna är de enda informanterna som arbetar ombord på fartyg. Examensarbetet hade 

med stor sannolikhet lett till andra slutsatser om till exempel manskap hade intervjuats, efter-

som fartygskockar i hög grad påverkas. Seko har representerat manskapet på svenska fartyg, 

av den orsaken har inte manskap intervjuats. Att redare inte har intervjuats har resulterat i att 

examensarbetet saknar deras perspektiv. 
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5.2 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie är att undersöka hur levnads- och arbetsförhållanden i svensk sjöfart 

har förändrats till följd av MLC-2006 och hur förändringen upplevs av berörda parter. Under 

intervjuerna ställdes frågan: "Hur upplever du förändringarna efter MLC-2006 trädde i kraft?" 

Undersökningen visade att MLC-2006 inte har påverkat svensk sjöfart särskilt mycket. 

 

Informanterna upplever att inga större förändringar har skett i svensk sjöfart eftersom svensk 

lagstiftning och svenska kollektivavtal sedan tidigare har haft en standard som uppfyller 

MLC-2006. Även tidigare forskning hävdar att Sverige sedan tidigare har haft en hög nivå 

gällande arbets- och levnadsvillkor (Ramdert, 2013). Att alla redare konkurrerar med samma 

villkor är positivt för den svenska sjöfarten. De svenska rederierna förväntas inte längre kon-

kurrera med redare som inte avsätter resurser på arbets- och levnadsmiljö. Det är möjligt att 

MLC-2006 kommer ratificeras av fler länder med tiden eftersom att det blir mindre plats i 

världen att befinna sig i för de som inte har ratificerat MLC-2006. Ett annat scenario är att 

endast fartygen kommer att överrensstämma med MLC-2006 utan att en del av länderna har 

ratificerat MLC-2006. Att ett land inte ratificerar MLC-2006 kan bero på att landet har myck-

et nationell sjöfart eller att landet har ett annat regelverk som behandlar arbets- och levnads-

villkor till sjöss. 

 

Både Sekos och Fartygsbefälsföreningens representanter upplever att implementeringen av 

MLC-2006 inte har fått uppnå sin fulla potential på grund av Transportstyrelsens arbetssätt. 

Fartygsbefälsföreningen tycker det är underligt att personal avskedas på Transportstyrelsen 

trots ökade krav. Sekos representant anser att Transportstyrelsen är det största hindret för ut-

vecklingen av MLC-2006 eftersom de inte tar ansvar, prioriterar andra saker och saknar resur-

ser. Att Transportstyrelsen upplevs som ineffektiva kan bero på att de har för lite resurser, 

annars hade de förmodligen inte sagt upp delar av personalen. 
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5.2.1 Hur har MLC-2006 förändrat arbetsvillkoren ombord inom svensk  

sjöfart? 

En av de praktiska förändringarna upplevs vara krav på att fartygskockar ska vara certifierade. 

Det som upplevts som förbättringar för fartygskockarna är att de nu har papper på att de kan 

laga mat och kan hantera livsmedel, vilket kan medföra att fartygskockar blir mer attraktiva 

på arbetsmarknaden. Fartygskockarna blir informerade av arbetsgivare om de nya kraven på 

utbildning och skickas därav iland för att genomföra utbildningen. Det sker ovanför huvudet 

på sjömannen och de bör rätta sig efter kraven annars får de inte certifikaten som krävs för att 

vara behörig att arbeta som fartygskock. 

 

Vilotidsjournalerna innebär att sjömännen får en bättre arbetssituation, något som medför mer 

tillsyn. I inledningen framkom det att fartyg med många hamnanlöp har problem med vilo-

tidsreglerna. Fartyg som har många hamnanlöp behöver många ombordanställda eftersom det 

krävs mycket personal vid lastning och lossning. En lösning på problematiken kring vilotids-

reglerna är att öka bemanningsnivån. Destination Gotland åtgärdade bristerna gällande vilo-

tidsreglerna genom att omorganisera arbetsschemat (Frid, 2015). 

 

Om sjömannen inte får ett godkänt friskintyg av en läkare har sjömannen rätt till en ny utvär-

dering av en annan läkare. Detta ger förändringen att sjömannen inte kan uteslutas av före-

tagshälsovården om sjömannen är anställd i ett företag, sjömannen kan gå till en annan läkare 

istället. 

 

5.2.2 Hur har MLC-2006 förändrat levnadsvillkoren ombord inom svensk  

sjöfart? 

Sekos representant anser att ett fåtal standarder har sänkts, vilket kan tolkas som att MLC-

2006 främst är utvecklad för att höja standarden i länder med lägre nivå än Sverige. Att stan-

darden sänks ses inte positivt av fackföreningar i svensk sjöfart. 

