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Abstract 

 

 

 

 

The thesis examines the crisis that the Swedish-flagged merchant marine 

underwent in the 1990s, that resulted in a narrow market for the Swedish-flagged 

fleet. In order to save the industry, the TAP- agreement was created, consisting of 

three parties, government- market and interest organizations.  Purpose in this 

thesis, is to exam how the TAP-agreement was carried out in relation to the 

parties, and how it correlates in relation to how the global political economy 

affected the Swedish maritime politics. 

 

Two questions are presented. Is the TAP agreement an expression of Swedish 

corporatism?  Which aspect of Global Political Economy is characteristic for the 

TAP agreement? 

 

A case study is preformed in three steps. The different parties of the TAP-

agreement have been interviewed.  A comparative study of two Swedish crises has 

been performed, in order to establish the correlation between them, in regards to 

corporatism.  A survey, with the aim to pinpoint which aspect of Global Political 

Economy is characteristic of the TAP agreement.  

 

Findings in this thesis are that the TAP-agreement was designed through 

corporatism, and that the most important aspect of all, the Swedish flag was worth 

saving, for all parties. 
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Inledning 

I detta kapitel kommer jag att presentera bakgrunden för min undersökning, samt 

syfte och problemformulering. Det följs av avgränsningar och disposition som 

kommer presenteras, beskrivas och motiveras. 

 

1 Sjöfart och dess utmaningar 

Sjöfarten startade med fenicierna ca 3 000 f.kr då man utgick från en geocentrisk 

världsbild och tanken på en global värld inte existerade. Dock fanns tankar och 

teorier om sjöfartens premisser, både nationellt och internationellt. Det kan 

belysas genom detta Isländska citat som speglar tanken på sjöfart och dess 

bemanning. 

 

”Always buy shares in good vessels or in none at all. Keep your ship attractive, for 

then capable men will join you and it will be well manned”-  Konungs Skuggsjá 

1250 

 

Sverige är ett land som ur en handelssynpunkt kan betraktas som en ö. Landet har 

stora naturtillgångar för export, men är samtidigt beroende av import av grödor 

och konsumtionsvaror. Det är en anledningen till att Sverige har en 

månghundraårig sjöfartshistoria. Den långa traditionen av svensk handelssjöfart 

har alltid haft sin plats i det svenska samhället och dess utveckling. För att nämna 

några, utgjorde det Ostindiska kompaniet en viktig länk till Kina under 1700-talet.  

I modern tid utgjorde 1970-talet den absoluta höjdpunkten i svensk sjöfart. Stora 

kända redarfamiljer sågs med respekt i det svenska näringslivet.  Under denna tid 

kontrollerade ett enskilt svenskt rederi 30 % av kylmarknaden i världen, tillika 

ägde de varven Götaverken i Göteborg och Finnboda i Stockholm. 

 

Svensk sjöfart består av fler aktörer, där ingår den svensk varvsindustri, som gick 

på högvarv under 1970-talen. Sverige var även ledande i stortank/bulk.1 1978 

byggdes och ägdes världens störta tankfartyg M/T Nanny av svenska redare i 

Sverige.  Med en längd av 364 m och 499 000 Dwt. Under de senaste 50 åren har 

ekonomiska och politiska kriser påverkat all handel på världsmarknaden. För 

sjöfarten var oljekrisen den mest kännbara, och det medförde en kraftig nergång 

av den svenska handelsflottan.  

 

 

Man brukar säga att sjöfarten är världshandelns blodomlopp, och efter oljekrisen 

har globaliseringen fått en större del av detta omlopp, och blivit en osynlig aktör i 

detta system. Globaliseringen är idag en betydande faktor som har världshaven 

som spelplan. 

 

                                                 
1
 Sjöfartstidningen 1975:25 
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Inte bara i Sverige går 90 % av all handel på köl, detta faktum råder i hela världen.2 

Vad gäller svensk sjöfart, är att idag är att den svenska handelsflottan starkt 

minimerad. Idag finns uppskattningsvis >100 fartyg (SOLAS) under svensk flagg.3 

Till skillnad mot 1977 då den svenska handelsflottan uppgick till 628 fartyg under 

svensk flagg (SOLAS).4 

 

Det scenario man kan utläsa av denna bakgrund är att svensk sjöfart gått från att 

vara en stark sjöfartsnation till att ha decimerats till vad vi idag kan se som 

Hirschmans teori om Exit, voice and loyalty situation.5 Denna teori bygger på det 

faktum att i alla organisationer, nationer eller stater uppstår situationer där 

kvaliteten eller förutsättningarna kan leda till utträde(exit). Där alla utvägar är 

prövade återstår endast nerläggning, utflyttning eller upplösning av partier eller 

organisationer. Hur man agerar (voice)och hur lång lojaliteten sträcker sig är 

faktorer som påverkar agerandet, vilken väg man väljer och hur slutresultatet blir.   

 

Under 1990-talet gjorde ett antal statliga verk och institutioner utredningar om 

den svenska sjöfarten. Inträdet i EU medförde en stor ekonomisk påverkan. 

Taxfree försvann från färjorna, och regelverk om konkurrenskraft och statliga stöd 

till sjöfarten granskades. Situationen var kritisk om än inte akut. Rederiernas 

utflaggning ökade i linje med Hirschmans teori om exit.  

  

”Den globala maritima industrin är sedan 1986 inne i en trend med stigande 

transportbehov i alla segment. Det har också skett betydande förändringar i de 

politiska förutsättningarna för att bedriva sjöfart. Framförallt inom Europa, där 

både EU:s sjöfartspolitik och våra grannländers regelverk har anpassats till de nya 

internationella förhållandena. Sjöfartspolitiken i Sverige har inte följt med.”6 

 

I en rapport i Maj 1997 skrev Sjöfartsverket till regeringen ” en betydande risk för 

utarmning och på lång sikt utslagning av hela den svenska sjöfartsnäringen” 

 

Regeringen agerade genom att uppmana det svenska sjöfartspolitiska kluster som 

utgjorde kärnkompetensen i näringen, till drastiska åtgärder. Här fanns 

Hirschmans teori om loyalty och aktörerna gavs här utrymmet att agera, d.v.s., 

voice.  En av de strukturella förändringar som Sverige utformade och 

implementerade var TAP-avtalet. Detta avtal var på så sätt ett fall av den globala 

konkurransens villkor, och tillvägagångsättet där dessa aktörer med statens hjälp 

förändrade villkoren.  

 

                                                 
2
 www.imo.org 

3
 Svensk skeppslista 2014 

4
 Svensk sjöfartstidning 1976/52 

5
 Hirschman,Albert (1970) sid 152. 

6
 SOU 1998:129 
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1.1 Problemformulering och syfte 

Den sjöfartspolitiska situation som växte fram under 1990-talet hade starka inslag 

och påverkan av globaliseringen. Den svenska rederinäringen har alltid haft ett 

gott renommé för nya tekniska lösningar och professionalism, men på den globala 

marknaden är dessa faktorer underställda. Här baseras kostnadsläge på tillgång 

och efterfrågan. Det markanta ökning av utflaggningen som skedde inom svensk 

sjöfart under 1990-talet var ett resultat av Global Political Economy (GPE).  

 

Den sjöfartspolitik som bedrivits i Sverige under de senaste 30 åren kan inte anses 

högprofilerad, varken av något enskilt parti eller någon specifik regering. Under 

denna tidsperiod har dock ett par betydande förändringar implementerats, i 

avseende att behålla en svenskflaggad handelsflotta. 1995 genomfördes en statlig 

utredning om sjöfartens framtid.7 Här belystes frågan om den minskande 

konkurrenskraften inom svensk rederinäring. Man lyfte fram olika lösningar som 

andra länder utvecklat för att bl.a. minska utflaggningen. Utredningen 

förespråkade här inte någon av dessa modeller som mer fördelaktigt.  

 

De strukturella förändringar som Sverige utformade och implementerade var TAP-

avtalet. Det var ett avtal som upprättades mellan rederinäringen och 

fackföreningarna 1997, med staten som en bakomliggande part. Syftet var att 

minska utflaggingen genom att ge redarna möjlighet att bemanna sina fartyg med 

50 % anställda besättningsmedlemmar hemmahörande utanför ESS, detta för att 

minska lönekostnader.   

 

Idag har det gått nästan 20 år sedan detta avtal träffades, syfte och ambition med 

detta arbete är att undersöka hur tillkomsten av TAP-avtalet genomfördes i 

relation till aktörerna. Undersökningen utgår från svensk sjöfartspolitik historiskt, 

och hur det korrelerar i relation till hur den globala politiska ekonomin påverkade 

den svenska sjöfartspolitiken vid TAP-avtalets tillkomst.  

 

 

 

Mina problemformuleringar är följande  

 

 Är TAP-avtalet ett uttryck för svensk korporatism? 

 Vilken aspekt i Global Potitical Economy är utmärkande för TAP-avtalet? 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 SOU 1995:112 
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1.2 Avgränsningar 

 

Sjöfart består av en expansiv marknad och industrin är otroligt mångsidig. Det 

existerar drygt 100 fartygsdefinitioner, vilket ej kommer att beröras eller utskiljas. 

Det bedrivs av en mängd aktörer i allt från kanaler till världshav. I alla världsdelar i 

alla tänkbara konstellationer, inga separata branscher kommer att nämnas.  I detta 

kluster existerar även en stor del divergerande avtal och lagar, vilket ej kommer  

att definieras. Ej heller inbegriper denna undersökning till att redogöra för alla 

förutsättningar rederinäringen lyder under. Varken nationellt eller internationellt. 

Handelsflottan inbegriper ej marinen eller kustbevakningen.  

 

1.3 Begrepp 

 

Då sjöfartstermer inte är vanligt förekommande i statsvetenskap, kommer här 

förtydligande av de begrepp som anses vara väsentliga för detta arbete. 

