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Sammanfattning

Svensk sjöfart har sedan oljekrisen i början av 1970-talet i olika omgångar haft svårt 
att konkurrera på den internationella marknaden. Svenska rederier har saknat de 
verktyg som flertalet andra sjöfartsnationer har haft för att kunna hålla nere 
personalkostnaderna. Dessa verktyg har exempelvis bestått i parallella 
sjöfartsregister. Svenskt tonnage har därför bekvämlighetsflaggats i register utanför 
Sverige för att på så sätt bland annat kunna pressa ned personalkostnaderna. 
SEKO-sjöfolk arbetar aktivt mot bekvämlighetsflaggningen för att kunna förhindra 
ytterligare utflaggning av svenskt tonnage.     

TAP-modellen har sina rötter I den principöverenskommelse som SEKO-sjöfolk och 
SARF ingick 1997.
Avtalen är en alternativ kollektivavtalsmodell som gör det möjligt för svenska 
rederier/managementbolag att bemanna sina svenskflaggade fartyg med 
besättningsmedlemmar från länder utanför EES-området. TAP-avtalen fungerar  
tillsammans med det statliga sjöfartsbidraget som en möjlighet för svenskflaggat 
tonnage att förbättra sin konkurrensförmåga mot andra sjöfartsnationer. 

TAP-avtalets består av tre juridiska dokument som var för sig reglerar olika delar av 
kollektivavtalsmodellen. Ett protokoll som reglerar den ursprungliga 
överenskommelsen från 1997. Ett tillämpningsavtal som reglerar hur stor del av 
besättningen som får utgöras av TAP-anställda. Ramavtalet utgör det kollektivavtal 
som den TAP-anställde ska förhålla sig till.     

Samtliga TAP-anställda är numera av filippinsk härkomst. De TAP-anställda utför 
samma arbetsuppgifter som de svenska besättningsmedlemmarna ombord. Trots detta
är Storsjöavtalet som är ett av de kollektivavtal som de svenska 
besättningsmedlemmarna tillhör betydligt generösare i några avseenden. De TAP-
anställdas situation faller dock inte inom ramen för vad som per definition är att 
betrakta som social dumping. TAP-avtalen uppfyller I flera hänseenden mer än väl de
lagstadgade minimikraven. Det är dock inte möjligt att utifrån endast underlaget i 
denna studie avgöra om de TAP-anställda är utsatta för social dumping eller ej.   

Nyckelord : Social dumping, etnicitet, kollektivavtal, TAP-avtal, handelsflottan.

    



Summary 

Since the oil crisis in the early 1970s´ the shipping companies in Sweden have faced 
difficulties in their competition with other seafarer nations. Ship owners in other 
countries has certain tools in order to keep the employee costs down that the Swedish 
ships owners don´t have. The tools in question is parallel ships registers that are of a 
convenient model for the ship owners.
As a result of the lack of these tools a large part of the Swedish tonnage has been 
registered In ships registers of the convenience model in other countries in order to 
deal with the increasing personnel costs. Thus SEKO-sjöfolk (The seafarers union) is 
working active to prevent more of the Swedish tonnage to be put under convenience 
flag.    

The TAP-agreement is an alternative collective agreement that makes it possible for 
the Swedish shipping companies/management companies to hire crew members from 
countries outside the EES-area. The TAP-agreement originates from the agreement 
between SEKO-sjöfolk and SARF (Employers´ organisaition) in 1997. The TAP-
agreement works together with the state funded shipping subsidy to enhance the 
ability of the Swedish registered tonnages to compete with other countries flag 
models. The legal construction of the TAP-agreement contains three legal documents.
The protocol regulate the original agreement from 1997 that is considered to be the 
most fundamental part. The implementing agreement regulate the amount of the TAP-
quota that the employer can hire. The framework is what could be described as a 
collective agreement in the more traditional sense. This document regulates the rights
and duties of the crew member.

All the crew members that works on Swedish vessels today under TAP-agreement is 
of Filipino nationality. These crew members perform the same duties as the Swedish 
crew members. Despite the fact that the Storsjöavtalet (the Swedish collective 
agreement) is in some ways much more generous than the TAP-agreement there is no 
reason to assume that the situation of the Filipino crew members is to be concidered 
as social dumping.   
Even if there are some differences the TAP-agreement is in many way well above the 
minimum standard that is required by law. However it is not possible based on this 
study alone to determine if the crewmembers that are included in the TAP-agreement 
are subject to social dumping or not.    
               
Keywords : Social dumping, etnicity, collective agreement, TAP-agreement, 
The merchant fleet.   
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                                       Begrepp kopplade till sjöfart

För den oinvigde är det av stor vikt att vara införstådd med de olika nautiska och 
sjöfartsrättsliga begrepp som används i den här studien. Jag kommer här att ge en 
förklaring/definition av de olika begreppen som är av vikt för att förstå min studie.

1:1-system (uttalas : ett ett system) är en reglering av vistelse ombord och iland för 
sjömän som tillhör Storsjöavtalets kollektivavtalsområde. En dag som sjömannen 
arbetar ombord räknas i vederlag om till en ledig dag hemma med lön. Annorlunda 
uttryckt sex veckors arbete ombord följs av sex veckors ledighet iland. 

Bekvämlighetsflagg är en benämning på tonnage som är registrerat i ett land vars 
fartygsregister ställer förhållandevis låga krav på olika legala kriterier. Exempelvis 
kan minimistandarden för de arbetsrättsliga förhållandena ställas lägre än i det landet 
som ägarna till tonnaget verkar och lever i. Detta leder följaktligen till lägre 
kostnader för rederiet. Panama har kanske det mest kända fartygsregistret i världen. 

Fjärrfart avser annan trafik än inre fart och närfart. Det innebär exempelvis att trafik 
på Östersjön som inte går i linjefart och som inte heller ska räknas till inre fart anses 
gå i fjärrfart.

Inre fart omfattar fartyg som går inom landet huvudsakligen i hamnar, på floder, 
kanaler, insjöar eller inomskärs vid kusterna eller i Kalmarsund.

Handelsfartyg är ett civilt fartyg med funktionen att frakta olika typer av gods. Ett 
RO-RO-fartyg är ett exempel på ett typiskt handelsfartyg. RO-RO står för roll on roll 
off och vanligen består lasten av bilar eller trailers.   

Nettodräktighet anger volymen av ett fartygs lastutrymme eller passagerarutrymme.  

Närfart avser linjefart mellan svenska hamnar utanför öppen kust eller utomskärs vid 
kusterna samt linjefart mellan svensk och utländsk hamn eller mellan utländska 
hamnar. Dock ej linjefart bortom linjen Hanstholm-Lindesnäs eller bortom Cuxhaven.

Tonnage syftar till fartygets storlek och lastförmåga. Tonnage används för att ange 
såväl volym som vikt beroende på vilket sammanhang begreppet sätts in i. Tonnage 
kan också beskriva fartygsbeståndet i ett land eller i ett rederi vilket det syftar till i 
denna studie om inget annat anges. 

    



1. Inledning

1.1 Från uppdiktad sjömansromantik till en modern handelsflotta

Få yrkesgrupper är så mytomspunna som sjömän. De föreställningar som finns av 
sjömansyrket inkluderar den romantiserade bilden som Evert Taube skapade i flera av
sina folkkära visor. De flesta föreställningar som finns kring yrkesgruppen i fråga är 
väsensskild från den verklighet som besättningar ombord på moderna svenska 
handelsfartyg dagligen befinner sig i. 

Besättningarnas gedigna kunnande och yrkesskicklighet är en vital del i transporterna
av de ofta mycket dyrbara lasterna. Det är inte bara ägarna till lasterna och de slutliga
konsumenterna som är beroende av transporterna. Det finns också  fackliga och 
politiska intressen i branschen som är intressanta att beakta. De ovan nämnda 
grupperna har också en viktig roll i arbetet med att stärka den svenska handelsflottans
konkurrenskraft. 

Det är endast med en god förståelse för den svåra konkurrenssituation som svensk 
sjöfart befunnit sig i under lång tid som det är möjligt att förstå det arbetsrättsliga 
fenomenet som är föremål för undersökning i denna studie. De svenska fartygen är 
idag en arbetsplats där besättningsmedlemmar av olika etnicitet utför samma 
arbetsuppgifter men lyder under olika kollektivavtal. Dessa avtal som gemensamt 
utformats av arbetsmarknadens parter utgör idag en viktig del i att stärka svensk 
sjöfarts konkurrenskraft. 
Den här studien avser att belysa och klargöra de rådande arbetsrättsliga förhållanden, 
som idag råder på svenskflaggade fartyg.    

1.1.1 TAP-avtalen, en kort förklaring

TAP-avtalen är kollektivavtal som reglerar förhållandena för den del av 
besättningsmedlemmarna, som är medborgare i länder utanför EES-området och som 
arbetar ombord på svenskflaggade handelsfartyg i internationell trafik. 

Enligt huvudregeln ska 50 procent av besättningen ombord utgöras av svenska 
rederianställda sjömän medan resterande 50 procent får utgöras av TAP-anställda 
sjömän. Med rederianställd likställs tillsvidareanställd. De TAP-anställda delas i 
likhet med den svenska besättningen in i två huvudsakliga kategorier, befäl och 
manskap. 

Olika ramavtal finns för de två grupperna som omfattas av TAP-anställning. 
För att kunna tillämpa TAP-avtal ombord krävs att ett tillämpningsavtal ingås. 
Parterna i detta avtal är arbetsgivaren och den fackliga organisationen.

    1



1.2 Den svenska sjöfartens konkurrenssituation, 1970 – 1995 

Sedan oljekrisen i början av 70-talet har svensk sjöfart i omgångar befunnit sig i en 
rad svåra situationer rörande dess konkurrenskraft gentemot den internationella 
marknaden.1 Det var i början av 70-talet som utflaggningen av svenskt tonnage 
började bli en realitet. Viljan att bibehålla en svenskflaggad handelsflotta med 
svenska besättningar var något som såväl dåvarande arbetsgivarföreningen 
Redarföreningen som dåvarande arbetstagarorganisationen Svenska 
Sjöfolksförbundet var överens om. Svenska Sjöfolksförbundet som var dagens 
arbetstagarförening SEKO-sjöfolks föregångare bildades 1932 genom en 
sammanslagning av fem olika fackförbund.2 

Under 1970-talet  arbetade Svenska Sjöfolksförbundet med att aktivt ta upp kampen 
för att förhindra utflaggning av svenskägt tonnage. Såväl arbetsgivarsidan som 
arbetstagarsidan insåg dock att utflaggningen var oundviklig om inga åtgärder 
vidtogs. Parterna menade att någon form av statlig åtgärd var den enda lösningen.3 
I mitten av 70-talet kom Kommunikationsdepartementet i en utredning fram till att 
den mest effektiva strategin mot utflaggningen var att genom lagstiftning införa 
restriktioner rörande överlåtelser av svenskägt tonnage.4 De så kallade flagglagarna 
utgjorde ett antal restriktioner för svenskägt tonnage att flaggas ut hur som helst.5 
Mot slutet av 70-talet bytte dock Redarföreningen ståndpunkt i frågan om 
utflaggning. 