 

De hyttinspektioner som frekvent ska utföras samt dokumenteras av fartygsbefäl medför att 

Transportstyrelsen har fått förändrade rutiner vid till exempel hamnstatskontroller. Kontroll 

av hytt kan leda till en högre standard eftersom när inspektionerna utförs letar inspektörer 

efter fel som inte hade upptäckts av den personen som bor i hytten (Lloyd’s Register Group 

Limited/UK P&I Club, 2012). Hyttinspektionerna kan upplevas som integritetskränkande 
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eftersom den som inspekterar går in i den ombordanställdes privata utrymme. Det finns dock 

inget som tyder på att den ombordanställde upplever en kränkning eftersom ingen av exa-

mensarbetets informanter har informerat om det. 

 

Det har tillkommit nya krav att sjömän kan kräva specialkost för religiösa eller etisk anled-

ningar, vilket kan medföra att personer från olika kulturer kommer finna sjöfarten mer attrak-

tiv och trivas mer till sjöss. Sekos representant upplever bestämmelserna om att ombordan-

ställda har rätt till akut tandvård som positiva. Däremot har det setts som negativt om sjöman-

nen har dåliga tandhälsa. Redaren vill inte få ökade kostnader och det finns risk att redaren 

väljer en sjöman med bättre tandhälsa istället. Det kan leda till att personer som inte har råd 

med tandvård inte får jobb som sjömän.   

 

Att den ombordanställde anonymt kan klaga på brister i levnads- och arbetsvillkor på fartygen 

till tillsynsmyndigheter kan göra att arbetsgivaren tar större hänsyn till de ombordanställda. 

Klagomålshanteringen gör att den ombordanställde lättare kan få sin röst hörd och det är nå-

got som kan höja standarden på fartygen. Redaren kommer vilja undvika att deras anställda 

gör klagomål till tillsynsmyndigheter eftersom tillsynsmyndigheterna tar klagomål väldigt 

seriöst. Klagomålshanteringen kan göra sjöfarten mer demokratisk då ingen redare vill riskera 

att bli kvarhållna vid en hamnstatskontroll. Koppling mellan tidigare forskning och resultatet 

kan göras, både Transportstyrelsen och ITF har uppmärksammat att sjömän som arbetar under 

missförhållanden undviker att informera till tillsynsmyndigheter (ITF, 2014).  
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6 Slutsats 

För Sveriges del har MLC-2006 inte inneburit några större förändringar på grund av att Sveri-

ge sedan tidigare har haft en hög standard beträffande arbets- och levnadsvillkor. Både Seko 

och fartygsbefälsföreningen upplever att implementeringen av MLC-2006 inte har fått uppnå 

sin fulla potential på grund av Transportstyrelsens arbetssätt. Förhoppningarna på vad MLC-

2006 ska ha medfört är en högre standard på fartygen i hela världen, detta för att ge en mer 

rättvis konkurens mellan olika flaggstater samt att tillgodose sjömännens rättigheter. MLC-

2006 har även intentionen att få bort oseriösa redare från marknaden. För den svenska sjö-

mannen är den största förändringen lagstiftningarna som tillkommit för att stämma överrens 

med MLC-2006.   

 

6.1 Förslag till vidare studier 

För att vidare undersöka hur MLC-2006 har förändrat sjöfartsbranschen kan förändringar i 

TAPs arbets- och levnadsvillkor undersökas eftersom de flesta informanter ansett att MLC-

2006 haft större inverkan på TAP avtal än svenska kollektivavtal. Ett annat förslag är att un-

dersöka hur sjöfaren har förändrats i länder som är högt representerade i Paris MoUs statistik 

över kvarhållna fartyg till följd av MLC-2006. Eftersom dessa länders fartyg kommer behöva 

höja standarden på arbets- och levnadsvillkor eller undvika hamnar med krav från MLC-2006. 

Det skulle kunna ge svar på om MLC-2006 har främjat sjömännens rättigheter eller inte. För-

ändringarna till följd av MLC-2006 kommer med stor sannolikhet vara större i de länder och 

tydligare än förändringarna i svensk sjöfart. 
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Bilaga 1 

I nedanstående text återges vad klassningssällskapet anser att fartygen bör tillgodose för att 

uppnå kraven enligt MLC-2006. Samtlig data i denna bilaga kommer från samma referens 

(Lloyd’s Register Group Limited/UK P&I Club, 2012). 