 

Bekvämlighetsflagg innebär att fartyg registreras under en annan flaggstat än 

redarens nationella flagga. Lagar och avtal är mer liberala gällande skatter, 

bemanning och säkerhet. Genom detta sätt kan ett lagligt låglönetak sättas och 

redaren är befriad från skatter. Dessa flaggstater är överrepresenterade i 

olycksstatistiken, M/S Scandinavian Star och M/T Prestigs hade båda Bahamas 

som flaggstat. Idag räknar International Transport Workers Federation, (IWF) att 

det existerar 29 stater som tillhandahåller bekvämlighetsflagg.8 

 

Bunker är det drivmedel fartyg använder sig av. Det kan bestå av tjock olja, diesel 

olja, raffinerad olja. 

 

Flaggstat utgör den stat ett fartyg är registerat i. Fartyget lyder under de nationella 

lagar och beträffade jurisdiktionsfrågor. Till detta kommer även finansiella 

instrument som skepphypotek och klassificeringssällskap. Att tillhöra en flaggstat 

innefattar även rätt till konsulärt bistånd och diplomatiskt hjälp från flaggstaten.9  

 

Sjöfartsstödet/ Nettomodellen innebär att redarna betalar nettolönen och erhåller 

skillnaden mellan sjömannens brutto/nettoinkomst själv. 70 % av de sociala 

avgifterna är till redaren efterskänkta av staten. Sjömannen själv införs i 

skattesystemen till sin bruttoinkomst.  Till det får redarna ett stöd på 58 000 

Kr/helårsanställd.10  

 

                                                 
8
 www.itfglobal.org 

9
 Bågenholm,Gösta (2006) sid 62. 

10
 Ibid. sid 145 
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SINK skatt utgör den skattesats utländska sjömän betalar till svenska 

skattemyndigheterna, 15 % på arbetsinkomst och 20 % på pension. Medför även 

vissa arbetsrelaterade sociala ersättningar. 

 

SOLAS-fartyg är fartyg större än 500 bruttoton, som uppfyller SOLAS 

(International convention for Safety of Life at Sea/ Sjösäkerhetskonventionen) 

bestämmelser vad gäller certifikat och utrustning. 11  

 

1.4 Disposition 

För att göra denna uppsats så tillgänglig som möjligt för läsaren har jag valt att 

inleda varje kapitel med en beskrivning av vad jag ska presentera. Vidare kommer 

jag att förklara TAP-avtalets tillkomst, aktörer och grundförutsättningar. Detta för 

att i kapitel 5 besvara min problemfrågeställning. De sjötekniska termer som 

används kommer så långt möjligt att tydliggöras, då min ambition är att läsaren får 

de rätta ”verktygen” till fortsatt förståelse av uppsatsens kärna. 

 

I metodkapitlet lyfter jag fram den metod jag valt att utgå från. Jag kommer att 

utföra en fallstudie. En komparativ fallstudie som bygger på Bo Rothsteins modell 

av korporatism, där den svenska mjölkkrisen på 1930-talet sätts i korrelation till 

TAP-avtalet. Vidare ligger en enkätundersökning till grund som utgår från Global 

Political Economy. Denna teori utgår från tre perspektiv, det merkantilistiska, 

liberala och marxistiska perspektivet. För att fördjupa studien har interjuver 

utförts.  

 

I analyskapitlet presentera fallstudien utifrån givna referenser. En jämnförande 

studie av svensk korporatism kommer att presenteras, utifrån det empiriska 

underlaget. Vidare kommer TAP-avtalet att applicera i de tre ovanstående 

perspektiven, och analysera utfallet.  Detta kommer att utgå från en 

enkätundersökning, och befintlig dokumentation. För att kunna presentera en så 

korrekt undersökning där både reabilitet och validitet är hög. Har jag genomfört 

informella interjuver med berörda aktörer. 

 

För att ge läsaren en klar bild av denna undersökning presenterar jag mina 

slutsatser i det avslutande kapitlet.  

   

 

  

                                                 
11

 Bågenholm,Gösta (2006)sid 207 
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2 Teori och tidigare forskning 

I detta kapitel kommer den teoretiska tyngdpunkten att presenteras. Korporatism 

kommer att presenteras både generellt, och hur det har utformats i Sverige. Global 

Political Economy och dess tre perspektiv kommer att beskrivas. Vidare förklaras 

vald metod och materialet som ligger till grund för detta arbete att presenteras. 

Urvalet av metod och material kommer att motiveras och tänkbara metoder 

presentera och övrigt material åskådliggöras. 

 

2.1 Teori och tidigare forskning  

Den teoretiska del som ligger till grund för min undersökning består till stor det av 

Bo Rothsteins bok – den korporativa staten.  Detta ämne är belyst av ett flertal, 

dock belyser Rothstein även ett svenskt perspektiv. Den teoretiska grunden som 

valts att belysa GPE utgår från Robert O’Brien och Marc Williams-Global political 

economy. För att presentera den merkantilistiska aspekten har Robert Gilpins – 

Global political economy legat till grund.    

 

Det finns ingen tidigare forskning om TAP-avtalets tillkomst i sjöfartspolitisk 

mening. Rent samhällsekonomiskt, utförs regelmässigt statliga undersökningar 

som redovisar den sjöfartspolitiska strukturen, dess förutsättningar och 

utmaningar. Gunnar Hellströms avhandling - Jordbrukspolitik i industrisamhället 

har legat till grund för tidigare forskning inom korporatismen, då scenariot för 

näringarnas utveckling varit likartad. Denna avhandling är utförd  på Uppsala 

Universitet och belyser det politiska spelet bakom jordbrukskrisen. Avhandlingen 

har legat till grund för min fallstudie.   

 

2.1.1 Korporatism  

“Organizations which have some autonomy from government or political parties 

and … try to influence public policy. […] Like political parties, interest groups 

inhabit the space between society and state, helping to link the two. But where 

political parties aspire to become the government, interest groups seek just to 

influence it.”12 

 

Detta utgör grunden för korporatism, den politiska aspect som genomsyrar 

samhället I ett flertal led. Historiskt kan man följa dessa mönster av uppgörelser 

mellan arbetsmarkandes och staten i form av koropratism, ända tillbaka till 1900-

talets början. Min teoretiska grund kommer att grunda sig på koropratismen, ett 

perspektiv inom statsvetenskapen som anses vara svårdefinierbart. Detta då 

staten och individen möts genom organisationer. Här ställs individens fri och 

rättigheter som enskild i en demokrati, mot statens agerande gentemot 

organisationer. Individens dilemma här, blir att den individuella åsikten anses 

                                                 
12

 Hague, Rod och Martin, Harrop, Comparative Government and Politics, 2001, s. 148 
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förbrukad. För att kunna påverka statens politik måste individen vara ansluten till 

en statligt accepterad organisation. Detta är starkt förknippat med Mussolinis 

fascistiska regim där korporatism utgjorde statsideologin, vilket ledde till att 

medborgarna sågs som medlemmar av olika grupper och förlorade sina enskilda 

rösträtter. Denna gren av korporatism kommer jag inte att använda mig av. Jag 

kommer att utgå från den liberala korporatismen och detta kommer att utgöra 

definitionen av korporatism i min uppsats.  

 

2.1.2 Liberal korporatism 

 

Den liberala korporatismen bygger på de facto att intresseorganisationer och 

staten tillsammans utformar och påverkar den offentliga politiken. Detta samspel 

leder till ömsesidig nytta vid implementering. Dessa två parter utgår dock från 

skilda förutsättningar. Detta spel kan ses som en maktkamp där resurser, krav, 

status, opinion och deltagande utnyttjas. Staten ställer krav eller går med på krav 

för att frigöra resurser till önskad organisation. Denne i sin tur kan påverka 

opinionen i samhället och kontrollera sina medlemmar, och på så sätt få 

legitimitet.13   

Figur 1 Liberal korporatism 

 
 

Enligt PerOla Öberg  

 

Enligt Held´s Demokratimodeller, kan man hävda att staten stärkt sina medel att 

styra, genom korporatismen. Detta genom de ramverken för politik och ekonomi 
                                                 
13

 Öberg, PerOla (1994) Särintresse och allmänintresse: korporatismens ansikte sid. 26     

Disiplinerad,modererade 
medlemmar & legetimitet  

Staten 

Gynnsam offentlig politik 

( Bl.a. status  & resurser) 

Organisation 
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de konstruerat. Kontentan blir att förhandlingar mellan intresseorganisationer och 

staten är av vikt. Detta för att lösa angelägna problem som uppkommit via formella 

och informella kanaler. Dessa förhandlingar förs i regel bakom stängda dörrar.14  

 

”Med korporatism menas en av statsmakterna erkänd medverkan från 

organisationerna i beslut eller förvaltning inom den offentliga verksamheten eller 

ett handlande av motsvarande slag, som organisationerna utför på statsmakternas 

vägnar.”15 - Leif Lewin 

 

2.1.3 Den Svenska korporatismen 

 

Man får betänka att grunden för korporatism uppkommer när förutsättningarna 

radikalt förändras för en aktör. Politiska system är tröga och regelverk är 

avpassade för rådande förutsättningar, när dessa förutsättningar ändras påverkar 

det inte endast den primära näringen, den påverkar i regel hela detta 

handelssegment. Lagändringar tar lång tid att implementera, dock finns det här ett 

spelutrymme till att anpassa förutsättningarna. Dessa situationer som uppkommer 

vid ekonomiska eller sociala situationer som sätter det politiska systemet på prov 

definieras som formativa moment. Under dessa förhållanden kan de starkaste 

politiska aktörerna utforma nya spelregler. Vilket kommer att påverka den 

politiska agendan och de politiska institutionerna.16 

 

Man kan se uppkomna kriser genom ett korporativt flödesschema, nedanstående 

utformat av Bo Rothstein. 