Vid den här tiden hade svenska redare i allt större omfattning börjat sälja av det 
svenskflaggade tonnaget.                                                                                                 
Kapitalet som kom in vid försäljningarna användes till att finansiera nybyggen som 
direkt försågs med bekvämlighetsflagg.                                                                          

På så sätt hade redarna lyckats undgå flagglagarna, som nu kom att framstå som 
tämligen meningslösa. Flagglagarna reviderades ett antal gånger under 70- och 80-
talen för att slutligen upphöra helt i början av 90-talet.6 Den officiella motiveringen 
till att lagarna upphörde var att de ej var kompatibla med Sveriges inträdde i EES och
rörande den fria handel över gränserna som följde av detta inträde.7 8 9 Under 80-talet 
utvecklades det statliga rederistödet för att ytterligare stärka den svenska sjöfartens 
konkurrenskraft.10 

1   Schelin, Johan, Bekvämlighetsflagg och arbetsförhållanden ,(1997) s. 42. 
2   Schelin (1997) s. 72.
3   Schelin (1997) s. 64-65, Prop. 1976/177:146.
4   SOU 1976:44 s. 16-17.
5   Den mest centrala av dessa lagar var Lag om tillstånd till överlåtelse av fartyg (SFS 1977:494). Denna lag övergick   
1989 till Lagen om tillstånd till överlåtelse av skepp (SFS 1989:494).
6   Schelin (1997) s. 66-67.
7   Prop. 1991/92:64, s. 4.
8   Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet.
9   Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. 
10 SOU 2006:20, s. 77.
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Stödet avvecklades 1992 men återinfördes snabbt igen. I mitten av 90-talet hade den 
dåvarande regeringen föreslagit tydliga riktlinjer för sjöfartspolitiken som också 
antogs av riksdagen. För att nå en enighet över partigränserna hade en parlamentarisk
utredning tillsatts. Kommittén lade fram ett betänkande som utgjorde underlaget för 
tidigare nämnda riktlinjer och mål för den framtida sjöfartspolitiken.11 

Sjöfartsstödet reformerades 1996 och utgjorde då ett statligt incitament för rederierna 
att behålla sina fartyg svenskflaggade.12 Riksdagen resonerade att det näringspolitiskt 
inriktade sjöfartspolitiska målet skulle vara:

• att på olika sätt tillvarata sjöfartens möjligheter som en konkurrenskraftig 
exportnäring och därigenom stärka betalningsbalansen, samt

• att svenska handelsflottan skulle tillförsäkras rimliga konkurrensvillkor.13

Denna handlingskraftiga inställning motiverades med sjöfartens stora betydelse för 
såväl utrikeshandeln som det svenska näringslivet.14 Olika varianter av rederistödet 
prövades under hela 90-talet men 2001 antogs istället ett så kallat sjöfartsstöd.15 
Sedan dess har det statliga sjöfartsstödet varit föremål för en rad förändringar och 
omstruktureringar.16 

Under 90-talet och fram till idag har problematiken rörande konkurrensförmågan 
främst kretsat kring hur personalkostnaderna kan hållas nere på svenskflaggade 
fartyg. Personalkostnaderna beräknas utgöra 3- 18 procent av den totala 
driftskostnaden.17 

11   SOU 1995:112, s. 215.
12    Prop. 96/97:1.
13   Prop. 1996/97:1, bet. 1996/97:TU01, rskr. 1996/97:115. 
14   SOU 2010:73, s. 33.
15   SOU 2006:20, s. 78-79.
16   SOU 2015:4, s. 121-122.
17   Trafikanalys 2016, s. 33.
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1.3 Det svenska sjöfartsklustret

Sjöfartsklustret kan beskrivas som den maritima näringens nätverk.18 
Det svenska sjöfartsklustret definieras på samma sätt som i övriga medlemsländer, 
efter European Network of Maritime Cluster:s definition.   

Klustret delas in i sju olika delområden :
                                                                                                                                         

• Transport 
• Tillverkning/ maritim teknologi
• Resurser från havet 
• Service
• Turism och fritid 
• Offentlig sektor 
• Forskning och utbildning.19 

      
De av klustrets aktörer som är föremål för den här studien finns huvudsakligen inom 
transportsektionen. Det är alltså rederierna, arbetstagarorganisationer och 
arbetsgivarorganisationerna. Myndigheter med koppling till sjöfarten utgör också en 
del av sjöfartsklustret och dessa kommer att beröras. Sjöfartsverket och 
Transportstyrelsen är två exempel på myndigheter som har en viktig funktion inom 
sjöfartsklustret.
  
En variabel som är avgörande då man beräknar storleken på sjöfartsklustret är hur 
stort fartygsbeståndet är. Storleken på den svenska handelsflottan kan definieras på 
olika sätt :   

• Den svenskflaggade handelsflottan, det vill säga i storleken på flottan av fartyg
som är registrerade i det svenska skeppsregistret och därmed för svensk flagg.

• Den svenskkontrollerade handelsflottan, det vill säga storleken på flottan av 
fartyg som kontrolleras av svenska rederier, såväl svenskflaggade som 
utlandsflaggade (bekvämlighetsflaggade).20

Den sistnämnda varianten är den som är vanligast bland svenska rederier idag. Det 
vill säga, att driften sker i svensk regi och att den kommersiella driften utförs av ett 
svenskt bolag oavsett flagg.21 

18  SOU 2006:20, s.104.

19  Maritimt manifest, framtaget i Trafikverkets regi ”Stöd till ideella organisationer. s. 7.
20 Trafikanalys 2013, s. 12.                            
21 Trafikanalys 2016, s. 12.
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Sett till handelsflottan över hela världen är idag 70 procent av tonnaget 
bekvämlighetsflaggat.22 
Av de 850 fartyg som idag är svenskkontrollerade är endast 320 registrerade i det 
svenska registret.23 

De här volymerna ger en god indikation på hur utbredd utflaggningen är i Sverige. 
Det finns i Sverige, som i så många andra länder, ett politiskt intresse för sjöfarten 
som hänger ihop med de transportpolitiska och inte minst samhällsekonomiska 
aspekterna. Därför utformade den tidigare alliansregeringen i januari 2013 en maritim
strategi.24 Strategin beskrivs enligt följande : 
En konkurrenskraftig, innovativ och hållbara maritima näring som kan bidra till ökad 
sysselsättning, minskad miljöbelastning och en attraktiv livsmiljö.25

Alliansregeringen tog under 2013 initiativet till att lyfta fram tonnagebeskattningen 
som ett incitament för en svenskflaggad flotta.26 Denna typ av beskattning har av 
rederierna varit ett efterlängtat instrument för att ytterligare stärka sin 
konkurrensförmåga. 
                                                                                                                                    
Med det nya systemet behöver rederierna inte betala en konventionell bolagsskatt på 
vinsten som andra företag. Istället beräknas skatten på en schablonmässig uträkning
utifrån fartygens nettodräktighet.27                                                                               

1.4 Sjöfartsstödet idag – ett statligt incitament

Sjöfartsstödet är tänkt att utgöra en förstärkning av svenskregistrerade fartygs 
konkurrenskraft och ges till såväl fraktfartyg som passagerarfartyg. Stödet motsvarar 
skatt på sjöinkomst och sociala avgifter inklusive den allmänna pensionsavgiften för 
samtliga ombordanställda på svenskflaggat fartyg.28 

Modellen kallas sedan 2001 för nettomodellen och tar sig uttryck i  
Förordning( 2001:770) om sjöfartsstöd . Sjöfartsstödet betalas fortfarande ut enligt 
den ursprungliga nettomodellen och 2014 utökades bidraget.29 30   

För att ett rederi ska kunna tillgodose sig sjöfartsstödet måste de efterleva de 
lagreglerade krav som ställs i 1§ 1 st Fartygssäkerhetslag (2003:364). Fartyget som 
stödet avser får inte ingå i något annat register än det svenska. 

22 Trafikanalys 2016, s. 10.
23  Trafikanalys 2016, s. 14.
24 Trafikanalys 2016, s 27.
25 Regeringskansliet (2015a) s. 14.
26 SOU 2015:4, s. 1.
27 Trafikanalys 2016, s. 28. 
28  Inkomstskattelagen (1999:1229) , 64 kapitlet.
29 SOU 2015:4, s. 125.
30 SOU 2006:20, s 79.
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Fartyget ska vara försäkrat enligt gällande föreskrifter för just den specifika 
fartygstypen.                                                                                                                    
Ett visst antal utbildningsplatser måste kunna ställas till förfogande ombord. 
Antalet utbildningsplatser avgörs från fall till fall efter en bedömning av 
Transportstyrelsen.31

Sjöfartsstödets storlek bestäms utifrån en schablon som är kopplad till 
skattelagstiftningen.32 Sjöfartsstödet tillgodogörs arbetsgivaren genom en kreditering 
på aktuellt skattekonto.33  

Delegationen för sjöfartsstöd är den avdelning inom Trafikverket som sedan den 1 
januari 2011 har till uppgift att pröva och godkänna sjöfartsstödet. Trafikanalys är 
den myndighet som har till uppgift att utvärdera det svenska sjöfartsstödets effekter.34

Myndigheten inrättades 2013 och har idag 35 tjänstemän. 2013 gav myndigheten ut 
sin första årsrapport och har sedan dess årligen utgivit rapporter rörande svensk 
sjöfarts internationella konkurrenssituation. 

Det svenska sjöfartsstödet uppgår till 1,7 miljarder per år. En omfattande utflaggning 
av svenskt tonnage har fått effekten att antalet fartyg som är berättigade till stödet har
minskat. Att svensk rederier skulle kunna anpassa sig till en tillvaro utan sjöfartsstöd 
är fullt möjligt. Men en sådan anpassning skulle med största sannolikhet medföra en 
utflaggning av i stort sett hela det svenskt tonnaget.35 Den årliga kostnaden som 
sjöfartsstödet utgör kan tyckas hög men det har på ett politiskt plan rättfärdigats med 
ett antal argument.  

Regeringen har betonat vikten av att värna det svenska sjöfartskunnandet samt det 
gedigna kunnandet i säkerhetsfrågor och miljöfrågor. Regeringen vill alltså vara med 
och påverka frågor på dessa områden på ett internationellt plan.36   
 
                                                                                                                                 
1.5 Konkurrens från alternativa flaggmodeller 

Det är av stor vikt att ur såväl ett samhällsekonomiskt som företagsekonomiskt 
perspektiv diskutera hur den svenska TAP-modellen står sig emot alternativa 
bemanningsmodeller. De modeller som jag har för avsikt att presentera är egentligen 
mera regler än undantag runt om i världen idag. Det är ett faktum att större delen av 
världsflottans tonnage verkar under någon form av bekvämlighetsflagg idag.37 

31 Fartygssäkerhetslagen, 2§.
32 Fartygssäkerhetslagen, 5§.
33 Fartygssäkerhetslagen, 10§.
34 SOU 2015:4, s. 127.
35 Trafikanalys 2016, s. 36.
36 SOU 2015:4, s. 126.
37 Trafikanalys 2016, s. 10.
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Flaggans juridiska betydelse tar sig uttryck i flaggstatsprincipen.38 
Denna princip är förankrad i folkrätten och bygger på det faktum att de 
internationella farvattnen inte är underlagda någon stats jurisdiktion.39 Folkrätten 
utmärker sig på så sätt att den inte regleras av vad vi normalt definierar som 
lagstiftning. 