 

Dokumentation 

I MLC-2006 framgår att MLC-certifikatet ska finnas ombord. Deklarationen av MLC-2006 

ska också finnas ombord. Deklarationen av MLC-2006 består av två delar. Den första delen 

slutförs av flaggstaten och hänvisar till de gällande kraven som ska uppfyllas och som ska 

kontrolleras för att säkerställa överensstämmelse med MLC-2006. Den andra delen av dekla-

rationen av MLC-2006 slutförs av redaren och hänvisar till åtgärder som redaren ska vidta för 

att säkerställa överensstämmelse med MLC-2006. Två kopior av de senaste inspektionsrap-

porterna som utfärdades av flaggstaten eller behörig organisation ska finnas ombord på farty-

get. Befälhavaren ska ha en kopia på inspektionsrapporten och rapporten ska vara skrivet på 

det språk som används ombord. En kopia av den senaste inspektionsrapporten enligt MLC-

2006 ska vara tillgänglig för ombordanställda att läsa. 

 

Krav för sjöfolk att arbeta på ett fartyg 

Alla sjömän som arbetar ombord ska vara över 16 år, vara kompetenta och certifierade för sin 

arbetsuppgift. Alla ombordanställda ska ha sina certifikat tillgängliga ombord. Om sjömannen 

är under 18 år ska det finnas bevis att personen inte har arbetat på natten. I beviset ska det stå 

att personen inte har fått arbetsuppgifter som kan riskerat personens säkerhet eller hälsa. För 

sjömän under 18 år gäller läkarintyget för sjöfolk i max ett år. Bemanningsnivåerna måste 

vara åtminstone i nivå med vad som föreskrivs i bemanningsbeslutet. Antalet ombordanställda 

måste vara betryggande för fartygssäkerheten i alla förhållanden. 

 

Medicinsk certifiering 

Sjukhytten ska vara hygienisk och får inte användas som förvaringsutrymme. Det ska även 

finnas en väl uppdaterad lista med medicinskt kunniga som kan nås via radio. 

 

Anställningsavtal för sjömän 

Anställningsavtal måste vara signerat av sjömannen och redaren eller auktoriserad represen-

tant för rederiet. Kopior av anställningsavtal och kollektivavtal måste vara tillgängliga om-



 

 
 

bord, samt att anställningsavtal och kollektivavtal ska finnas på engelska. Uppsägningstiden 

om sjömannen säger upp sig eller blir uppsagd från anställningsavtal i förtid ska uppsägnings-

tiden inte vara mindre än 7 dagar. Det finns rättighet att säga upp kontraktet för medkänsliga 

anledningar.  

 

Löner och hemresa 

Lönerna ska vara utbetalda i enlighet med anställningsavtal och kollektivavtal om det finns. 

Ett månadsvis individuell kontoutdrag ges till alla sjömän ombord, som ska visa sjömannens 

månadslön och eventuella avdrag. Den ombordanställda har rätt att få ett kontoutdrag av alla 

pengar som den ombordanställde har tjänat, samt att om sjömannen gör ett kontouttag ska 

växelkursen vara rimlig och i enlighet med flaggstatens krav. Det ska inte finnas några otillåt-

na löneavdrag som till exempel betalning av reser till eller från fartyget. 

 

Arbets- och vilotid 

Ombord ska det finnas ett schema som beskriver upplägget av arbetet ombord för alla befatt-

ningar. Schemat ska finnas på en lättillgänglig plats och en engelsk översättning ska vara till-

gänglig. Exakta uppgifter om arbetstimmarna och vilotimmarna ska vara tillgängliga för alla 

ombordanställda och ska vara undertecknad av befälhavaren och den ombordanställda. Nor-

mal arbetstid är baserad på en 8 timmars arbetsdag och en vilodag per vecka och vila på helg-

dagar. Den ombordanställda ska max arbeta 14 timmar i varje 24 timmars period och max 72 

timmar på 7 dagar. Minsta vilotiden är 10 timmar på 24 timmar och sjömannen ska minst ha 

en vilotid på 77 timmar på en 7 dagars period. Om dygnsvilan är uppdelad i två perioder ska 

en av dessa vilotider minst vara i 6 timmar. Övningar som innefattar livbåt/livflotte och liv-

räddningsutrustning/brandbekämpningsutrustning ska anordnas vid tider som minimerar stör-

ning av den ombordanställdas vilotid och ska inte orsaka utmattning. Organisationen ombord 

ska kompensera vilotiden om det sker avbrott i vilan. Det ska vara dokumenterat när det har 

gjorts undantag i vilotidsreglerna. Åtgärder ska vara gjort för att möjliggöra arbetstimmar om 

det skulle uppstå ett nödfall. 

 

Ledighet 

Alla sjöman ska ha en betald semester som är uträknad utifrån 2.5 dagar per månad som sjö-

mannen har varit anställd. Flaggstatens bestämmelser angående sjömännens hemresa ska fin-

nas tillgängliga ombord. Alla sjömän har rätt till hemresa efter att den ombordanställde har 

arbetat en tolvmånads period som framgår i anställningsavtalet. Vid en motiverad uppsägning 



 

 
 

har sjömannen rätt till hemresa och när sjömannen inte kan utföra sina arbetsuppgifter på 

grund av sjukdom, skada eller liknande. Hemresans kostnader, biljetter, måltider, boende, 

bagage och medicinska kostnader täcks av redaren om det inte har förekommit allvarlig för-

summelse på anställningsvillkoret av sjömannen. 