 

Figur 2 Bo Rothsteins flödesschema  

 

 

 

 

 

Det man måste beakta är att urskilja de politiska aktörerna. Hur, om och varför de 

agerar och argumenterat för de beslut som ligger till grund för de förändrade 

förutsättningar, samt hur samspelet mellan stat-marknad- intresseorganisationer 

skett. Har det utgått från ett 2:1 system, d.v.s., har två aktörer varit mer drivande 

och en aktör mer övergripande, eller ett 3-parts system där alla parter agerat 

likvärdigt?    

 

Sverige har en lång tradition av utbyte mellan stat och intresseorganisationer. 

Under hela 1900-talet har de två största organisationerna, Svenska 

                                                 
14

 Held, David ( 2011) sid. 281 
15

 Lewin, Leif ( 1992) sid .57. 
16

 Rothstein.Bo(1992) sid17 
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Arbetsgivareföreningen (SAF) och fackföreningsrörelsens Landsorganisationen i 

Sverige (LO), trots att de utgör två kontrahenter som samarbetat i mycket hög 

grad. Detta i samspel med staten, har medfört positiva synergieffekter. Idag utgörs 

den svenska korporatismen av en politisk teknik att uppnå politiska mål. Man ser 

samspelet mellan näringslivet och fackföreningarna som aktörer som utgår från 

faktiska förhållanden, och därför bäst satta att utforma nya strukturer och 

ramavtal. Staten ses som en mer passiv aktör som implementerar dessa 

gemensamt tagna beslut. Detta medför att nya ramavtal utgår från de facto till de 

jure, vilket innebär att de faktiska avtalen övergår till att bli officiellt sanktionerade 

av staten. Så även i fallet med TAP. Här har staten gett de berörda aktörerna 

verktyg att utforma sjöfartspolitiken, dock med vissa förbehåll, som beskrivs 

närmare i kapitel 3.3.  

 

Tack vare Saltsjöbadenavtalet 1938, ansågs Sverige internationellt vara ett av de 

länder där korporatism ansågs medföra positiva resultat, men redan 1932 ledde 

smörkrisen och mjölkprisdebatten till en treparters uppgörelse. Detta för att rädda 

den akuta krisen i mejeribranschen som hotade en stor del av jordbrukssektorn. 

Denna utveckling kan ses som det första steget för staten att interagera med 

jordbruket. Under den turbulens som denna kris utlöste, tog staten en agerande 

roll som kan sammanfattas enlig. Gunnar Hellström ”en värdering av politikens 

möjligheter att styra utvecklingen i en viss riktning för att uppnåendet av största 

möjliga samhällsekonomiska effektivitet”. 17  Jordbruket hade tidigare utgjort en 

självstyrande del i det svenska näringslivet, men efter denna uppgörelse där man 

med statens hjälp införde regleringar och stödåtgärder sågs även denna näring i 

ett större perspektiv i förhållandet mellan politik-ekonomi. Detta anses även vara 

ett av de första tillfällen där staten agerade i förhållande till facket eller 

arbetsgivarförening. 

 

Den händelse utveckling som ledde fram till denna kris, var en långtgående 

lågkonjunktur som drabbade jordbrukssektorn hårt. Samtidigt som en 

internationell prispress ledde till protektionism, vilket resulterade i inhemsk 

konkurrense.  Prisen pressades ner och 1931 inträffade den ekonomiska 

depressionen. Det ledde till att priserna på smör föll till botten och en stor andel 

jordbrukare var hotades av konkurs. För att motverka denna utveckling utvecklade 

jordbrukarnas själva föreningar och karteller som konkurrerade med varandra. 

Krisen var ett faktum. 1932 lade Svenska allmänna lantbrukarsällskapet (SAL) 

fram ett förslag till jordbruksministern Bo von Stockenström, som innebar att de 

själva skulle få inflytande av produktion och pris. D.v.s. en monopolsituation, 

sanktionerad av staten som skulle omfatta alla, anslutna till SAL eller ej.18 

 

                                                 
17

 Hellström, Gunnar (1976)sid 35. 
18

 Ibid. Sid 76  
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Stockenström författade själv propositionen som låg till grund för riksdagens 

beslut.19 Som företrädare av Folkpartiet fick han stöd från högern. Dock med vissa 

förbehåll. Vissa ansåg att det var kollektivet som hade den politiska makten över 

individens frihet till handel och marknad.  Socialdemokraterna och C A 

Reutersköld var mot förslaget, som ansåg att ingen enskild organisation skulle 

kunna utöva politisk makt över individer. Han menade att grundlagen satt tydliga 

gränser av korporatism och kollektivism. Detta medförde en debatt om 

konstitutionen och vad begreppet ”tjäna ett allmänt intresse” egentligen innebar?  

Socialdemokraterna gjorde upp med Bondeförbundet, vilket senare fick epitetet 

kohandel. Förslaget röstades igenom med knapp marginal. Man ansåg att krisen 

var så djup att särskilda åtgärder krävdes, och att man fick rucka lite på sina 

principiella betänkligheter. 20 Detta var en brytpunkt i förhållandet mellan stat och 

intresseorganisationer i Sverige.  

 

För att sätta sjöfartspolitik och statens åtgärder i ett större begrepp, kan detta citat 

av den brittiska professorn Sturmey spegla TAP-avtalets tillkomst. 

 

”A nation may be said to have a shipping policy when it encourages, permits, or 

formulates measures to interfere with or control the free play of market forces in 

regard to the employment of shipping. The interference of control may extend 

from ad hoc measures to carefully planned and continuous policy.”21 - Sturmey 

(1975) 

 

Fritt översatt: 

 

”En nation kan sägas ha en sjöfartspolitik när det uppmuntrar, tillåter, eller 

formulerar åtgärder för att ingripa eller styr fria marknadskrafterna i fråga om 

sjöfartens sysselsättning. Denna övertagande av kontrollen kan sträcka sig från 

tillfälliga åtgärder till en noggrant planerad och kontinuerlig politik” 

 

De intresseorganisationer som låg bakom TAP-avtalet var alla starka aktör, 

skolade i den svenska konsensusandan där de olika aktörernas motiv, genererade 

till i detta fall, den svenska sjöfartens överlevnad. Denna politik, skapad av TAP, 

kan relateras till teorier om förhållandet mellan global politik och ekonomi. Global 

Political Economy. 

 

2.2 Global Politic Economy 

Teorin om den globala ekonomin som ett politiskt verktyg har sina rötter i 1700-

talets ekonomiska tänkare. Adam Smiths -Wealth of Nations (1776) lade grundet 

till nationalekonomin. Frihet till handel och efterfrågans tanke, att det som gynnar 

individen gynnar samhällsutvecklingen.  John Stuart Mills - Principles of political 
                                                 
19

 AK 1932-59:13 
20

 AK 1932-59:56 
21

 Sturmey. SG (1975) pg.123 
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economy (1848) bygger vidare på Smiths teorier. Han såg ekonomin och samhället 

genom en rad processer som skapar utveckling i samhället, samt staten roll i 

ekonomiska frågor. Samma år 1848 utkom Karl Marx och Friedrich Engels -Det 

kommunistiska manifestet. De kritiserade Smith på två plan. På det politiskt 

ideologiska planet förespråkade de ett helt annat samhälle, där medborgarna såg 

gemensamma vinster och inte som Bourgasinerna, individuella vinster. På det 

analytiska planet, ansåg de att det kapitalistiska systemet var uppbyggt och 

utformat för att maximera de ekonomiska vinsterna. De förespråkade ett system 

där människor ansågs som mer än en produkt i ett system. 22 Det Smith beskrev 

som division of labour som innebär att samhället berikas av specialiserade yrken, 

och utbildning av ett flertal, beskrev Marx som false counsioness. Det ansåg han 

vara ett utnyttjande av befolkningen och dess kunskap. Dessa ekonomiska 

förgrundsmän har skapat de grundförutsättningar vi efterföljer idag. De 

nationalekonomiska teorigrunderna har under efterkrigstiden utökats till den 

globala arenan.  

 

Efter andra världskriget var världsekonomin instabil och man utvecklade Bretton 

Woods-avtalet som antogs och implementerades 1944. Det byggde på import 

begränsningar och reglering av växelkurser. US dollarn stod i relation till guldet, 

och sågs som en hegemonisk valuta. Efter stora ekonomiska utmaningar och 

framväxten av nya utomstatliga ekonomiska organisationer (OPEC, NAFTA) var 

detta avtal verkningslöst. President R. Nixon upplöste detta avtal 1971. 

Kvarvarande Bretton Woods-institutionerna idag är Världsbanken, IMF, och WTO. 

International political economy som inriktning inom statsvetenskap växte fram 

under 1970-talet, detta utökades till Global political economy.23 

 

Den globala politiska ekonomin bevakar de skärningspunkter mellan statssystem 

och internationella ekonomiska mekanismer.24  De två aktörerna, stat och 

marknad, agerar olika beträffande beslutsfattande och organisering utifrån olika 

teoriperspektiv. Påverkan och maktkampen mellan dessa aktörer utgör kärnan i 

detta teorisystem. Det politiska ramverket för internationell ekonomi reglerar 

maktstrukturer och förutsättningar för investeringar, finansmarknaden, 

produktion och handel. Ett av globaliseringens fundament vilar på den ekonomiska 

utvecklingen och det dynamiska ekonomiska kreditsystemet samt 

utvecklingsländernas integrering i världshandeln. Inom sjöfarten uttrycktes detta 

tankesätt redan 1650 av  Sir Walter Raleigh ”Whosoever commands the sea 

commands the trade; whosoever commands the trade of the world commands the riches 

of the world and consequently the world itself.
25

  

 

                                                 
22

 Ravenhill,John (2014) 
23

 Österud ,Öjvind ( 2011) sid. 363 
24

 Ibid. sid. 84 
25

 Judicious and select Essays and Observations by that Renowned and learned Knight Sir Walter 

Raleigh, upon the first Invention of Shipping, London, H. Moseley, 1650, återgivet i Stopford, s. 138 
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Inom GPE finns tre huvudriktningar som speglat de drivkrafter och konsekvenser 

detta system medför. De teoretisk-ideologiska riktningarna utgörs av liberal, 

marxistisk och merkantilistisk (nationalekonomisk) uppfattning. Alla tre utgår från 

tre perspektiv, hur man genom GPE kan förutspå framtid för att kunna undvika 

katastrofer, mobilisera fler anhängare genom sitt arbete och genom information, få 

människor fokuserade på de mest primära frågorna gällande GPE.  