Istället behandlar folkrätten med hjälp av internationella konventioner 
rättsförhållandet mellan stater.40 Alla stater är juridiskt sett  likställda och lyder under 
avtal och överenskommelser som utgör de primära rättskällorna.41 I såväl 1958 års42 
som 1982 års43 havsrättskonventioner fastslås att alla former av överhöghet över de 
fria haven ska anses ogiltiga. 

Enligt god sed i folkrättslig tradition har handelsfartyg rätt att uppehålla sig längs en 
nations kust så länge dess närvaro ej stör lugn och ordning. Staterna har dock rätt att 
upprätta ekonomiska zoner och fiskezoner längs  kusterna. Jurisdiktionen avklingar ju
längre utifrån kusten man rör sig.44 I avsaknad av en bestämd jurisdiktion tilldelas 
istället vissa personer och viss egendom jurisdiktion från det land dessa kan härledas 
till. 

Det är således person och egendom som är avgörande istället för det geografiska 
området. Avgörande för vilken stat som har rätt till jurisdiktionen är 
flaggstatsprincipen. Enligt denna princip tillkommer jurisdiktionen exklusivt den stat 
i vars fartygsregister fartyget ingår.45  
                                                                                                                                                                
1.5.1 Bekvämlighetsflagg 

Bekvämlighetsflagg, eller utflaggat tonnage, som det också kallas innebär att ett 
fartyg är registrerat i ett fartygsregister tillhörande ett land med en förmånligare 
lagstiftning. Med förmånlig lagstiftning ska förstås att den ej ställer lika höga krav på 
rederiet som det exempelvis görs i Sverige. 

Panama är ett av de traditionella flaggalternativen. Tillsammans med Liberia och 
Marshallöarna har Panama idag 42 procent av världsflottan registrerade i sina 
register.46 

38  Flaggstatsprincipen kan härledas till folkrättslig praxis i det så kallade Lotus-fallet från 1927 (PCIJ, Ser. A, No. 10),
Schelin (1997) s. 200.

    
39  Schelin (1997) s. 200.
40  Lehrberg (2015) s. 85.
41  Samuelsson och Melander (2012) s. 34.
42  Art. 2.
43  Art. 89.
44  Schelin (1997) s. 200.
45  Schelin (1997) s. 201.
46 Trafikanalys, s. 10.

    7



Världsflottan utgörs idag av 70 procent utflaggat tonnage i olika 
bekvämlighetsregister.47

                                                                                                                                    
De arbetsrättsliga effekterna av att stora volymer tonnage flaggas ut blir framförallt 
att endast de minimikrav som ställs måste efterlevas. 
En flaggstat som exempelvis Panama har en förhållandevis mer liberal syn på 
arbetsrätten.48 Det innebär att det är tillåtet att rekrytera besättningar från 
låglöneländer som till exempel Filippinerna för att sedan tillämpa lokala 
arbetsrättsliga regleringar.49

 
1.5.2  Parallellregister

Enligt Sjölagen (1994:1009) är ett fartyg berättigat att segla under svensk flagg 
förutsatt att fartyget ägs till minst 50 procent av svensk medborgare eller svensk 
juridisk person.50 
Det svenska registret är konventionellt på så sätt att endast det som definieras som 
svenskflaggat tonnage kan registreras där.51   
Sverige har  inget internationellt parallellregister likt de som Norge har. 

Fartygsregister av den modellen som Norwegian International Ship Register kallas 
även andrahandsregistret. Detta register verkar som ett parallellregister till Norsk 
Ordinär Skibsregister som är det reguljära registret i Norge. Skillnaden mellan de två 
typerna är att Norwegian International Ship Register fungerar som något av ett 
bekvämlighetsregister. I Norwegian International Ship Register finns möjligheten att 
kunna anställa besättningar efter lokala regelverk likt de i Panamaregistret.52  

Frågan kring ett svenskt nationellt register aktualiserades i början av 1990-talet i 
samband med att man under en kort period avskaffade rederistödet. Då riktades 
blickarna mot Danmark och Danish International Register of Shipping
Med anledning av oenighet i mellan de politiska partierna samt mellan 
arbetsmarknadsparterna dog frågan  om ett sidoregister ut i slutet av 1992.53  
                                                                                                                                  
1.6.1 Social dumping 

Det är nödvändigt att fastställa en definition av social dumping så som begrepp.
Att social dumping skulle uppstå då rika länder etablerar affärsförbindelser med 
fattiga länder är något man i olika debatter ofta framhåller. 

47 SOU 2016:50, s. 25.
48 Schelin (1997) s. 220-222.
49 SOU 2016:50, s. 26.
50 Sjölagen, 1:1§. 
51 Sjölagen, 2:1§.
52 SOU 2015:4, s. 111.
53 SOU 2015:4, s. 121-122.
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Arbetskraften från låglönelandet blir då efterfrågad i landet med bättre ekonomiska 
förutsättningar och utifrån det kan man tala om någon form av social orättvisa.54

Ursprungligen användes begreppet social dumping som en benämning på varor som 
tillverkades i låglöneländer, företrädesvis i tredje världen. Arbetarna som producerade
dessa varor nekades de fundamentala rättigheter som de egentligen var berättigade. 
De företag i västvärlden som handlade med dessa varor fick ett orättvist övertag i 
förhållande till sina konkurrenter. Arbetarna hemhörande i de länder som handlade 
med varorna i fråga underminerades på så sätt att de gick miste om sina jobb då de 
utfördes till en avsevärt lägre kostnad i låglöneländer. Social dumping användes 
således för att beskriva en situation då varken arbetsrättslig lagstiftning eller 
kollektivavtal existerade och till följd av detta kunde en produkt tillverkas till en lägre
kostnad. 

Med tiden har begreppet social dumping fått en bredare mening. Idag omfattar 
begreppet lönedumpning och liknande metoder som används för att sänka 
personalkostnaderna. Företag som etablerar sin verksamhet i form av fabriker i tredje 
världen anklagas inte sällan för social dumping.55 

Social competition är ett besläktat begrepp till social dumping och det syftar till att 
beskriva den enskilde individens behov av ett arbete för att uppnå en god social 
standard. Utan ett arbete riskerar den enskilde individen att marginaliseras och hamna
i samhällets periferi. Arbetsgivarna är medvetna om den potentiella arbetskraftens 
behov och är ständigt på jakt efter kompetent och billig arbetskraft. Arbetsgivaren har
goda möjligheter att finna den önskade arbetskraften, mycket tack vare den öppna 
marknaden som uppstått till följd av globaliseringen. Marknadsekonomin har mer 
eller mindre frigjort sig från hinder som till exempel nationella lagstiftningar.56 
Arbetstagarens jakt efter ett åtråvärt arbete kan leda till att han eller hon gör avkall på
fundamentala rättigheter för att få jobbet ifråga.57 

Den neoliberala ideologin kännetecknas av att den framhåller en fri och så långt det 
är möjligt en avreglerad marknad. Flertalet arbetsgivare betraktar den fria marknaden 
av arbetskraft ur ett neoliberalt perspektiv. Det innebär att arbetsrättsliga regleringar 
som syftar till att tillvarata arbetarens social rättigheter ofta upplevs som stora 
kostnadsposter.58 Detta synsätt riskerar att åsidosätta arbetstagarens rättigheter och 
därmed kan risken för social dumping finnas.59  

54   Magdalena Bernaciak, (2014)  s. 7.
55   Buelens och Rigaux (2016) s. 3-4.                                             
56   Buelens och Rigaux (2016) s. 8.
57   Buelens och Rigaux (2016) s. 8-9.
58   Buelens och Rigaux(2016) s. 1-2.
59   Buelens och Rigaux(2016) s. 87.
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En allt hårdare konkurrens på olika marknader  har förstärkts av World Trade 
Organization:s reglering av handeln mellan länder i form av frihandelsavtal.60 

Det är bland annat detta som har lett till den omfattande globalisering som idag 
breder ut sig. Denna hårda konkurrens får många gånger till följd att sociala 
orättvisor uppstår då affärsintressen överskuggar de fundamentala rättigheterna.61 
Social dumping kan tillsammans med social competition  beskrivas som  
globaliseringens baksidor. EU-kommismionären Marianne Thyssen som arbetar med 
anställning, sociala frågor och arbetskrafts-förflyttning gav i ett utlåtande till EU-
parlamentet en definition av begreppet. 
”There is no definition of the concept for ”Social dumping” in EC law. The term is 
generally used to point to unfair competition due to the application of different wages
and social protection rules to different categories of workers”.62 

Den bransch som i modern tid först drabbades av omfattande social dumping i 
Skandinavien var sjöfartsbranschen. Det var med den stora utflaggningen av svenskt 
tonnage som fenomenet gjorde sitt inträdde på den svenska marknaden.63

Utifrån det som sagts om social dumping ska nu TAP-avtalen sättas in i 
sammanhanget för att undersöka om arbetstagarna, som omfattas av dessa avtal kan 
tänkas befinna sig inom ramarna för begreppet i fråga. Den stora tillgången på 
arbetskraft som uppkommit till följd av globaliseringen har  gagnat rederierna i stor 
utsträckning.För de aktörer inom sjöfarten som verkar i Sverige innebär detta att de 
förhållanden som råder i t.ex. Asien eller Östeuropa får en direkt effekt. Denna effekt 
kan fungera till fördel för aktören men också till nackdel. Det är bland annat utifrån 
sådana variabler som prissättningen för den lukrativa arbetskraften görs.  
Konkurrensen mellan aktörerna att finna billig arbetskraft har också fått svåra följder 
för det svenska sjöfolket. 
Till följd av den omfattande utflaggningen kan till exempel svenskt sjöfolk drabbas 
av:  

• Långtidsarbetslöshet. 
• Färre jobb för svenskt sjöfolk.
• En social utsatthet som följer av arbetslöshet. 
• Svagare fackliga organisationer med färre svenska medlemmar.64

60   Marrakesh avtalet, 15 April 1994.
61   Buelens och Rigaux  (2016) s. 3-4.
62   Parliamentary questions, 27 May 2015, E-008441-15.
63   Rönngren, Bo, Segerdahl, Malte, Viredius, Martin, The worth of work- the fight against social dumping in the  

transport industry, Nordiska Transportarbetarfederationen, 2008, s. 42 -43.
       