 

Boende och fritids utrymmen 

Ritningar över fartygets boende ska finnas tillgängligt för besättningen, hyttinspektioner ska 

finnas dokumenterade det ska även finnas dokumentation om underhåll på hytter. Samtliga 

bostads och levnadsutrymmen ska vara rena och hela till exempel ska sängkläderna vara rena 

och ha bra hygien. Det ska finnas tillgång till varmt och kallt vatten, ventilation, luftkonditio-

nering och värme i alla hytter. Sanitetsutrymmen ska vara lättillgängliga, hygieniska samt i 

fungerande skick. Utrymmen för tvätt ska vara i fungerande skick. I fritidsutrymmen ska både 

naturligt och artificiellt ljus finnas i tillräcklig mängd. I fritidsutrymmen och hytter finns även 

krav på ljud och vibrationsnivå. Ombord ska det även finnas tillgång till fritidsanläggningar 

dessa kan inkludera Tv-apparater DVD-spelare, träningsredskap och sällskapsspel  

 

Mat och catering 

Byssan ska vara i gott skick samt ren och hygienisk. Att byssan ska vara i gott skick gäller 

även för förvaringsutrymmen av mat. Temperaturen i kylar och frysar ska kontrolleras. Mat 

och dricksvatten ska vara gratis, hålla en hög kvalitet samt att fartyget ska vara provianterat 

med tillräcklig kvantitet. Fartygskocken måste vara över 18 år. All cateringpersonal ska vara 

utbildad och certifierad för sina arbetsuppgifter ombord.  

 

Sjukvård ombord och i land 

Alla ombordanställda har rätt att träffa en läkare eller tandläkare vid akuta problem, det ska 

bekostas av redaren. Medicinsk utrustning ombord ska uppfylla samma krav som det finns i 

landet där fartyget är registrerat.  

 

Social trygghet 

Minimumkraven för social trygghet ska täcka sjukvård Sjukdomar och skador. 

 

 

 

 



 

 
 

Arbetsmiljö och förebyggande av olyckor 

Riskbedömningar ska dokumenteras om en olycka sker ska olyckans orsak undersökas rap-

porteras samt dokumenteras. Skyddskommitémöten ska hållas regelbundet, alla ombordan-

ställda måste veta sina skyldigheter samt arbeta på ett säkert sätt. Skyddsutrustning ska finnas 

tillgänglig och ska även användas skyddsutrustning ska kontrolleras. Det ska finnas tillgång 

till reservutrustning om något saknas eller inte lever upp till kraven. Åtgärder ska vidtas för 

att undvika trötthet drogmissbruk och rökning även andra skadliga hälsofaktorer ska undvikas 

som till exempel asbest buller vibrationer hög och låg temperatur. Inspektioner med avseende 

på arbetsmiljön ska regelbundet utföras och dokumenteras.  

 

Tillgång till landbaserade välfärdsinrättningar 

Sjömän har rätt till landbaserade välfärdsstationer. Ombord på fartyget ska det finnas ett sy-

stem som behandlar klagomål från sjömännen klagomålen ska hanteras effektivt rättvist och 

inom rimlig tid. 

 

  



 

 
 

Bilaga 2 

 

Intervjufrågor: 

1. Vad är din bakgrund?  

2. Vad har du för yrkeserfarenheter som berör MLC-2006?  

3. Hur upplever du förändringarna till följd av MLC-2006?  

4. Vad anser du har varit av störst vikt i MLC-2006 för svensk sjöfart? 

5. Vad anser du att MLC-2006 har resulterat i med avseende på arbetsvillkor?  

6. Vad anser du att MLC-2006 har resulterat i med avseende på levnadsvillkor?  

7. Vad har effekterna blivit för svenska sjömän till följd av MLC-2006?  

8. Hur insatta är sjömännen i MLC-2006?  

9. Hur upplever du angående om MLC-2006 har levt upp till dess intentioner?  

10. Hur upplevs förändringen att fartygskockar har krav att ha utbildning?  

11. Hur upplever du förändringen att sjömän har rätt till akuttandvård?  

12. Hur upplever du det att arbetsgivaren har förlängt ansvar att betala ut sjuklön?  

13. Hur upplever du Transportsstyrelsens nya kontroller? 

14. Hur upplever du förändringarna i bostäderna enligt MLC-2006? 

15. Hur upplever du förändringarna i fritidsmöjligheter ombord? 

16. Hur upplevs den nya klagomålshanteringen? 

17. Vad krävs för att få dispens för en eventuell brist enligt MLC-2006?  

18. Vilka förändringar har skett i inspektionerna? 
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