 

Figur 3 Aspekter i Global Political Economy 

Inriktning Merkantilistisk Liberal Marxistisk 

Aktörer Staten Individen Klasserna 

Statens roll Ingriper i 

ekonomin för att 

fördela resurserna 

Etablera och driva 

äganderätt för att 

underlätta 

marknadsbaserade 

utbyte 

Institutionella 

kapitalistklassen 
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kapitalistiska 

systemet 

Perspektiv på det 

Internationella 

systemet 

Konfliktsökande Harmonisk Utnyttjande 

Mål för den 

ekonomiska 

politiken 

Utöka statens 

makt i det 

Internationella 

systemet 

Utöka och 

uppmuntra social 

välfärd 

Främja en 

likvärdig 

fördelning av 

välstånd och 

inkomst 

 

 

2.2.1 Merkantilistisk uppfattning 

 

Denna teori utgå från realismen, där staten ser andra länder som konkurrerande 

och har ett centralt maktförhållande. Thomas Hobbs förespråkade Bellum omnium 

contra omnes, allas krig mot alla. Han beskrev ett samhälle där en Leviatan 

regerade och människorna skulle ge upp sina egna fri/-rättigheter för att leva 

under dennes beskydd. Samma förutsättningar råder inom internationell politik, 

man upplever världen som en anarki där all strävar efter makt och konflikter 

nationer emellan är oundvikliga. Summan av dessa maktkamper utgörs av ett zero 

sum spel. På så sätt råder en protektionistisk politik inom handelspolitiken. De 

inhemska företagen skyddas från konkurrens utifrån .26 Den politiska makten är 

alltid överordnad marknadskrafterna. Man anser att makten i världen är konstant, 

                                                 
26

 Gustavsson,Jakon & Tallberg,Jonas ( 2009)sid.284 



  
 

13 

dock kommer aktörernas individuella makt alltid att förändras. Internationella 

samarbeten anses medföra risker och därför sker dessa i begränsad utsträckning.   

Den merkantilistiska uppfattningens teoretiska grundförutsättningar vilar på 

likartade premisser.  

 

Statens makt är central; socialt, ekonomiskt och politiskt. Merkantalismer anser att 

världens rikedomar/ värde är begränsat och statens uppgift utgår från att 

tillskansa sig en stark andel igenom att blockera andra nationers ekonomiska 

intresse.27 Den ekonomiska makten utgår från staten och marknadens relationer 

regleras av statens makt. Man anser att frihandel endast gynnar de aktörer som 

innehar en stark politisk och ekonomisk ställning. Inom denna uppfattnings kan 

man utskilja tre huvudteser:  

 

 Ekonomisk styrka är en teknisk komponent i nationell ekonomi 

 Handel skall värderas för export, men staten skall reglera exporten om 

möjligt 

 Handeln är kvalitativ där vissa branscher är mer värdefulla än andra.  

 

2.2.2 Liberal uppfattning 

 

Denna teori utgår från liberalismen och nationalekonomins fader Adam Smith. 

Samhället utgörs av en mängd olika aktörer och det medför ett pluralistiskt synsätt 

på staten. Samhället är uppbyggt av intresseorganisationer, utbildnings system, 

finansiella strukturer och staten. Man ser till individens förmåga att genom sina 

handlingar utvecklas och främjar samhället. Internationella relationer bygger på 

ett samspel mellan nationer, där alla är vinnare. Man betraktar detta som ett 

positivt-sum spelet där makt och förutsättningar gynna alla.  

 

Frihandel är centralt och innehåller sociala, politiska och ekonomiska aspekter. Ett 

ökat flöde av dessa tre aspekter gynnar liberaliseringen i världen, och ett större 

samspel medför starkare samarbetspartners. Dessa partners utgörs inte enbart av 

stater, här existerar ett flertal aktörer och statens inblandning uppfattas negativt. 

Man anser att globaliseringen bryter ner barriärer mellan stater och att detta 

nätverk skapar Interdependens – ett positivt beroende förhålland som verkar för 

ökad välfärd.  

Inom denna uppfattning kan man utskilja tre huvudteser: 

 

 Ekonomin är till för att berika individen; inte öka statens makt 

 Handeln är likvärdig och gynnar alla; det råder ingen obalans mellan 

import& export. (Trade balance) 

 Alla produkter är värdefulla; nyckeln är att specialisera varan till nationen 

för att etablera ett konkurresmässigt övertag  

                                                 
27

 O´Brian,Robert och Williams, Marc (2013) sid. 37 
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2.2.3 Marxistisk uppfattning 

 

Denna teori utgår från radikala och kritiska teorierna, och synen på organisering 

av samhället, där den rådande samhällsuppbyggnaden utmanas och kritiseras. De 

tre mest betydande grenarna utgörs av marxistisk, feministisk och grön ideologi. 

Inom dessa tre skilda teser finns ett underliggande inslag av utnyttjande. Av 

klasser, kön och miljö som underminerar samhället och som här utgör den centrala 

aktören. Man speglar det kollektiva och synen på statens förhållande till dessa 

grupper. Inom GPE anser man att kapitalismen med statens hjälp, utnyttjar svaga 

stater och har en inneboende explorativ agenda.28 På 1960-talet utvecklades 

”dependency theory”, det beroendeförhållandet mellan rika och fattiga, centrum 

och periferin, och nationer emellan. Ett förhållande som gynnar de rika i alla 

nationer, men leder till underutveckling i världssamfundet.  Man anser att 

globaliseringen är förtäckt imperialism där marknaden styr politiken.29    

 

Man betraktar de fria liberala marknadskrafterna som maktkamper som utgörs av 

ett zero-sum spel. Man ser en maktkamp inom nationer mellan arbetare och 

kapitaliser, och på den internationella arenan en maktkamp som drivs av profit. 

Inom denna uppfattnings kan man utskilja tre huvudteser: 

 

 Kapitalet är definierat av privata ägare av produktionsmedel, arbetare får 

lön av kapitalister 

 Varans värde är determinerat av produktionskostnader.(Labour theory of 

value) 

 Kapitalister betalar aldrig arbetare tillräckligta löner för att kompenseras 

för deras arbetsinsattser, detta leder till (class conflict) revolution i syfte att 

avskaffa kapitalister  

 

2.3 Metod 

Den empiriska metod jag valt för min undersökning är att utföra en fallstudie. 

Detta medför en utökad metodisk dialog som medför en komparativ fördel till 

teoriutveckling i skarpare fokus. Av den anledningen är fallstudier en användbar 

metod inom samhällsvetenskaper. Man kan fördjupa sig i ämnet och kommer sitt 

studieobjekt närmare. Denna metod kan omfatta en rad olika aktörer. Personer, 

grupper, stater, processer, institutioner likväl som separata incidenter. Denna 

studieform kan innefatta hela händelseförlopp. Från initiala utvecklingsstadier till 

ett faktiskt resultat. När man strukturerar sin fallstudie är både kvalitativa och 

kvantitativa metoder användbara.  

 

                                                 
28

 O´Brian,Robert (2013) sid. 39 
29

 Gilpin, Robert (2001)sid. 94. 
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Att utföra en fallstudie medför en ökad validitet, då man använder sig av ett antal 

källor. Nya teorier kan uppkomma genom undersökningen som kan leda till nya 

hypoteser. Detta kan fördjupa bilden av ett skeende, och man kan lägga nytt ljus på 

vad som till synes varit kausala händelser.  Detta gör att man kan se den mer 

komplexa bilden av kausala fenomen. 30   

 

Denna undersökning utgår från Yin metod om triangulering. Här sätts 

frågeställningen i fokus, och inhämtning av material består av ett spektrum av 

källor, detta för att öka validiteten och samstämmigheten i undersökningens utfall. 

För att uppnå en hög reliabilitet i resultatet bygger denna undersökning på fyra 

ben, informella interjuver, datainsamling, komparativ fallstudie och en 

enkätundersökning.31  

 

För att undersöka denna samstämmighet ligger en analytisk generalisering till 

grund. Detta innebär att undersökningens resultat av fallstudien, jämförs med den 

teoretiska mall som använts. Detta leder till att men utifrån en teori, kan dra en 

generell analys utifrån sin undersökning. Detta i motsats till en statistisk 

generalisering, där man utgår från statistiskt säkerställd data. 

 

Kritik till fallstudier utgår till största del att man inte kan bygga långtgående 

hypoteser på enstaka fall. I undersökningen av TAP-avtalet, är fallet unikt, det 

leder inte till någon generalisering av hur övriga anställningsavtal upprättas eller 

implementeras. Därför anser jag att detta är den bäst lämpade metoder att 

använda sig av. Om min undersökning hade utgått från ett större sjöfartspolitiskt 

perspektiv hade en motivanalys fördjupat undersökningen. 

 

I arbetet med min undersökning började jag initialt med telefon kontakt med 

berörda parter. Då mitt material har visat sig vara begränsat, har jag använda mig 

av telefon intervjuer av en informell karaktär. Detta för att aktörerna fritt har 

lämnats utrymme till att elaborera utifrån sina egna perspektiv och referensramar. 

Denna metod medför ett kvalitativt djup då aktörerna själv sätter agendan.32  

 

Det framgick att dokumentering som mötesprotokoll, mailkontakt mm. var svåra 

att uppbringa. Det framgick tydligt att detta avtal primärt träffades mellan 

redarföreningen och två fackförbund. Både redarföreningen och de båda 

fackföreningarna har bistått mig med deras egen del i händelseförloppet genom att 

berätta sina versioner. Från regeringens och de statliga myndigheters sida har 

informationen varit knapphändig. Idag ligger sjöfart under näringsdepartementet, 

som varit behjälplig i största möjlig mån, utefter sina egna referensramar. Dock har 

de avböjt att medverka i interjuver och enkät undersökningen. 