64   Rönngren m.fl. (2008) s. 43.
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1.6.2 Något om de TAP-anställdas etnicitet

Den korrekta definitionen av begreppet etnicitet är folkgrupp.65 Den folkgrupp som 
idag arbetar under TAP-avtal är filippinska medborgare.66 Filippinerna tillhör den del 
av Asien som benämns som the Asian Pacific region. I mitten av 90-talet utvandrade 
ca tre miljoner filippinska medborgare i denna region till något av de andra länderna 
inom regionen i fråga. Ytterligare tre miljoner utvandrade till länder utanför regionen.
Anledningen till den omfattande utvandringen var bland annat de ekonomiska och 
social förändringar som var effekten av globaliseringen som började ta form vid 
denna tid.67 
154.000 filippinska sjömän tjänstgjorde 1994 på fartyg runt om i världen.
Filippinerna hade kommit att bli vad Italien var för hundra år sedan när det kom till 
export av utvandrad arbetskraft. År 1997, samma år som TAP-avtalen utformades, 
hade fyra miljoner filippinska medborgare utvandrat. Exporten av arbetskraft ansågs 
vara direkt avgörande för den Filippinska ekonomin, och utan den skulle 
arbetslösheten ökat med uppskattningsvis 40 procent.68 

Flertalet av de filippinska medborgare som utvandrar återvänder aldrig till 
Filippinerna igen vilket utgör ett problem. I asiatiska länder upplevs detta som något 
som närmast kan liknas vid en nationell skam. Detta sätt att se på olika typer av 
misslyckanden tros vara såväl kulturellt som religiöst betingat. Det faktum att landets 
medborgare inte återvänder indikerar på att nationen inte förmår att ta hand om sina 
medborgare. 

Den kompetens som den utvandrade individen förvärvat i sitt hemland går förlorad då
individen aldrig återvänder. Problemet uppmärksammades redan på 1970-talet på 
Filippinerna. 

De utvandrade individerna som återvänder till Filippinerna benämns som 
Balikbayans. Ett speciellt program finns för dessa individer som bland annat ger en 
skattelättnad för den tidigare filippinske medborgaren som återvänder.69 70       
Det gällande TAP-avtalet är utformat för att kunna appliceras på filippinsk 
arbetskraft. Dock finns det inga indikationer på att den ursprungliga tanken var att 
avtalsmodellen skulle rikta sig till anställda med en specifik etnicitet. 

65  Svenska Akademins ordlista.
66  Trafikanalys 2016, s. 34 och Delegationen för sjöfartsstöd  (2016 b).
67   Castles, (2000) s. 104. 
68   Castle, (2000) s. 108.
69   Castle, (2000) s. 111.
70   Balikbayan Program, Republic Act No. 6768 of November 3 1989.
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1.7 Syfte och frågeställningar

Syftet med den här studien är att belysa hur det är möjligt att ur ett arbetsrättsligt 
perspektiv kunna tillämpa ett specifikt kollektivavtal för besättningsmedlemmar från 
länder utanför EES-området. Studien kommer att utgå från tre huvudsakliga 
frågeställningar. 

• Vad är ett TAP-avtal ? 
• På vilket sätt kan TAP-avtalet falla in under begreppet social dumping ? 
• Vilka förutsättningar har TAP-systemet i konkurrens med utflaggat tonnage ?

Utifrån de här tre frågorna vill jag åskådliggöra under vilka förutsättningar de TAP-
anställda arbetar. 

Den första frågeställningen besvaras genom en grundlig förklaring av TAP-avtalets 
juridiska mekanismer och gällande rätt.                                                                          

Den andra frågeställningen berör begreppet social dumping. 
Inom sjöfarten berörs frågan kring social dumping i stort sett alltid förhållanden på 
utflaggat tonnage71. Därför är det intressant att undersöka om man kan tala om detta 
fenomen även på svenskflaggat tonnage. 
För att kunna påvisa om social dumping förekommer eller ej måste en djupare 
granskning göras på någon del i avtalet som kan tänkas avvika onormalt mycket från 
exempelvis de svenska kollektivavtalen ombord. Jag har här valt att undersöka de 
regleringar i avtalet som gäller arbetstiden och ledigheten för den TAP-anställde 
jämfört med de svenska sjömännen. 

I den tredje frågeställningen söker jag svar på om TAP-avtalen i ett ekonomiskt 
hänseende är försvarbart. Därför måste TAP-avtalen betraktas i ljuset av de andra 
flaggmodeller som används för att sänka personalkostnaderna ombord. Uppsatsen 
avser inte att besvara rent national- eller företagsekonomiska frågor, utan snarare att 
problematisera kring arbetsvillkor och den ekonomiska konkurrenskraften.
                                                                                                                                         
1.8 Avgränsningar 

Jag kommer att förklara de rådande arbetsförhållandena ombord på svenskflaggade 
fartyg. Då utflaggat tonnage berörs görs det endast i ett komparativt syfte för att 
skapa en bättre förståelse för skillnader mellan svenskflaggat och
bekvämlighetsflaggat tonnage. 

71  Schelin (1997) s. 448.
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Jag fokuserar på att förklara den speciallagstiftning som riktar sig direkt mot sjöfolk. 
Därmed kommer de fundamentala arbetsrättsliga
lagstiftningarna  Lag(1982:80) om anställningsskydd och Lag (1976:580)om 
medbestämmande i arbetslivet inte att beröras mer än nödvändigt. 
Någon närmare granskning av de svenska kollektivavtalen ombord kommer inte 
göras. Delar av dessa avtal kommer dock att förklaras, men då endast i syfte att 
undersöka i vilken grad de  avviker från  TAP-avtalen.72 

Inom sjöfarten finns två huvudsakliga kategorier av besättningsmedlemmar, befäl och
manskap. Dessa två kategorier regleras av olika avtal. Jag väljer att fokusera på det 
avtal som berör manskapet.73 I denna kategori ingår däcks- maskin och 
intendenturpersonalen.74 75 76 Parterna i detta avtal är på arbetsgivarsidan SARF och 
på arbetstagarsidan SEKO-sjöfolk. 

Det statliga sjöfartsstödet kommer att förklaras i syfte att sätta det i relation till TAP-
avtalen. Eftersom stödet historiskt sett har fungerat som något av ett lockbete för att 
parterna ska enas om möjligheten att bevara svenska besättningar, är funktionen av 
detta incitament i högsta grad relevant i sammanhanget.     
                                                                                                                                  
1.9 Metod och material
                                                                                                                                   
Det empiriska materialet i denna studie utgörs av de traditionella rättskällorna,   
lagstiftningar, förarbeten, prejudikat, utredningar och doktrin.77 Rättskällorna har en 
inbördes hierarki vilken är viktig att beakta. Förarbetet utgörs av den proposition som
ligger till grund för lagstiftningen i fråga. Vid tolkning av ett specifikt lagrum är det i 
första hand det förarbete som lagstiftningen bygger på som är av intresse.78 
Rättspraxis utgörs av vägledande domar från till exempel AD. Dessa domar kallas 
rättspraxis och tanken är att denna källa ska utgöra ett förtydligande då övriga 
rättskällor inte räcker till i tolkningsfrågan.79

Doktrinen omfattas av den juridiska litteraturen, till exempel läroböcker och 
avhandlingar.80 
Docent Johan Schelins avhandling Bekvämlighetsflagg och Arbetsförhållanden utgör 
den kanske mest centrala källan i den här studien. 

72 Storsjöavtalet 2016-2017. 
73 Avtal för TAP-anställda, 1januari – 31 december 2016 (Ramavtalet).
74 Matroser.
75 Motormän.
76 Kock och mässman.
77 Hydén och Hydén (2011) s. 157.
78 Samuelsson och Melander (2012) s. 42.
79 Samuelsson och Melander (2012) s. 39.
80 Samuelsson och Melander (2012) s. 48.
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Vikten av denna avhandling gör sig framförallt påmind i utredningsarbetet kring de 
rådande förhållandena innan TAP-avtalet infördes. 
Avhandlingen belyser framförallt den svåra konkurrenssituationen som sedan länge 
råder för den svenska handelsflottan och hur denna situation fått svåra arbetsrättsliga 
följder för branschen. För att ge läsaren ett perspektiv på omständigheterna kring 
TAP-avtalet inleder jag studien med en utförlig bakgrund kring svensk sjöfarts 
utveckling i modern tid. 
Min ambition med denna historiska återblick är att klargöra vad som ledde till 
uppgörelsen mellan arbetstagarparten och arbetsgivarparten kring TAP-avtalet.  

Rättsvetenskapen spelar en stor roll för förståelsen för juridiken och dess plats i 
samhället. Vetenskapen framställs i doktrinen och genom den förmedlar Schelin ett 
övergripande perspektiv över det juridiska läget kring handelsflottan.81 
Detta perspektiv utgör fundamentet i den här uppsatsen.  
Någon doktrin som enbart behandlar TAP-avtalet finns inte vilket innebär att de 
utredningar som berör sjöfarten utgör en värdefull källa.
De utredningar som ligger till grund för den här studien är SOU:er och rapporter från 
Trafikanalys. Utredningarna i fråga avhandlar genom olika infallsvinklar den svenska
sjöfarten och TAP-avtalet. 

Eftersom studien är inriktad på TAP-avtalen utgör dessa de av rättskällorna som är 
föremål för en mer grundlig utredning.82 Ett tillämpningsavtal, ett ramavtal och den 
ursprungliga överenskommelsen mellan parterna kommer att studeras. De tre 
dokumenten utgör tillsammans TAP-avtalet för manskapssidan.   

Samtliga rättskällor bearbetas med en juridisk metod för att på så sätt fastställa 
gällande rätt, de lege lata. Den juridiska metoden bygger på att tolka rättsregler och 
att att sätta in dessa i ett adekvat sammanhang och förklara vilka konsekvenser de kan
tänkas få.83 

Inom ramen för den traditionella juridiska metoden ligger ett antal tolkningsmetoder. 
Bokstavstolkningen till exempel har använts i den här studien. Denna metod fungerar 
som en logisk - grammatikalisk analys av lagtexten.84 

Eftersom sjöfarten är en bransch som bär såväl en internationell som överstatlig 
prägel är folkrätten en viktig källa. I folkrätten är det staterna som utgör 
rättssubjekten. Den primära rättskällan i folkrätten är olika avtal och 
överenskommelser mellan staterna. Dessa avtal kallas fördrag, konventioner eller 
traktater.85 

81 Lehrberg (2015) s. 203.
82 Ramavtalet och Tillämpningsavtalet.
83 Hydén (2011) s. 15.
84 Hydén (2011) s. 156.
85 Samuelsson och Melander (2012) s. 34.
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Det står staten fritt att ratificera dessa överenskommelser och när så sker formas den 
nationella lagstiftningen av överenskommelsen ifråga.86 
Till stor del upprätthålls överenskommelser mellan staterna genom fundamentala 
rättsliga principer.87 Flaggstatsprincipen är den folkrättsliga princip som är av 
betydelse i den här studien.                                                                                              

Rättsliga dokument från ILO och IMO är av intresse på det folkrättsliga planet. 
Den viktigaste konventionen rörande arbetsrätten på det internationella planet är 
MLC. Jag har för avsikt att förklara bakgrunden och funktionen av MLC. Eftersom 
frågeställningen i den här studien är kopplad till arbetstiden ombord är det framförallt
MLC:s reglering av arbetstiden som ska granskas. ILO:s konvention nr 147 från 1976
utgör en del av fundamentet i MLC. Jag har därför för avsikt att förklara hur MLC 
och konvention nr 147 hänger ihop.88  

Studierna kring EU-rätten som beskriver det överstatliga planet göres med en EU-
rättslig metod. Med en sådan metod särskiljs primärrätt från sekundärrätt vilket är 
viktigt då rättskällornas dignitet ska fastställas.89 Jag vill belysa Sjöfolksdirektivets 
betydelse för att klargöra hur förutsättningarna för sjöfarten ser ut på det EU-rättsliga 
planet. 