 

                                                 
30

 George, Alexander & Bennet, Andrew (2005)sid 78 
31

 Yin, Robert (2007) sid.126 
32

 May, Tim (2013) sid.164 
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En komparativ undersökning har utförts av jordbrukskrisen 1933 och 

sjöfartskrisen 1997. Här har Bo Rothsteins teorimodell applicerats. 

 

En enklare enkätundersökning utgått från såväl politiska som ekonomiska 

aspekter. Den består av 7 frågor, och har gått till de aktörer som avtalet berörde. 

Fyra av frågorna var riktade och tre frågor för egna reflektioner. Fokus har utgått 

från TAP-avtalets tillkomst, där ambition är att genom kvalitativt frågor kunna 

fastslå utifrån vilken av de tre aspekterna i GEP TAP-avtalets tillkomst 

representerar. Aktörernas svar redovisas anonymt i ett enklare schema.  

 

Resultatet av min fallstudie kommer att redovisas i kapitel 4.  
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3 TAP-avtalet 

I detta kapitel kommer TAP-avtalet att mer ingående presenteras. Den bakgrund 

för den svenska sjöfartens villkor och den politiska styrningen som utgör 

ramverket till denna undersökning beskrivs. Avtalets aktörer och deras motiv 

kommer att klarläggas, och slutgiltigen presenteras de utfall eller konsekvenser 

TAP-avtalet medförde. 

 

3.1 Bakgrund 

Redan 1950 började man tala om spurious flags33, dvs. bekvämlighetsflagg.  Allt i 

syfte för att hålla nere kostnader och kringgå lagstiftning. Detta påverkade även 

den svenska handelsflottan Efter andra världskriget var svenska hamnar intakta 

och bestod av en stark handelsflotta. Man såg inom rederinäringen en stor 

framåtanda och tillika en ökning både i antal fartyg och beställningar av 

nybyggnationer. Man räknade 1977 med en tillväxt på 270 % på en 15 års period. I 

sjöfartstidningens- Sjöfartens bok från samma år ställs frågan Orkar vi med denna 

expansion?   

 

Svensk sjöfart undergick under 1970-talet ett stålbad i och med oljekrisen. Höga 

bunkerkostnader och en stor tankflotta i en överetablerad marknad utmynnade i 

en stark reducering i svenskt tonnage. Detta påverkade även den svenska 

varvsindustrin negativt. Svensk sjöfart består inte enbart av rederier och fartyg, 

den svenska varvsindustrin har utgjort en viktig faktor för dess utveckling. 

Nybyggnationer, underhåll, inspektioner samt reparationer, alla dessa tjänster har 

utgjort grunden för det nära samarbetet som gynnat hela sjöfartsindustris aktörer. 

Efter oljekrisen stagnerade hela sjöfartsmarknaden. Nya fartygstyper övertog nu 

det största segmentet i den svenska handelssjöfarten och orderingången för 

nybyggnationer i Sverige minskade drastiskt då den svenska varvsindustrins inte 

var konkurrentmässig med Japan och Korea. Krisen var ett faktum 1977 och 1986 

sjösattes M/T Oktavius, det sista fartyget i Sverige att lämna slipen.      

 

Den svenska sjöfartsnäringen fortsatte att tappa i konkurrenskraft under 1990-

talet. Sjöfartens Analys Institut utförde 1995 på uppdrag av 

Kommunikationsdepartementet en sjöfartspolitisk utredning angående svensk 

sjöfart och dess framtid. 34  Sjöfart som näring består av ett spektrum av 

divergerande marknader. Efterfrågan av fartyg, ny teknik och certifierad personal 

driver denna utveckling framåt. Den svenska sjöfartsnäringen har ett renommé om 

hög standard i alla dessa tre aspekter, som varit synonymt med ett högt 

kostnadsläge. Av dessa tre aspekter är frågan om bemanningen den som påverkat 

handelssjöfarten mest. 1995 bestod 70-80% av världshandelsflottans arbetskraft 
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av mixed crew (olika nationaliteter) eller under bekvämlighetsflagg.35  Detta 

påverkade den svenska rederinäringen och dess konkurrenskraft radikalt.  

 

Under 1990-talet skedde ytterligare faktorer som kom att påverka svensk sjöfart. 

Hela sjöfartssektorn påverkades av långsiktiga strukturella förändringar. Några av 

dessa faktorer består av nya tekniska lösningar, Asiens dominans på 

varvsmarknaden, standardfartygens utfasning för en övergång till specialfartyg, 

konflikter mellan flaggstater samt en större rörlighet internationellt genom 

globaliseringen. Sverige som industriland med ett öppet register konkurerade på 

den öppna internationella marknaden, med internationell konkurrense.  

Branschen var i kris och utflaggningarna ökade drastiskt.  

 

Redan 1988 utarbetades ett förslag om ett Off-shore register, och 1992 

uppvaktades regeringen av redarföreningen om ett Internationellt register. Detta 

motsattes av Kristdemokraterna. Vid tillkomsten av detta avtal var läget akut. 

Under 1997 försvann 27st fartyg (10 % av den svenska handelsflottan) ur det 

svenska registret och ett flertal redare var beredda att följa det mönstret.36  

 

3.2 TAP-avtalets aktörer 

Här presenteras TAP-avtalets olika aktörer. En kort beskrivning av organisationen, 

som följer av en beskrivning av kärnfrågorna och dess inställning till TAP-avtalet.   

 

3.2.1 Sveriges Redareförening  

är en anrik (grundat 1906) branschförening som riktar sin verksamhet mot 

sjöfartsnäring. Ett 70-tal svenska rederier representeras, dessa bedriver 

verksamhet över hela världen. Av rederiernas 630 fartyg har idag 120 fartyg 

svensk flagg. 37 

 

Redarföreningens arbetar för att öka kundskapen om svensk sjöfart och verkar för 

att svenska redare skall verka under så goda konkurrensvillkor som möjligt. 

Föreningen arbetar för att driva sjöfartsfrågor för riksdag, regering och andra 

organisationer. Redarföreningen är en stark och betydande förening inom det 

svenska sjöfartklustret. Sjöfartspolitik har legat under olika departement genom 

tiderna. Detta har medfört att det inte existerar någon stark sjöfartspolitisk linje. 

De sjöfartspolitiska frågorna låg under kommunikationsdepartementet en längre 

tid, och fram till 1998. Resultatet av detta var att sjöfart behandlades som 

transportspolitik och inte handelspolitik. Redarföreningens arbete är därför av 

vikt i syfte att informera och påverka beslutsfattare inom detta segment.  

 

                                                 
35
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36

 Hermansson, Robert (2006) sid.228 
37
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Redarföreningen hade i många år arbetat för att förbättra sin konkurransemässigt 

ofördelaktiga situation. Redan i slutet av 1980-talet uppvaktades regeringen för att 

påverka denna situation.  Under 1990-talet vart situationen påtagligt akut och 

både Norge och Danmark införde internationella register. När förhandlingarna till 

TAP-avtalet inleddes var redarföreningen angelägna om att behålla svenskflaggade 

fartyg. För att lösa den akuta krisen, sågs TAP-avtalet som den enda möjligheten, 

då ett Internationellt register hade förkastats av regeringen ett par år tidigare.  

 

Kärnfrågor i TAP -avtalet: att behålla svensk kompetens i landet och att utveckla 

en mer konkurrenskraftig svensk sjöfart. 

 

 

3.2.2 Fackförbunden  

bestod av SEKO Sjöfolk och Svenska Maskinbefälsförbundet. Båda dessa förbund 

slöt separata avtal med redarföreningen, detta till följd av att majoriteten av 

besättningar ombord på fartyg består av manskap. Vid ett gemensamt avtal hade 

manskapet påverkats negativt i största utskräckning. 

 

SEKO sjöfolk har sin föregrund i sjömans-Eldarefackförening som bildades i 

Göteborg 1884. De representerar i dag ca 5 000 medlemmar, bestående av 

manskap i olika befattningar. Även SEKO sjöfolk var väl medvetna om den akuta 

krisen. Utan åtgärd hade majoriteten av deras medlemmar blivit friställda. De var 

väl måna om sina medlemmar och såg TAP-avtalet som den bästa lösningen. Trots 

att de fick revidera sina ideologiska slagord, är Sverige ett av de få länder som 

värnar om TAP-medlemmarnas lika rättigheter ombord. SEKO sjöfolk arbetar för 

att få facklig och samhällsinformation på engelska. Bl.a. var de orangea kuverten 

från den svenska pensionsmyndigheten 2005 uteslutande på svenska.38 Idag 

omfattas ca 6 000 filippinare av svensk pension.39 

 

Kärnfrågor i TAP-avtalet: att ingen svensk sjöman skulle förlora arbetet till en 

TAP-anställd. Detta skulle ske med naturlig avgång. Vidare att 50 % av 

besättningen var maxtaket för TAP-anställda i rederierna.  

 

Svenska Maskinbefälsförbundet grundades 1848, men betecknas idag 

Sjöbefälsföreningen. Det är en partipolitisk oberoende intresseorganisation för 

svenska sjöbefäl och ledare. Deras huvudsyfte är att tillvarata medlemmarnas 

fackliga, sociala och ekonomiska intressen. Deras kärnvärde är arbetsmiljö ombord 

och den kompetens nautiker och tekniker innehar.  Då en stor andel av deras 

medlemmar är anställda utanför Sverige bedriver SBF två bemanningsbolag. Idag 

verkar SMBF som bemanningsbolag och arbetsgivare åt ca 300 svenska befäl. 

 

                                                 
38

 Johansson, Lennart (2012) sid.72 
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 Pensionsmyndigheten – Samtal med kundtjänst 4 Maj   
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Kärnfrågor i TAP -avtalet: att värna om de svenska behörigheterna och behålla den 

svenska kompetensen.  