1.10 Disposition

Studien är indelad i fem huvudsakliga kapitel med ett antal underrubriker. Jag har 
förlagt en längre bakgrund tidigt i uppsatsen då jag tror att detta skapar en god grund 
för att förstå det huvudsakliga ämnet. Syftet och frågeställningen som kommer 
därefter blir enklare att förstå med en gedigen bakgrund kring svensk sjöfarts 
utveckling i modern tid. 

Därefter förklarar jag var avgränsningarna är dragna. Jag anser att det är viktigt att i 
avgränsningen göra läsaren införstådd med att det utflaggade tonnaget ej ska 
förväxlas med det svenskflaggade och att det är det sistnämnda som i huvudsak är 
föremål för denna studie. I avsnittet metod och material är min ambition att förklara 
på ett mer praktiskt plan hur jag gått tillväga för att utreda mina frågeställningar. 

Kapitel två avhandlar i första hand de internationella och EU-rättsliga konventioner 
som Sverige har ratificerat rörande sjöfartsdirektiv och dylikt. TAP-avtalen ställs i 
relation till dessa för att utforska i vilken grad de lever upp till internationell rätt.  

86 Hydén (2011) s. 84.
87 Hydén (2011) s. 84.
88 Schelin (1997) s. 355-356.
89 Hettne och Otken Eriksson (2015) s. 40-41.
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I det tredje kapitlet utreds omständigheterna kring TAP-avtalen. De områden som 
förklaras här bör nu vara relativt enkla att förstå i ljuset av den kunskap som 
förmedlats i kapitel ett och två.                                                                                       

I det fjärde kapitlet är min ambition att redogöra för vad jag har kommit fram till i 
den här studien.

Avslutningsvis, i kapitel 5 vill jag dela med mig av mina egna erfarenheter av 
branschen i fråga. 
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2. Den internationella och EU-rättsliga regleringen av sjöfarten 

2.1 De internationella organisationernas koppling till de Svenska 
organisationerna 

Världshandeln är idag direkt beroende av den internationella sjöfarten då 90% av alla 
varor som omsätts under ett år fraktas sjövägen. Under de senaste decennierna har 
den sjöburna handeln nära nog fyrdubblats. Det är i allra högsta grad en global 
bransch där konkurrensen är mycket hård och allt som oftast tvingas aktörerna att 
agera med mycket små marginaler.90

Sjöfarten är en bransch som kanske mer än andra bör betraktas i ljuset av andra 
jurisdiktioner än enbart den nationella lagstiftningen. Det är framförallt den 
utvecklade trenden rörande bekvämlighetsflaggning av världsflottan med besättningar
från lågkostnadsländer som bidragit till internationaliseringen av branschen. 
Företrädesvis rör det sig om filippinska besättningar ombord på fartyg, som är 
registrerade i Panama eller Liberia.91 En tredjedel av världsflottans tonnage är dock 
fortfarande registrerade i EU.92 

Branschens omfattning kräver såväl ett välfungerande internationellt som överstatligt 
regelverk och organisationer som verkar för  dessa. På det internationella planet 
utgörs de centrala organisationerna av ILO och IMO.
På såväl det internationella som på det EU-rättsliga planet finns gemensamma 
minimikrav för sjöfolk som måste efterlevas i form av Maritime labour convention 
(2006).
Det är inte endast internationella och överstatliga organisationer som är viktiga i 
sammanhanget. Arbetsmarknadens parter är också representerade på 
världsmarknaden. 

ITF är en global organisation som fungerar som en modersorganisation bland de 
fackliga organisationerna inom transportsektorn. ITF är alltså inte en facklig 
organisation i den egentliga bemärkelsen där en enskild individ kan ingå 
medlemskap. Istället är det nationella organisationer som till exempel SEKO Sverige 
som utgör medlemmarna.93    

Några av de så kallade ITF-aktionerna har också blivit föremål för arbetsrättsliga 
processer. Det mest uppmärksammade fallet är Britanniamålet.94 

90 SOU 2016:50, s. 25.
91 SOU 2016:50, s. 25-26.
92 SOU 2016:50, s. 27.
93  "What do we do"  http://www.itfglobal.org/en/transport-sectors/seafarers/about-us/what-we-do/  
        ( Besökt 2016-12-09).
94  AD 1989 nr 120. 
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Svenska Sjöfolksförbundet vidtog tillsammans med ITF en blockad mot det 
Cypernflaggade fartyget M/S Britannia då det misstänktes att olika former av orättvis
behandling mot besättningen förekom ombord. Den rättsliga frågan som ställdes var 
om en facklig organisation kunde vidta stridsåtgärder för att få till stånd ett 
kollektivavtal ombord på ett fartyg vars besättning redan var bundna av ett 
kollektivavtal som de tecknat i ett annat land. AD uttryckte i domen det som har blivit
känt som Britanniaprincipen. Principen uttrycker förbudet att med facklig stridsåtgärd
undanröja ett bestående kollektivavtal i internationella sammanhang. 
Även sympatiåtgärder kan vara förbjudna i liknande sammanhang.95  
Efter Britanniadomen infördes 1991 tre ändringar i Medbestämmandelagen rörande 
stridsåtgärder i internationella sammanhang.96 Dessa lagrum utgör tillsammans Lex-
Britannia. Lagändringen innebär att en svensk facklig organisation numera kan ha rätt
att kräva att ett företag som är tillfälligt verksamma i Sverige ska ingå ett svenskt 
kollektivavtal även om företaget ifråga sedan tidigare är bunden av ett utländskt 
avtal.97    

På arbetsgivarsidan samarbetar den svenska intresseorganisationen Svensk Sjöfart på 
dels internationell och dels på europeisk nivå.98 99 Internationellt är det  International 
chamber of shipping som är
samarbetspartner och i Europa är det European shipowners´association.

2.2 International labour organization (ILO)

ILO bildades efter första världskriget 1919. Organisationen visade tidigt ett intresse 
för frågor rörande sjöfarten. Den första konventionen rörande minimiålder för arbete 
ombord antogs redan 1920 under arbetskonferensens möte i Genua.100 

Idag är 187 medlemsländer anslutna till ILO som är den enda trepartsorganisationen 
inom FN. Denna organisationsstruktur bygger på att arbetsgivare, arbetstagare och 
stater representeras inom organisationen. De huvudsakliga uppgifterna inom ILO är 
att utforma arbetsrättsliga regleringar. ILO omfattas av flera olika avdelningar och 
sjöfarten utgör en egen gren inom organisationen.101   

Begreppet International Seafarers´ Code började utvecklas under ILO:s 
internationella arbetskonferens i Seattle 1946. Koden är tänkt att på global nivå 
fungera som ett allmänt gällande regelverk för arbete ombord på handelsfartyg 
oberoende av vilken flagga fartyget för.  

95   Glavå (2014) s. 229.
96   Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet, tredje stycket 42§, 25a§ och 31a§.
97  Glavå (2014) s. 229 – 230.
98   Det ska förtydligas att det är Sjöfartens Arbetsgivareförbund (SARF) som utgör den officiella 

arbetsgivarorganisationen i Sverige. Dock har SARF ett nära samarbete med Svensk Sjöfart.
99   http://www.sweship.se/svensk-sjofart-i-korthet/internationell-och-nationell-samverkan/    (Besökt 2016-12-09).
100 Schelin (1997) s. 333.
101. Shipping, ports, fisheries and inland waterway sector.
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1976 antog ILO konvention 147, vilken är att betrakta som det juridiska dokument 
som fortfarande utgör kärnan i koden. Konventionen var den första i sitt slag och 
avhandlar den mest fundamentala sjöarbetsrättsliga regleringen.102

2.2.1  Maritime labour convention, 2006 

International Seafarers´Code manifesteras idag i MLC. Denna konvention är tänkt att 
utgöra en reglering av minimistandarden för sjöfolk oavsett härkomst.103 Sverige 
anslöt sig till konventionen 2012.104 Även Filippinerna ratificerade konventionen 
detta år vilket är viktigt att känna till eftersom de TAP-anställda idag uteslutande är 
av filippinsk härkomst. Vid den här tiden utgjordes 30 procent av världsflottans 
besättningar av filippinska sjömän.105 

Ett stort antal sjöfartsrättsliga konventioner har reviderats och upptagits i MLC.106      
En systematisering av samtliga konventioner framtagna av ILO som berör sjöfarten    
ger en överskådlig bild av hur regleringarna är tänkta att fungera.107 
MLC är indelad i fem huvudrubriker :

1. Minimikrav för att sjömän ska få arbeta ombord på fartyg 
2. Anställningsförhållanden 
3. Bostad, rekreationsmöjligheter, mat och förplägnad 
4. Hälso- och sjukvård, välfärd och social trygghet.
5. Uppfyllelse och tillämpning.

Utifrån de här övergripande områdena är det tänkt att konventionen ska uppfylla tre 
huvudsakliga syften. 

•  Att i artiklar och regler ställa upp en fast serie rättigheter och principer.

• Att genom koden skapa goda möjligheter för medlemsstaterna att på ett 
flexibelt sätt tillämpa dessa rättigheter och principer.

• Att genom kapitel 5 säkerställa att rättigheter uppfylls och tillämpas väl.108

I konventionens andra kapitel regleras bland annat ledighet, arbetstider och övertid. 

102  Schelin (1997) s. 334.
103 MLC Art 1 p. 1.
104 Sveriges Internationella Överenskommelser 2012:19, s. 1.
105 Philippines ratification marks global milestone for decent work for seafarers, ILO news 20 August 2012.
106 MLC kap 4.
107 MLC kap 4. Det är 37 konventioner som upptagits i MLC. Den första av dem trädde i kraft 1920 och den sista 

1996. 
108 MLC s. 21.
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Detta kapitel inleds med en redogörelse för kraven på anställningsavtalen och syftet 
med det är att säkerställa sjömannens rätt till ett rättvist avtal.109 
Lönen regleras i nästa underrubrik och här avhandlas också beräkningen av 
övertiden.110 111 
För att kunna upprätthålla en internationellt gångbar reglering av ordinarie arbetstid 
respektive övertid är det av stor vikt att en adekvat uträkning ställs upp för detta 
ändamål. 

Så här är övertiden tänkt att beräknas.
Övertidsersättningen utgår från en beräkning som ej bör understiga 125% av 
grundlönen per intjänad timme.112 113 För att avgöra lägsta grundlön för till exempel 
en matros hänvisas staten ifråga i första hand  till Joint Maritime Comision som 
periodiskt fastställer de belopp som ej bör understigas.114  
                                                                                                                                         
2.3 International maritime organizarion (IMO)

IMO bildades 1948. Den huvudsakliga uppgiften för organisationen idag är att skapa 
ramverk rörande till exempel miljö och säkerhet till sjöss. 
Organisationens fokus ligger  på de rent tekniska områdena som kopplas till världens 
sjöfart. 

Även om IMO inte agerar på det rent arbetsrättsliga planet har de ändå en plats i 
sammanhanget. Det är framförallt säkerhet som IMO arbetar med. IMO har i likhet 
med ILO antagit konventioner som har varit banbrytande för sjöfarten. 1974 antogs 
SOLAS 115 vilket var det första ramverket som satte upp tydliga riktlinjer för säkerhet 
ombord i fartyg. 

2.4 Sjöfolksdirektivet 

Ett direktiv har till skillnad från en förordning inte någon direkt juridisk verkan. 
Ett direktiv anger en viss nivå som varje medlemsland bör sträva efter att uppnå. Hur 
medlemslandet uppnår den önskade nivån är upp till de lagstadgande myndigheterna i
landet i fråga. På så sätt förenklas den lagstadgande processen och kan följa landets 
strukturella lagstiftningsprocess utan att det behövs göra större ingripande i den redan
befintliga lagstiftningen.116 

109 MLC kap 2 regel 2.1.
110 MLC kap 2 regel 2.2. 
111 MLC kap 2 Anvisning B2.2.2 – Beräkning och betalning. 
112 MLC kap 2 Anvisning B2.2.1- Särskilda definitioner. Benämns också som baslön och utgör betalning för normal    

arbetstid.
113 MLC kap 2 Anvisning B2.2.2.
114 MLC kap 2 Anvisning B2.2.4 Lägsta månatlig basbetalning eller grundlön för matroser.
115 International convention for the safety of life at sea, 1974.
116 Hettne och Otken Eriksson (2015) s.178.
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Sjöfolksdirektivet är ett ändringsdirektiv.117 Det innebär att direktivet inte innehåller 
någon självständig reglering utan endast ändrar bestämmelser i fem olika befintliga 
direktiv rörande sjöfolks arbetsvillkor.118 119  
Det grundläggande syftet med sjöfolksdirektivet är att stärka arbetstagarskyddet och 
utjämna arbetsmarknadsregleringen på den gemensamma marknaden. Direktivet har 
även en politisk mening på så sätt att det främjar sysselsättningen och förbättrar 
levnads och arbetsvillkoren för arbetstagaren. 
Att förbättra det sociala skyddet och att främja dialogen mellan arbetsmarknadens 
parter är också att betrakta som en del av de politiska målen med direktivet.120

Sammanfattningsvis kan man säg att det övergripande målet med direktivet är att 
stärka sjöfolkets rättigheter i enighet med de riktlinjer som drogs upp i den grönbok 
som publicerades av kommissionen 2006.121 122 
                                                                                                                                         
EU-rätten bygger i stor utsträckning på rättsliga principer och i sjöfolksdirektivet är 
det Likabehandlingsprincipen, som utgör fundamentet för direktivets konstruktion.123 
Principen kallas ibland icke-diskrimineringsprincipen och utgör stommen i EU-rätten.
Diskrimineringsförbudet utgår från förbud mot diskriminering av nationalitet och 
förbud mot inskränkning av de fyra rättigheterna. Dessa rättigheter är fri rörlighet av 
varor, personer, tjänster och kapital.124 De undantag som sjöfolk hemmahörande i 
medlemsländerna har berörts av har i mångt om mycket bottnat i den svåra 
konkurrenssituation som sjöfarten befunnit sig i. Även naturen av det arbete som 
utförs ombord tycks ha utgjort ett problem då det kommer till att utforma 
arbetsrättsliga direktiv som går att applicera på såväl sjöfolk som arbetstagare iland.
125  
Implementeringen av direktivet berör ett antal lagrum. Det lagrum i 
Medbestämmandelagen som avhandlar ett avtals giltighet i förhållande till 
lagstiftningen ifråga kommer nu uttryckligen också att omfatta sjöfolk.126 127 

117 EU 2015/1794. Direktivet trädde i kraft den 9 Oktober 2015 och ska vara genomfört i medlemsstaterna den 10 
Oktober.

118 SOU 2016:50 s. 31. 
119 Lönegarantidirektivet (2008/94/EG), Företagsrådsdirektivet (2009/38/EG), Samrådsdirektivet (2002/14/EG),    

Uppsägningsdirektivet (98/59/EG), Företagsöverlåtelsedirektivet (2001/23/EG).
120 EU 2015/1794 (1) , SOU 2016:50, s. 32.
121 Towards a future maritime policy for the union: A European vision för the oceans and seas,
COM(2006)275 respektive An Integrated Maritime Policy for the European Union,
COM(2007)575.
122  SOU 2016:50, s. 33.
123  SOU 2016:50, s. 34.
124  Hettne och Otken Eriksson (2015) s. 100.
125  SOU 2016:50, s. 34.
126  Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet, 4§.
127  SOU 2016:50, s. 13.
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3 TAP-avtalen 

3.1 TAP-avtalens utveckling en tillbakablick 1995-2016

Den reformering som gjordes av sjöfartsstödet 1996 skulle komma att tjäna som en 
uppmuntran till förhandling mellan arbetsgivarsidan och arbetstagarsidan. Tanken var
att det statliga stödet skulle ökas förutsatt att de båda parterna satte sig ned och 
förhandlade kring den svåra situationen som då rådde kring de höga 
personalkostnaderna. Samma år gick Svenska Sjöfolksförbundet ihop med SEKO 
efter att LO hade genomfört en omstrukturering i sin organisation.128 129 
Den första stora utmaningen för SEKO som nybildad organisation blev följaktligen 
att förhandla med dåvarande Sveriges Redarförening.130

Förhandlingarna resulterade 1997 i en principöverenskommelse, mellan de båda 
parterna i syfte att stärka den svenska handelsflottans konkurrensförmåga.131 
De fackliga organisationerna hade sedan länge motsatt sig parallellregister och 
utflaggning.132 Utflaggat tonnage skulle innebära att de arbeten som medlemmarna 
hade skulle ersättas med besättningsmedlemmar från andra delar av världen som 
troligtvis inte kunde värvas till en svensk facklig organisation. 

Att arbetstagarorganisationerna ingick denna principöverenskommelse är att betrakta 
som en plötslig omvändelse under galgen där de stod inför det faktum att hela det 
svenskflaggade tonnaget i fjärrfart riskerades att flaggas ut.133                                       
Om denna principöverenskommelse slutligen skulle leda till konsensus rörande en 
enhetlig modell som skulle fungera på lång sikt skulle också sjöfartsstödet höjas 
utlovade regeringen i 1999 års budgetproposition.134 

Möjligheten att anställa besättningsmedlemmar från låglöneländer utanför EES-
området kom genom TAP-avtalen. För SEKO-sjöfolk var överenskommelsen 
framförallt viktig då utflaggningen bromsades upp vilket resulterade i att åtminstone 
en del av deras medlemmars jobb kunde räddas. Arbetstagarsidan ville så långt det 
var möjligt behålla svenska besättningarna ombord på svenskflaggade fartyg. 
Arbetsgivarsidan förordade för sin del besättningar bestående av individer från länder
utanför EES-området, från så kallade låglöneländer. De båda parterna lyckades 
slutligen mötas halvvägs. Den ursprungliga överenskommelsen gjorde gällande att 
minst 50 procent av besättningen skulle utgöras av svenska sjömän.135 

128  Landsorganisationen. 
129  Schelin (1997) s. 71-72.
130  Numera Svensk sjöfart (Intresseorganisation).
131  SOU 2010:73 s. 34.
132  Schelin (1997) s. 71-75.
133  Mailkonversation med docent Johan Schelin, 2016-11-17.
134  SOU 2010:73 s. 34 (Prop. 1998/99:1.).
135  SOU 2010:73 s. 35.
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3.2 Aktörernas förhållande till varandra och TAP-avtalen 

Med arbetsgivare menas i detta sammanhang ett rederi eller ett managementbolag.  
Arbetstagarorganisationen utgörs av SEKO-sjöfolk och arbetsgivarorganisationen 
utgörs av SARF. SEKO-sjöfolk som representerar arbetstagarsidan har som något av 
en  huvuduppgift  att motverka att svenskägt tonnage flaggas ut.136 Denna uppgift går 
hand i hand med deras fundamentala mål, att verka och tala för de delar av 
besättningarna som efterlever organisationens kollektivavtalsområde. 

För den enskilde medlemmen betyder ett medlemskap i SEKO-sjöfolk att denne kan 
få rättslig hjälp i olika situationer om så krävs. Vidare har medlemmen möjlighet att 
vända sig till SEKO-sjöfolk med spörsmål av olika slag rörande medlemmens 
arbetssituation. SEKO-sjöfolk ger även ut en medlemstidskriften Sjömannen varje 
månad.                                                                                                                              

De direkta aktionerna vidtagna av SEKO-sjöfolk har främst bestått i blockader av 
bekvämlighetsflaggade fartyg som befunnit sig i svenska hamnar.137 Dessa aktioner 
har av SEKO-sjöfolk vidtagits i ITF:s regi i så kallade ITF-kampanjer. Syftet med en 
ITF-kampanj är att få till stånd kollektivavtal (ITF-avtal) som tillämpas där den reelle
ägaren av tonnaget är verksam. Under hot med blockad tvingas redarna skriva på 
ITF-avtal innehållande europeiska lönenivåer och social standard.138 

De rättsliga processerna kring ITF-kampanjer utgörs inte endast av Britanniamålet 
som diskuterades i kapitel 2.1. 
Även ITF-kampanjer i mer närliggande tid har blivit föremål för rättsliga processer. 
Det norskägda fartyget M/S Sava Star som var registrerat i Panama med rysk 
besättning tvingades att vid två olika tillfällen efter att stridsåtgärder vidtagits ingå ett
så kallat ITF Special Agreement. Vid ett av tillfällena var det SEKO-sjöfolk som mot 
rederiets och besättningens vilja lyckades tvinga sin motpart att ingå ett ITF-avtal. 
I det här fallet prövade AD om kollektivavtalen var giltiga och därvid också om 
stridsåtgärderna varit olovliga. 

Efter huvudförhandlingen beslutade AD att begära ett förhandsavgörande från EU-
domstolen. Frågan var vilken inverkan EES-avtalets reglering om fri rörlighet för 
sjötransporttjänster hade för ett bolag med säte i en stat inom den Europeiska 
Frihandelssammanslutningen (Norge) som är ägare till ett fartyg som är registrerat i 
tredje land (Panama), det vill säga utanför EG/EES. 

136  Schelin (1997) s. 71.
137  Schelin (1997) s. 71-72.
138  Schelin (1997) s. 118.
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EU-domstolens resonemang kring principen om frihet att tillhandahålla tjänster på 
sjötransportområdet mellan medlemsstater samt mellan medlemsstater och tredje land
tolkades till fördel för rederiet i det här fallet.139  
AD gick på EU-domstolens linje då nationell rätt alltid ska tolkas i ljuset av EU-
rätten och således tilldömdes de båda fackförbunden att betala skadestånd till rederiet
.140 

Det ska poängteras att TAP-avtalen som är föremål för den här studien inte ska 
förväxlas med ITF-avtalen.  
SARF utgör idag en gren inom Transportföretagen. 90 olika företag med totalt 9.600 
anställda inom sjöfartsklustret är medlemmar i SARF. År 2001 tog SARF över 
arbetsgivarorganisationen Svensk Sjöfart (Swedish Shipsowners Association)   
uppgifter rörande arbetsgivarfrågor.141

    
Numera fungerar Svensk Sjöfart som en renodlad branschförening för de 60 svenska 
arbetsgivare som är medlemmar i föreningen. SARF:s huvuduppgift är att träffa 
kollektivavtal med arbetstagarorganisationerna. Förhandlings och processhjälp 
rörande kollektivavtal åt medlemmarna är en annan viktig uppgift som utförs  av 
organisationen. 