 

 

3.2.3 Regeringen  

Den Socialdemokratiska regering 1997 var väl medveten om den krisade 

sjöfartssektorn. Sjöfartsfrågor låg under Kommunikationsdepartementet och Ines 

Uusmann. Ett antal utredningar hade utförts under 1990-talet, och inträdet i EU 

1995 medförde nya regler och avtal att följa, ett av dessa var State Aid. Det avser 

regler som omfattar i vilken utsträckning staten få ge subventioner, 

skattelättnader eller anpassa sin arbetslagstiftning till företag eller branscher inom 

nationen, som medför ett konkurransetryck inom EU. 

 

Sverige hade ett redan högt sjöfartsstöd och valde därför att initiera ett flertal 

åtgärder för att få behålla den svenskflaggade handelsflottan. Man lade fram ett 

förslag om subventioner och skatteregleringar. Det man överlämnade till 

redarföreningen och fackets representanter var frågan om bemanningen. Detta 

avtal berörde ett antal departement, men det var näringsminister Björn Rosengren 

som sammanförde regeringens parter. Det första avtal som presenterades fick 

kompletteras enligt finansministern Erik Åsbrink, då anställda av svenska 

arbetsgivare skall omfattas av socialsystemet. TAP-anställda fick betala SINK skatt.  

 

Kärnfrågor i TAP -avtalet: Det man kan utläsa av dokument är att man lyfte fram 

beredskapsmålet som innebär en tryggad transportförsörjning inom nationen vid 

politiska och ekonomiska krissituationer. Man tog även fasta på att behålla den 

svenska kompetensen i landet, utbilda och skapa arbetstillfällen inom en 

betydande svensk sjöfartsnäring. 

 

Enligt (prop. 1996/97:1, och 1996/97:115) skall de näringspolitiskt inriktade 

sjöfartspolitiska målet vara: 

 

 Att på olika sätt tillvarata sjöfartens möjligheter som en 

konkurrenskraftig exportnäring och därigenom stärka 

betalningsbalansen  

  Att svenska handelsflottan tillförsäkras rimliga konkurrensvillkor 

kor.  
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3.3 TAP-avtalets tillkomst  

Efter ett flertal försök att påverka den fallande trenden för svensk sjöfart togs från 

regeringen ett beslut om att stärka den svenska handelssjöfarten. Målet var att 

bevara och stärka den svenska rederinäringen. Ett nytt sjöfartsstöd var utlovar för 

att stimulera näringen, dock med ett tillägg. Regeringen ansåg att ett 

implementerande av detta stöd endast var ett steg mot målet, man uppmanade 

därför rederinäringen och fackförbunden att gemensamt utveckla och presentera 

ett gemensamt förslag för ytterliga åtgärder. Parterna hade initialt två modeller att 

överväga. Ett Internationellt register, som innebär att flaggstaten inte utgör 

grunden för fartygets eller besättningens lagar gällande säkerhet, skatter, 

arbetsrätt mm.40 Eller ett bemanningssystem som utgår från TAP, ett system där 

en viss andel av besättningen utgår från kontrakt som ej utgår från flaggstatens 

lagar gällande lön och skatter. Man utgick från den senare modellen, då 

huvudsyftet var att behålla den svenskflaggade handelsflottan. I detta läge var 

majoriteten av aktörerna överens om att TAP var det enda politiskt möjliga att 

genomföra. Då det resulterade i två separata avtal var ingångsvärdena olika. Efter 

åtskilliga förhandlingar träffades alla tre parterna hösten 1997 i Göteborg. Då detta 

slutgiltiga avtal sanktionerats av staten, skulle så efterföljande utlovade höjda 

sjöfartsstöd implementeras. Detta avtal är historiskt i svenskt näringsliv, då det 

innebar att man avsåg minska den svenska personalen till hälften, för att ersättas 

med utländsk arbetskraft.  

 

Det slutgiltiga avtal som ingicks 1997 bestod av 13 paragrafer, bilaga 1. 

Detta är de viktigaste punkterna. 

 

  Utländsk besättning på alla befattningar 

  Utländsk besättning upp till 50 % på befattningarna 

   Fördelningen skall vara inom rederiets flotta 

  Svensk bemanning utgår från kollektivavtal och nettolöner 

            Utländska bemanning uppbär endast lön som ombordanställd  

 

 

 

 

3.4 TAP-avtalets utfall 

 

Den ekonomiska aspekten i TAP är tudelad. Det medför primärt en reducering av 

löner och sociala avgifter, då man räknar att en TAP-anställd ger en arbetsfaktor 

om 2,3 ggr i förhållande till en svensk. TAP anställda utgår inte från ett 1:1 system 

(lika lång tid hemma som ute), har ingen rätt till semesterdagar, föräldraledighet. 

Arbetar i regel 6-10 månader ombord, då svenskar i regel arbetar 2-10 veckor. 
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Man beräknade att personalkostnader i svenska rederier uppgick till 300-500 

miljoner SEK/år. Att besparingarna med TAP kunde uppgå till 1 miljon 

SEK/år/fartyg. 41   

 

Den sekundära aspekten är ur ett samhällsekonomiskt synsätt, där man ser en 

redan starkt subventionerad näring som kostar staten ca 150 000/ anställd/år.  Att 

utöka detta system med TAP anställda bidrar än mindre till statskassan.42 TAP 

anställda betalar SINK skatt, som innebär en skattesats på 15 %. De omfattas av 

socialförsäkringslagen (1999:799). Som TAP-anställd sjöman ombord ett 

svenskflaggat fartyg bosatt i utlandet, omfattas denne av arbetsbaserade förmåner. 

Här ingår föräldrapenning på sjukpenningnivå, inkomstgrundad ålderspension, 

sjukpenning och arbetsskadeersättning. Den gäller tre månader efter avslutat 

kontrakt. Detta avser inte pensionen som idag uppgår till ca 6 000 TAP anställda 

inom det svenska pensionssystemet.43 

 

Idag är TAP-avtalet vedertaget i svensk sjöfart. Det TAP- avtal som träffdes 1997 

innebar ett tak på 50 % utländsk besättning. Det höjdes senare till 75 %, men i 

dagsläget då utflaggningarna ökat igen, har den TAP-anställda andelen minskat.  

Idag är svenskar den övervägande delen av ombordanställda på svenskflaggade 

handelsfartyg.  

 

 

3.4.1 Diskussionen om TAP-avtalet 

 

Reaktionerna var ett flertal efter det ingångna avtalet. Majoriteten av SEKO 

Sjöfolks medlemmar var positiva till TAP, då man var medveten om den rådande 

situationen och vilka alternativ som stod till buds. För vissa av fackets medlemmar 

var det en besk medicin att svälja. Det fanns medlemmar som ansåg att man 

skapade ett A och B-lag ombord, och att man gett upp den ideologiska striden till 

redarna.44 Det man får betänka är att inom fackförbunden existerar det ett flertal 

olika delar inom både befattningar och fartyg som befraktar olika geografiska 

områden.  

 

Efter att TAP-avtalet tecknats och beslut om det nya sjöfartsstödet togs i riksdagen 

i december 1998, stagnerade utflaggningen. Ett flertal rederier stoppade 

utflaggningen, av ett par fartyg eller hela flottan. Wallenius rederierna beställde 

fyra nybyggen att levereras under svensk flagg 1999.45 Framtiden såg ljus ut och 

majoriteten av alla parter var överens om att TAP-avtalet hade inneburit den 

svenska handelsflottans överlevnad.    
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Kritiken och debatten som följde var huruvida en så subventionerad bransch tillför 

samhället någon. Även den nivå dessa subventioner utgjorde diskuterades. TAP-

avtalet var en del, samtidigt erhöll de svenska redarnas subventioner som uppgick 

till en halv miljard/år från staten. Detta hade inneburit politisk påverkan på högsta 

nivå.  

 

Men vad vill en nation med sin sjöfartspolitik? Vilka bakomliggande faktorer ses 

som samhällsnyttiga? Från ett rent samhällsekonomiska perspektiv sätter denna 

artikel i Sjöfartstidningen frågan på sin spets. 

 

”Rederinäring och sjöfolk. En trött, subventionerad, skattebefriad del av samhället 

som bara kostar pengar eller kärnan i ett innovativt större sammanhang som i 

allra högsta grad genererar värde och omistlig kompetens till ett land?”46- Rolf P. 

Nilsson 

 

I denna undersökning framgår de ekonomiska och politiska orsaker till varför de 

svenska fackföreningarna och redarföreningen slöt TAP-avtalet. Men statens roll 

framgår inte lika tydligt. Detta skall närmare undersökas. 
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4  En undersökning av TAP-avtalet 

I detta kapitel kommer undersökningen att redovisas. Tillvägagångsättet, och  vilka 

resultat som uppvisas. Detta kommer att presenteras i ett schematiskt upplägg 

med de tre aspekterna i GPE. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av 

analysens huvudpoänger.   

 

 

4.1 Interjuver och dokumentation 

 

De informella interjuver som utförts har gett en kollektiv bild av TAP-avtalets 

tillkomst, dock har de olika aktörerna sin individuella bild. Detta har sedan legat 

till grund för att skapa en så samstämmig bild, både historiskt, socialt, ekonomiskt 

och slutgiltigt den politiska sjöfartsaspekten. Den dokumentation som ligger till 

grund är från regeringens arkiv. 

 

Interjuver har genomförts med följande personer 

 

SEKO Sjöfolk ;   Kenny Reinhold ,Avdelningsordförande-  

Sjöbefälsföreningen;  Christer Themnér, tf verkställande direktör, verkställande 

direktör i SMBF Service AB och Nordic Oriental Shipmanagement AB. 

Sjöfartens arbetsgivarförbund; Fredrik Holmberg, Handläggare,  

Swedish ship owners society;   Per A. Sjöberger, Direktör  

 

Har bistått med material, avstått från att medverka i enkätundersökning 

Näringsdepartementet; Christina Bergström,  Marknad och Regelverk  

 

Vid intervjuerna har det framkommit ett det funnits en viss frustration av det 

allvarliga läge sjöfarten befann sig i. Både redarföreningen och facket hade arbetat 

för en förändring, dock hade inget gett resultat. Redarna var angelägna om att 

konkurrera på samma villkor som våra grannländer. Norge införde NIS, och 

Danmark hade infört DIS- ett Internationellt register, vilket medförde ekonomiska 

fördelar. Holland likaså. Vid samtal med Fredrik Holmberg framkom att redarna 

var angelägna att behålla den höga kompetens som bl.a.  svenska befäl innehar.47 

Även sjöfartsstödet var deras drivande fråga. Riktlinjer inom EU och sjöfartsstöd 

hade varit restriktiva, men 1997 infördes en mer flexibel sjöfartspolitik, där 

skatter och sociala avgifter  reducerades ner till 0 %. Regeringen följde efter.48  

Stödet höjdes från 29 000kr till 58 000kr/anställd/år. Se även under begrepp 1.4. 
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De två fackförbunden utformade separata TAP- avtal med redarföreningen. 

Anledningen till att man förespråkade manskap utanför EU, var att de var 

undantagna det svenska skattesystemet. Detta motsatte sig regeringen, de skulle 

omfattas av det svenska pensionssystemet. Vid samtal med Kenny Reinhold 

framkom att SEKO sjöfolk var fast beslutna att ingen av deras medlemmar 

riskerade sina arbeten till förmån för TAP-anställda.49 SEKO sjöfolks medlemmar 

anses vara de mest gynnade av alla i detta avtal. De behöll sina arbeten, och med 

nybyggnationer av fartyg ökade även möjligheter till nya arbetstillfällen. 

 

Svenska maskinbefälsförbundet såg kompetensfrågan som den viktigaste. De 

viktigaste var inte nationaliteten på bemanningen, men att upprätthålla 

standarden på svenska certifikat mm, det ansåg Christer Themnér.50  Även 

utbildning och praktikplatser sågs både av SMBF och regeringen som viktigt för 

framtiden. Regeringen hade efter Estonia katastrofen (1994) ökat sin förståelse för 

den marina beredskapen. Nya anslag riktade mot öka kompetens, såväl som 

forskning inom sjöfarten hade implementerats.51  

 

Då näringsdepartementet har avstått från denna undersökning, har ingen intervju 

med någon representant genomförts. Genom olika dokument , artiklar och 

fackböcker framträder en bild av regeringens medverkan.  Efter rederinäringens 

påtryckningar över tid, kom så bottenpunkten där regeringen agerade. Svensk 

handel och arbetsmarknad var prioriterade. Konkurransekraften stärktes och 

redarnas utgifter minskade i form av TAP-avtalet.  Man såg detta som ett första 

steg, med fortsatta åtgärder på sikt. TAP- avtalen sköttes av sjöfartens parter själv 

och fokus kom nu att ändras från regeringen. Det fokus regeringen satt på 

sjöfartspolitik efter 2010 ligger på medlemskap i internationella maritima 

organisationer. I SOU 2010:73 är regeringens fokus på internationella relationer. 

Här konstaterar man vidare att sjöfartsstödet och TAP-avtalet i sig inte genererat 

någon samhällsekonomisk vinst. Kostnaderna uppgick till 1.7 miljarder sek då 

intäkterna var 1.4 miljarder sek.   

 

Sjöfartspolitiska kärnfrågor 201052 

 Möjligheten att påverka arbetet inom internationella organisationer vad 

gäller miljö- och sjösäkerhet.  

 Möjligheten att upprätthålla sjöfartskompetens i Sverige.  

 Möjligheten att bidra till uppfyllelse av de strategiska målen för EU:s 

sjöfartspolitik. 
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4.2 Jämförande fallstudie 

 

Två fall av svenska ingångna avtal mellan stat-marknad- intresseorganisationer 

kommer här att läggas i ett flödesschema. Det kommer att utgå från Rothsteins 

grundteorier om korporatism, som beskrevs i 3.1.1 . 

 

Figur 4 Jämförande fallstudie- Jordbrukskrisen 1933 och TAP-avtalet1997 

 Jordbruksavtalet 1933 TAP-avtalet 1997 

Kris Internationell konkurranse, 

Protektionism skapar 

nationella konkurerande 

karteller 

Internationell konkurranse, 

Nya EU-regler, utökad 

utflaggning 

Krav på politiska 

åtgärder 

SAL kontaktar regeringen 

och förespråkar en 

monopolställning.  

Regeringen kontaktar 

sjöfartsnäringen 

Strategiskt agerande Regeringen lägger fram en 

proposition till riksdagen. 

Redarföreningen & 

fackförbunden lägger fram 

ett TAP-avtal förslag.  

Nya politiska 

institutioner 

Splittring i riksdagen, där 

Socialdemokraterna gör 

upp med bondeförbundet. 

Regeringen sanktionerar 

TAP-avtalet efter 

finansdepartementets 

betänkande 

Nya 

handelsbetingelser 

SAL monopolställning 

reglerar hela marknaden 

TAP-avtalet implementeras, 

dock är det valfritt för 

redare att införa. 

Nya maktstrukturer Socialdemokraterna stärker 

sin ställning, krisen lägger 

grunden för hur dagens 

jordbrukspolitik regleras 

Redarna stärker sin 

ekonomiska/ politiska 

ställning. Facken tappar i sin 

ideologiska trovärdighet. 

 

 

De likheter vi kan se i dessa avtal är att de utgår från ett akut ekonomisk och 

politisk stadie i svensk samhällsutveckling. Båda påverkas av ekonomisk 

konkurranse utifrån och marknadsstrukturer som påverkade den inhemska 

marknaden. Valmöjligheterna skiljde sig dock markant. För att återkoppla till 

Hirschman i kapitel 1 hade redarna en annan utväg att välja än exit, nämligen 

utflaggning. Med annan flaggstat än svensk är det business as usual.  

 

I de krav på politiska åtgärder var det 1933 intresseorganisationen själv som tog 

kontakt med staten till skillnad från TAP-avtalet där staten tog initiativet.  

 

Det strategiska agerandet som följde är vad Hirschman skulle beteckna som voice. 

Här har intresseorganisationerna, marknaden och staten oberoende av varandra  



  
 

27 

utnyttjat sin rätt till att påverka den åtgärd som förhindrat en djupare kris. 1933 

drev både staten och intresseorganisationen SAL fram ett monopolsystem för hela 

kollektivet. Gällande TAP var det marknaden och intresseorganisationerna som tog 

fram TAP-avtalet, och staten var en mer passiv partner. Detta betecknas som 2:1 

förhållande.  

 

De nya politiska institutionerna som tog form 1933 var den debatt där individen 

ställdes mot kollektivet.  Vilka konsekvenser det får att anpassa lagen, till att hjälpa 

den rådande krisen och hur detta påverkar synen av demokratin.  Det avtalet som 

sjöfartens parter utformat sanktionerade av staten efter ett tillägg om SGI från 

finansdepartementet.  

 

De nya handelsbetingelser som följde var att 1933 utmynnade denna kris till en 

monopolställning för SAL. Alla var tvungna att efterfölja detta beslut. När TAP 

implementerades var det upp till redarna själv att använda sig av detta avtal 

ombord på sina fartyg, eller att avstå. 

 

Den ny maktstrukturer som växte fram till följd av dessa två fall skiljer sig åt 

markant. 1933 handlade krisen om jordbruket, med mejeribranschen i fokus. Detta 

påverkade landets matpriser och hela befolkningen. På så sätt resulterade det till 

att bli ett politiskt slagträ, där Socialdemokraterna stärkte sin ställning. Vid TAP-

avtalet gynnades redarna av ekonomiska subventioner och personalkostnader 

sänktes. Facket fick trots sin ideologiska kamp behålla sina medlemmars arbeten 

och alla TAP anställda blev nya medlemmar. Statens medverkan ledde till att  den 

svenskflaggade handelsflottan överlevde, flaggan som utgör ett symbolvärde.  

 

4.2.1 Resultat 

 

Båda dessa avtal har påverkat sin bransch över åskådlig tid. Både likheter och 

skillnader kan konstateras. Både branscherna befann sig i en kritisk situation, där 

valet bestod av att antingen agera (voice) eller ett direkt utträde (exit). Båda dessa   

branscher gick vidare till att agera för fortsatt överlevnad, som presenteras i detta 

schema. Det vi inte kan urskilja lika klart är loyalty. Om vi ser på 

enkätundersökningens resultat i figur 3, ser vi en övervägande del för den 

nationalistiska teorin. Detta tyder på att i TAP-avtalet fanns ett inslag av loyalty. I 

nämnda undersökning efterfrågades även enligt vilken politisk metod detta avtal 

tillkommit , korporatismen var det klart övervägande svaret.  Samspelet mellan 

stat-marknad – intresseorganisationer är tydliga. Trots att staten var en passiv 

aktör, fanns det kärnvärden de värnade om. Detta kan tydliggöras den figur 3 i 

kapitel 2.1.2 som beskriver den liberala korporatismen. Staten är intresserad av 

något. Samtidigt som den kontrollerar något.       
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4.3 Enkätundersökning 

Följande frågor ställdes till personerna som presenterats i 4.1, svaren har 

systematiskt placerats in under angiven aspekt av GPE. Enkäten har inte till uppgift 

att redovisa aktörernas individuella aspekt, den  påvisar den generella aspekten. 

Bilaga 1. 

 

1/Vilken aspekt var viktigast för er vid TAP-avtalets tillkomst? 

2/Vilken aktör gynnade TAP-avtalet i största utsträckning? 

3/TAP-avtalet medförde en anpassad arbetsmarknad bestående av utländsk 

arbetskraft, vilken del av samhället påverkas mest?  

4/Idag är det nästan 20 år sedan TAP-avtalet slöts, hur ser ni på detta avtal idag?  