Allt sedan SAF och LO 1938 ingick Saltsjöbadsavtalet har Sverige en arbetsrättslig 
tradition som vi delar med våra nordiska grannländer. Det som kallas 
Saltsjöbadsandan bygger på att arbetsgivarsidan och arbetstagarsidan utan statlig 
inblandning så långt det är möjligt förhandlar med varandra.142 Överenskommelsen 
om TAP-avtalen är ett bra exempel på denna samspelthet mellan parterna. 
                                                                                                                                         
3.3 De svenska lagstiftningarnas förhållande till TAP-avtalen 

De sjöarbetsrättsliga regleringarna kan förklaras med släktskapet mellan handels- och
örlogssjöfarten. Dessa regleringar växte fram under 1600- och 1700- talen då 
handelsflottan deltog i flertalet expeditioner i militär regi. 

För att åskådliggöra TAP-avtalens funktion är det direkt avgörande, att förklara 
funktionen av den svenska arbetsrättsliga särlagstiftningen till sjöss idag.143 
Arbetsrätten inom sjöfarten regleras idag genom en rad speciallagstiftningar. 
Arbetsförhållandena ombord på ett fartyg skiljer sig i många avseenden från de flesta 
arbetsplatser i land. 

139  C-83/13 Fonnship EU:C:2014:2053.
140  AD 10/2012.
141  Svensk Sjöfart, The swedish shipsowners association  (Tidigare Svenska redarförbundet).
142  Glavå (2014) s. 37-38.
143  Schelin, Johan Perspektiv på sjöarbetsrätten, Föredrag som hölls vid det 22:a Nordiska sjörättsseminariet i 

Reykjavik, september 2002 s. 1.
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Besättningsmedlemmarna har till exempel ett mer långtgående ansvar i form av olika 
säkerhetsrutiner som inte har någon motsvarighet på en arbetsplats i land.  

Schelin talar om tre huvudsakliga skäl till att reglera arbetsförhållandena ombord 
genom lagstiftningar. För det första föreligger det ett särskilt behov av att skydda 
sjömannen genom tvingande reglering av anställningsförhållandet.144 
För det andra skiljer sig arbetsförhållandena så pass mycket från de i land att det inte 
bara är önskvärt utan rentav nödvändigt med speciallagstiftningar.145 Det tredje 
argumentet för speciallagstiftning är att den internationella konkurrenssituationen 
framtvingar den här typen av lagstadgande.146 

Det förhållandevis höga antalet kollektivavtal som knutits mellan SEKO och Svenska
rederier ger en indikation på att sjömän historiskt sett och idag erhåller ett omfattande
arbetsrättsligt skydd.147 Man ska vara medveten om att kollektivavtalen har en 
normerande verkan, vilket innebär att de berör även de sjömän som inte är anslutna 
till kollektivavtalet.148  
 
I ett antal hänseenden kan lagstiftningen ibland upplevas som något förlegad. Ett 
sådant exempel är 29§ i Sjömanslagen (1973:282) där sjömannens  rätt till fri 
hemresa först efter nio månaders tjänstgöring ombord regleras.149 Enligt 
Storsjöavtalet som är det kollektivavtal som de svenska besättningsmedlemmarna 
efterlever görs gällande att sjömannen är berättigad fri hemresa efter varje avslutad 
period oavsett antalet tjänstgöringsmånader ombord.150 
Regleringar likt den  Sjömanslagens 29 § ska betraktas som minsta godtagbara 
standard och den tillförsäkrar sjömannen vad som kan beskrivas som en 
välfärdsregel. Reglering som anger ett minimikrav blir viktig i en avtalssituation likt 
den mellan rederiet och den enskilde sjömannen, i synnerhet då en avtalsform som 
TAP-avtalet tillämpas. 

Lagstiftningen kan betraktas som den yttersta garantin för att den utländska 
personalen inte går miste om de fundamentala social förmånerna som inte är av 
dispositiv karaktär.151

Det andra argumentet som talar för särreglering grundar sig egentligen på rent 
praktiska skäl för att branschen ska fungera på ett smidigt sätt. 

144   Schelin (2002) s. 1.
145   Schelin (2002) s. 1.
146   Schelin (2002) s. 2.
147   Schelin (2002) s. 3.
148   Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet, 27§.
149   Schelin (2002) s. 4.
150   Storsjöavtalet 2016, 15§ Mom.2. 
151   Schelin (2002) s. 4.
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Historiskt sett har det funnits relativt vattentäta skott mellan arbetsrätt i land och 
arbetsrätt till sjöss. 
En förklaring kan härledas till den begränsade tillgången på 
kommunikationsmöjligheter som tidigare rådde då besättningarna under längre 
perioder levde ett relativt isolerat liv ombord i fartygen.152 

Den svenska sjöarbetsrättsliga lagstiftningen har sedan 60-talet strävat efter att 
fungera på samma sätt som den arbetsrättsliga lagstiftningen gör iland. Lagstiftarnas 
argument var bland annat att sjöfolket riskerade att bli en andra klassens medborgare 
om de inte så långt det var möjligt efterlevde samma rättsliga villkor som de iland. 
Införandet av rederianställning (tillsvidareanställning) var till exempel ett sätt att 
närma sig anställningsvillkoren iland. 
Därmed har särlagstiftningen så långt det är möjligt minimerats.153 

Konkurrensaspekten är kanske det som på tydligast sätt talar för en särlagstiftning då 
svenska rederier uteslutande konkurrerar på en internationell marknad.154

Arbetskraftskostnaden är en relativt liten del av den totala driftskostnaden, men det är
också den kostnaden som är möjlig att laborerar med för att i stort få ned den totala 
driftskostnaden.155 
Den omfattande utflaggningen är det tydligaste beviset på detta faktum. 
Här skulle man snarast kunna tala om avsaknaden av regleringar. 

En anledning till att lagstiftningar mot TAP-avtal inte existerar är att möjliggöra för 
den inhemska svenska sjöfarten att bibehålla eller öka sin konkurrenskraft. Det finns 
en spänning mellan att besitta en god konkurrenskraft och att förhindra att 
sjömansyrket på det inhemska planet förvandlas till något av ett andra klassens yrke.
Det är i stor utsträckning en konkurrens mellan handelsflottor tillhörande olika 
europeiska länder, och i synnerhet våra nordiska grannländer.156 
                                                                                                                                         
3.4 TAP-avtalens ursprungliga överenskommelse från 1997

Överenskommelsen (nedan kallad protokollet) har sedan 1997 reviderats vid fyra 
olika tillfällen.157 
Protokollet omfattar idag 14 paragrafer vilka utgör fundamentet i TAP-modellen. 
Inledningsvis görs en distinkt skillnad mellan rederianställda och TAP-anställda. En 
rederianställd besättningsmedlem är den som tillhör det nationella 
kollektivavtalsområdet.158                                                                                               

152   Schelin (2002) s. 5.
153   Schelin (2002) s. 5-6.
154   SOU 2010:73 s. 87.
155   Trafikanalys 2013, s. 37.
156   Schelin (2001) s. 7.
157   5 september 1997, 16 januari 1998, 4 december 1998 och 24 april 2001.
158   Protokollet , 4§.
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Utifrån de föreskrifter som finns för säkerhetsbesättningens storlek för fartyget ifråga 
finns det möjlighet för rederiet att bemanna fartyget med besättningsmedlemmar ur 
de två avtalskategorierna. En sådan sammansättning av besättningen görs vid 
ingående av TAP-avtalet vid en så kallad tillämpningsförhandling. Medverkande vid 
förhandlingen ifråga är parterna rederiet och SEKO under SARFs övervakande.159 
Vidare klargörs att TAP-modellen ej kan användas på passagerarfartyg eller på fartyg 
som till övervägande del trafikerar inhemskt farvatten. Om TAP-avtal införs ombord 
på ett fartyg får det ej ske på bekostnad av att en rederianställd blir uppsagd på grund 
av arbetsbrist.160

Ett speciellt anställningskontrakt ska slutas mellan rederiet/managementbolaget och 
den TAP-anställde i vilket det tydligt ska framgå att det rör sig om en TAP-
anställning. Här ska också framgå att det är ramavtalet som reglerar den TAP-
anställdes anställning.161 Såväl tillämpningsavtalet som ramavtalet grundar sig på den 
ursprungliga överenskommelsen om TAP-avtalen från 1997.162 Genom att rederiet 
ingår tillämpningsavtalet163 med SEKO förbinder sig rederiet att efterleva den 
ursprungliga överenskommelsen mellan SEKO och SARF  rörande den fundamentala
regleringen av TAP-avtalet.

Det klargörs i protokollet att det alltid är ett svenskt rederi eller managementföretag 
som är att betrakta som arbetsgivare. 
Vidare förklaras att det ur en juridisk synvinkel är viktigt att arbetsgivarbegreppet 
tolkas korrekt. Att arbetsgivaren är en svensk juridisk person har betydelse för 
inkomstskatte- och sociallagstiftningen. 

Arbetsgivarbegreppet har även betydelse för  de författningar som reglerar 
konkurrensutjämningsbidraget till rederierna.164 För att arbetsgivaren ska få möjlighet
att rekrytera de TAP-anställda tillåts arbetsgivaren att anlita lokala 
rekryterings/managementföretag. Dock måste konsensus råda mellan parterna i 
avtalet om valet av sådan lokal aktör.165 

Arbetsgivaren ska till SEKO-sjöfolk betala en serviceavgift om 300 kr per månad för 
varje TAP-anställd besättningsmedlem. Det är alltså att betrakta som en fundamental 
regel att arbetsgivaren bekostar den TAP-anställdes fackliga avgift.166 

159  Protokollet, 2§.
160  Protokollet, 3§.
161  Protokollet 23 april 2001, 5§.
162  Protokoll från förhandlingar mellan SARF och SEKO den 11 och 23 april 2001 angående revideringar av          

överenskommelser och avtal beträffande TAP-anställda inom SEKOs avtalsområde. Nedan kallat protokollet.  
163  Tillämningsavtal mellan rederi/managmentbolag och SEKO. Nedan kallat Tillämpningsavtal.
164  Protokollet, 6§.
165  Protokollet, 7§.
166  Protokollet, 11§.
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3.5 Tillämpningsavtalet 

För att det ska vara möjligt för ett rederi att tillämpa TAP-avtalen ombord på ett eller 
flera av sina fartyg måste de ingå ett tillämpningsavtal.167 Det framgår inledningsvis i 
avtalet att det  huvudsakliga syftet är att bibehålla svenska sjömän i 
manskapsbefattning och att stärka handelsflottans konkurrenskraft.168 
Enligt grundprincipen ska minst 50 procent av besättningen utgöras av 
rederianställda.169 En annan fundamental princip vid tillämpning av TAP-modellen är 
att TAP-anställda alltid ska gå först i händelse av uppsägning på grund av 
arbetsbrist.170 TAP-kvoten beräknas utifrån säkerhetsbesättningen. 