 

Figur 5 Enkätundersökning 

GPE aspekt Merkantilistisk Liberal Marxistisk Annat 

Fråga 1 ¥ ¥ ¥ ¥ 

Fråga 2  ¥ ¥¥ ¥ 

Fråga 3 ¥¥ ¥¥   

Fråga 4 ¥¥¥ ¥   

 

 

4.3.1 Resultat 

Trots en jämn spridning, visar detta enkla schema på att TAP-avtalet utgick från en 

Merkantilistisk aspekt. Denna aspekt utgår från en stark stat som agerar för att 

fördela resurserna inom staten, för att på så sätt utöka sin makt. Detta medför en 

protektionistisk politik, där marknadskrafterna är underordnad den politiska 

makten. Trots att ingen av aktörerna direkt uttalat en merkantilistisk aspekt, 

utgörs grundfrågan av den svenskaflaggade delen av handelsflottan. Detta tyder på 

nationalistiska aspekter.  

 

Objektivt utgjorde den liberala ideologin det största  hotet mot den svenskflaggade 

sjöfarten. Det var de starka konkurrenskrafterna genom globaliseringens 

utveckling som ledde fram till krisen. I undersökningen kan man se att det finns 

inslag av den liberala aspekten. Trots att arbetstillfällen utgjorde en stor del i 

debatten, visar enkäten att det inte kan  anses att den marxistiska aspekten haft så 

stor påverkan.     

 

4.3.2 Analytisk sammanfattning 

 

Den bild som utkristalliserats genom de informella intervjuerna är tre tydligt 

skilda aspekter och inställningar som presenteras.  Grundstrukturen är gemensam 

och de facto att det gynnat alla är gemensam.  Regeringen har avstått att uttala sig, 

vilket innebär ett tapp av deras medverkan.      
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Den jämnförande studier visar tydligt att TAP-avtalets utveckling korrelerar väl 

med jordbrukskrisen, detta enligt Rothsteins schema för den liberala 

korporatismen. 

 

Den enkätundersökning som utförts visar på att TAP–avtalet utgått från en 

merkantilistisk aspekt i hänseende till GPE. Oavsett aktörernas egna 

utgångspunkter är den underliggande orsaken till avtalet premisser baserat på 

nationaliska aspekter.   
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5 Slutsatser  

 

I detta kapitel dras slutsatser från det analyserade materialet. Därefter ges förslag 

på framtida forskningsområden. 

 

 

Denna slutsats inleds med att återknyta till studiens syfte, nämligen: att undersöka 

hur tillkomsten av TAP-avtalet genomfördes i relation till aktörerna. Vidare hur 

den globala politiska ekonomin påverkade den svenska sjöfartspolitiken vid TAP-

avtalets tillkomst. 

 

Krisen som svensk sjöfart befann sig i under senare del av 90-talet var akut. TAP-

avtalet var en av de åtgärder som genomfördes, vidare kom nettolönerna och idag 

står hoppet till tonnagesskatten- den blåa skatten. Men hur har alla dessa olika 

skatter, bidrag och sjöfartsstöd förpackats? Denna undersökning har koncentrerat 

sig på under vilka förutsättningar TAP-avtalet kom till, och hur det förpackades. 

Undersökning belyser det faktum att alla parter gynnades, den 1 januari 1998, då 

TAP-avtalet infördes, som idag 17 år senare. Aktörerna agerade utifrån sina egna 

agendor där de synliga kärnfrågorna utgjorde - bevarad kompetens, svenska 

arbetstillfällen, att värna om exportnäringen och öka konkurranskraften.  

 

Vilka är då de bakomliggande agendorna?  I riksdaghusets andrakammare visas på 

sjöfartens historiska ställning i form av en freskmålning från 1920-talet. Det är 

gestaltat som en av Sveriges fyra basnäringar. En stark sjöfartsnation har genom 

historien utgjort en stark maktfaktor. Det har medfört att nationen innehar en 

stark flotta till försvar, ökat internationella utbyten både ekonomiskt, politiskt och 

tekniskt. Dessutom har det medfört en viss internationell prestige. De facto att den 

svenska flaggan betraktas som en symbol och artefakt inte bara i Sverige,  påverkar 

även Sveriges ställning i Internationella sammanhang.  Att ingå i ett 

internationellts sjöfartskluster är av vikt för alla av avtalets aktörer. Både för det 

historiska arvet, och för att säkra den framtida svenskflaggade sjöfarten.  

 

För att besvara min första frågeställning om TAP-avtalet var ett uttryck för svensk 

korporatism? Ja, det är min otvetydiga slutsats. Vid jämförelsen med den 

jordbrukskris som inträffade på 1930-talet var grundorsakerna snarlika. Vi kan 

klart se att båda förloppen följt Rothsteins flödesschema. Från en akut kris till nya 

maktstrukturer. De tre aktörerna marknaden-intresseorganisationerna och staten, 

var alla delaktiga. Under mina samtal med dessa parter har det klart framkommit 

att detta avtal har gynnat alla parter. Anledningarna var divergerande, likaså 

eftergifterna. Korporatismen handlar dock inte uteslutande om ekonomi eller 

politik, det påverkar även större värdegrunde i samhället. TAP-avtalet medförde 

en anpassning i de svenska socialförsäkringarna. Korporatism utgör grunden för 

de maktkonstellationer som tillsammans vinner en fördel nu, och eventuellt längre 
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fram. Ett politiskt spel där aktörerna försöker påverka det allmänna regelverket 

som Hague & Harrop beskriver i kapitel 3.1  

 

För att besvara min andra frågeställning om vilken aspekt i GPE som är 

utmärkande för TAP-avtalet blir svaret den merkantilistiska aspekten. Den kan ses 

som en nationalistisk realism och ligger till grund för TAP-avtalet. Även här är den 

centrala aspekten att behålla den svenska flaggan. Att med statens styrmedel 

gynna ett indirekt protektionistiskt arbetsavtal.  Med syfte att säkra svenska 

arbetstillfällen, utformades ett system som kom att bestå av en fartygsbesättning 

med hälften svensk och hälften utländsk arbetskraft.   

 

Denna undersökning har koncentrerats till hur de globala marknadskrafterna 

påverkade svensk sjöfart till det läge där valet bestått av att agera eller flagga ut. 

Det intressanta är Hirschmans teori om exit, voice och loyalty.  Att sjöfartens 

aktörer agerat en längre tid för att påverka statens ramverk framgår tydligt, frågan 

är när  och hur man agerar. Vidare hur detta dödläge brutits av ett liberalt 

korporativt samarbete mellan stat-marknad- intresseorganisation. Att aktörerna 

drivit sina egna agendor är uppenbart, dock kan vi se att Sverige är en nation där 

korporatismen har en lång historisk anknytning, och utgör idag ett politiskt 

styrmedel för att uppnå gemensamma mål.   

 

TAP-avtalet är unikt i sitt slag, ett avtal där staten sanktionerar utländsk 

arbetskraft på svenska arbetsplatser ,till kollektivavtal, dock under andra 

förutsättningar och ersättningar. Vidare är sjöfarten en starkt subventionerad 

bransch, som enligt statliga undersökningar inte gynnar samhället ekonomiskt i 

den struktur vi ser idag. Sveriges regering har fortfarande medlemar i utskott i  

IMO, EU och ILO, som verkar i sjöfartspolitiska frågor.   

 

För framtida forsknings kan denna undersökning appliceras på liknande svenska 

branscher där staten anpassat sitt politiska mandat till subventioner. 

Undersökningen kan även ligga till grund för en komparativ undersökning av det 

finska TAP-avtalet som infördes 2011. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Enkätundersökning  

Jag skriver en C-uppsats i statsvetenskap med fokus på sjöfartspolitiska frågor. 

Mitt syfte är att klarlägga tillkomsten av TAP-avtalet, då detta är till synes ett fall 

av svensk konsensus. För att få en så korrekt bild av de olika aktörernas roll, utgår 

jag från fallstudier, där en del består av en enkät. Min undersökning utgår från 

såväl politiska som ekonomiska aspekter. Denna enkät består av 7 frågor, varav två 

är öppna. Denna enkät kommer att gå till de aktörer som TAP-avtalet innefattade.   

De 5 slutna frågorna kommer att redovisas anonymt, de två öppna kommer att 

ligga i en aktörsbeskrivning.   

 

1/ Vid tiden inför TAP hade den svenskflaggade sjöfarten tappat i konkurrenskraft, 

anser ni att några alternativ varit mer fördelaktiga att inför än TAP?  

 

 

2/ Vilken aspekt var viktigast för er vid TAP avtalets tillkomst? 

a/Att behålla en svenskflaggadhandelsflotta 

b/Att säkerställa svenska arbetstillfällen 

c/Att skapa en mer konkurrentkraftig handelsflotta 

d/Annat 

 

3/Vilka var era viktigaste kärnfrågor vid avtalets tillkomst? 

 

 

4/Vilken aktör gynnades av TAP-avtalet i största utsträckning? 

a/Staten 

b/Rederinäringens medlemmar 

c/Fackföreningarnas medlemmar 

d/ Annat 

 

5/TAP-avtalet medförde en anpassad arbetsmarknad bestående av utländsk 

arbetskraft, vilken del av samhället påverkades mest? 

a/Skatte och socialsystemet 

b/Arbetsmarknaden 

c/Internationella relationer med andra stater    

d/ Annat 

 



  
 

II 

6/Idag har det gått nästa 20 år sedan TAP-avtalet slöts, hur ser ni på detta avtal 

idag? 

a/ Ett instrument i den svenska sjöfartspolitiken, för att säkra den svenskflaggade 

handelsflottan  

b/ Ett avtal som gynnat alla parter gällande arbetstillfällen 

c/ Ett avtal som möjliggjort nya marknader, med en ny syn på den globala sjöfarten 

d/Annat 

 

7/ Kan man sätta TAP-avtalet i relation till metoder att uppnå politiska mål? 

a/ Lobbyism 

b/ Korporatism 

c/ Internationella & Supranationell avtal 

d/ Annat 

 

 

 