Transportstyrelsen är den myndighet som fastställer säkerhetsbesättningens storlek 
enligt  regleringen i  Fartygssäkerhetslag (2003:364).171 Lagen omfattar rederier 
verksamma i Sverige och deras svenskflaggade tonnage.172 
Arbetsplatsens beskaffenhet regleras i ett antal lagrum i Fartygssäkerhetslagen, men 
det är i första hand Arbetsmiljölag (1977:1160) som är gällande.173 
Då Fartygssäkerhetslagen infördes implementerades fyra viktiga sjöfartsdirektiv.174 

Det finns olika sätt att tillämpa TAP-avtalet. Oavsett om ett rederi väljer att bemanna 
ett enskilt fartyg eller ett antal av fartygen med TAP så gäller beräkningen om 50 
procent av säkerhetsbesättningen. På nästa sida följer ett enkelt exempel på hur 
bemanningen av ett fartyg kan se ut. 

167  Tillämpningsavtal, 1§.
168  Tillämpningsavtal, 2§.
169  Tillämpningsavtal, andra st 4§.
170  Tillämpningsavtal, tredje stycket 4§.
171  Fartygssäkerhetslagen, 5:1§.
172  Fartygssäkerhetslagen, 1:1§.
173  Fartygssäkerhetslagen, 4:1§.
174  Prop. 2002/03:109, s. 2, Direktivet 2001/105/EG om ändring i klassificeringssällskap. Direktivet 2001/106/EG om 

ändring i hamnstatskontrolldirektivet. Nya direktivet 2001/96/EG om lastning och lossning av bulkfartyg. Direktivet
2000/34/EG om ändring i arbetstidsdirektivet.
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Exempel : 

Bilaga 1. Förteckning över befattningar inom avtalsområdet på resp. fartyg /beslut om 
säkerhetsbesättning.

Fartygsnamn Befattning Antal

               M/S Skåneland Matros             _3__ st
Motorman             _1__ st
Kock/Kockstuert             _1__ st
Mässman             _1__ st

Antalet befattningar inom avtalsområdet uppgår enligt ovan till __6__ vilket innebär att antalet
tillsvidareanställda inte får understiga  _3___ personer. 

     

     
Observera att exemplet endast berör manskapssidan.  
Rederiet kan också  välja ett så kallad Fleet agreement. Denna modell bygger på en 
beräkning utifrån rederiets totala säkerhetsbesättning. 
Man utgår alltså från den totala mängden fartyg som ingår i rederiets svenskflaggade 
flotta.175 

Den sedan länge positiva utvecklingen av svensk sjöfart bröts av den recession som 
följde av bankkraschen hösten 2008. Svenska rederier ställdes återigen inför hotet om
att behöva flagga ut delar av sitt tonnage.176                                                                    
Ett antal rederier fick därför sina tillämpningsavtal reviderade mellan 2008 och 2012  
Detta innebar att de tilläts tillämpa en TAP-kvot om 75 procent.177 178

175  Mailkonversation med Leif-Erik Tullock, crewing-officer.  
176  Sjömannen nr 1, 2015  Tema: Utflaggning s. 8-11.  
177  SOU 2015:4, s. 125.
178  Mailkonversation med Mikael Lindmark, ombudsman. 
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3.6 Ramavtalet

Ramavtalet reglerar löne- och anställningsvillkoren för den TAP-anställde. Lönen och
kompensation för övertiden redovisas separat i en lönetariff. Denna tariff utgör en 
bilaga till ramavtalet.179 I ramavtalet avhandlas också anställningens ingång, 
varaktighet och uppsägning.180 181 182 Ett förtydligande görs redan inledningsvis att 
ramavtalet är att betrakta som ett kollektivavtal.183 

Parterna, innehållet och formen utgör tillsammans de tre kriterierna som utgör 
legaldefinitionen av ett kollektivavtal. Denna definition har utformats i praxis från 
AD.184 185 I MBL klargörs att formen för kollektivavtalet alltid är skriftligt. Parterna är
arbetsgivarorganisationen eller arbetsgivaren och arbetstagarorganisationen. 
Innehållet ska avhandla adekvata anställningsvillkor.186 Denna definition omfattar 
alltså inte bara ramavtalet utan även de två andra dokumenten som är föremål för 
undersökning i denna studie eftersom även de uppfyller de lagstadgade formkraven. 

De lagstadgade skyldigheterna och rättigheterna som regleras i Sjömanslag 
(1973:282) är att betrakta som minsta godtagbara standard ombord.  
Anställningsförhållandet, det sociala grundskyddet och arbetet ombord utgör de tre 
fundament som Sjömanslagen grundar sig på.187 Anställningsförhållandet bygger i 
första hand på det formbundna (skriftliga) avtalet som sjömannen ingår med 
arbetsgivaren vid påmönstring på fartyget.188

Det framgår att sjöman som varit anställd hos samma arbetsgivare eller på samma 
fartyg under nio månader har rätt att frigöras från sin anställning efter gällande 
uppsägningstid även om annat följer av avtalet.189 Jämförelsevis regleras i ramavtalet 
att den TAP-anställde arbetar ombord i 6 månader. Dock finns möjlighet till förlängd 
tjänstgöring upp till 8 månader efter överenskommelse mellan arbetsgivare och 
SEKO-sjöfolk.190 

179  Net wage compensation table in USD valid from January 1st 2016 for Filipino temporary employees (TAP).
180  Upprättande av anställningsavtal, 4§.
181  Anställningsperiodens varaktighet, 5§.
182  Uppsägning av anställningsavtal, 6§.
183  Ramavtalets förstasida.
184  Glavå (2014) s. 196-197.
185  AD 1978:72.
186  Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet, första st 23§.
187  Prop.1973:40 s. 1.
188  Sjömanslag, 4§. 
189  Sjömanslag, 7§.
190  Ramavtalet, 5§.
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Då den TAP-anställdes kontrakt har löpt ut har denne rätt till fri resa till orten där 
tjänsten tillträddes (bassort).191 
Bassorten ska förstås som den ort i sjömannens hemland där förmedlaren av 
anställningen har sitt säte. 

I vissa fall har den anställde rätt till fri hemresa även då denne ej fullgjort sitt 
kontrakt. Det handlar då om sjukdom eller skada som omöjliggör fortsatt tjänstgöring
ombord. Även vid uppsägning från arbetsgivarens sida berättigas den TAP-anställde 
till fri hemresa.192 

Det social grundskyddet utgörs i första hand av rätten till lön och rätten till vård vid 
sjukdom eller skada.193 Även sjömannens rätt till fri hemresa efter fullgjort kontrakt 
ombord är att betrakta som delar av det sociala grundskyddet.194  De TAP-anställda är 
enligt ramavtalet skattskyldiga i Sverige och  beskattas enligt SINK.195 196 Det innebär
att skattesatsen är 15 procent på den beskattningsbara inkomsten.197 Den TAP-
anställde åtnjuter således de så kallade  arbetsbaserade förmånerna som regleras i 
Socialförsäkringsbalk (2010:110). De arbetsbaserade förmånerna är i indelade i olika 
grupper som i sin tur delas in i undergrupper. Familjeförmåner, förmåner vid sjukdom
eller arbetsskada, förmåner vid ålderdom och förmåner till efterlevande är de fem 
huvudgrupperna.198

Arbetet ombord regleras under rubriken fartygsarbete.199 I den här gruppen avhandlas 
i Sjömanslagen till stor del när en besättningsmedlem är skyldig att utföra en 
arbetsuppgift. Några direkta motsvarigheter till de lagrum som omfattas av gruppen 
ifråga står inte att finna i ramavtalet. 

Hur besättningsmedlemmarna ska förhålla sig till  arbetsuppgifter som omfattas av 
lockout eller av organisationerna sanktionerad och regelrätt stridsåtgärd regleras 
exempelvis i Sjömanslagen. Det handlar då främst om besättningsmedlemmens 
skyldighet att utföra olika typer av säkerhetsarbeten.200 Regleringarna i arbetet 
ombord är av ett  fundamentalt slag och har en nära koppling till de lagstadgade 
säkerhetsbestämmelserna. Eftersom dessa regleringar gäller samtliga 
besättningsmedlemmar oavsett kollektivavtalsområde regleras de ej i ramavtalet utan 
är tillämpliga på samtliga besättningsmedlemmar.     

191  Ramavtalet, 15§.
192  Ramavtalet, 16§.
193  Sjömanslag, 34-44§.
194  Sjömanslag, 29-33§.
195  Ramavtalet, 8§.
196  Lag(1991:586)om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta.
197 SINK punkt 12, 5§  och 7§. 
198 Socialförsäkringsbalk (2010:110) Avdelning A, 6:3§.
199 Sjömanslag, 45-52§.
200 Sjömanslag, 48§.
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3.6.1.  Reglering av ordinarie arbetstid, övertid och vilotid

Lag(1998:958)om vilotid för sjömän är den lagstiftning som i linje med 
Vilotidsdirektivet reglerar besättningsmedlemmarnas vilotid ombord på svenska 
fartyg.201 Därmed ska besättningsmedlemmen vara tillförsäkrad en schemalagd 
arbetstid som är i linje.    
Lagen är ämnad att tillämpas på handelsfartyg.202 Här regleras vilotiden ombord och 
här förklaras också i vilken utsträckning lagen är dispositiv. Detta innebär att ett antal
avsteg och undantag får göras i form av regleringar i kollektivavtal.203 
Då besättningarnas jobb ombord i stor utsträckning styrs av olika variabler såsom 
lastning, lossning, ankomst och avgång ligger det i yrkets natur att regleringen av 
vilotiden bör förankras i en speciallagstiftning.                                                              
Att säkerhetsbesättningen arbetar efter vaktsystem under såväl sjödygn som under  
hamndygn bidrar också till att fördelningen av arbetstid respektive vilotid förhåller 
sig något annorlunda än inom yrken i land. 
Med Lagen om vilotid för sjömäm implementerades utöver tidigare nämnda 
vilotidsdirektivet även två internationella konventioner med koppling till sjöfarten.204

205 

STCW-konventionen från IMO bygger på forskning kring säkerhet, framförallt 
kopplad till vaktgående besättningsmedlemmar.206

Konventionen från ILO utgör ett direkt arbetsrättsligt dokument.207 
Beräkningen av vilotiden som redovisas nedan är implementerad från STCW-
konventionen och därmed baserad på forskningsresultat av arbetstiden ombord.208

I LVS redovisas den lagstadgade vilotiden på ett överskådligt sätt. 
Vilotiden får ej understiga: 
10 timmars vila under varje 24-timmarsperiod. 
77 timmar per varje sjudagarsperiod.209 210

Den ordinarie arbetstiden utgörs för den TAP-anställde besättningsmedlemmen av 40 
timmar per vecka som ska förläggas med högst 12 timmar per dygn måndag-söndag 
kl 00-24.211 

201  1999/63/EG.
202  Lag om vilotid för sjömän, 1§.
203  Lag om vilotid för sjömän, 3-3a§.
204  Prop. 1997/98:128 s. 1. 
205  Convention 180 concerning seafarers´ hours of work and manning of ships of 1996, ILO 
        STCW-code. International convention on standards of training , certification and watchkeeping for seafarers of  

1978, IMO. Reviderad 1997. STCW reviderades senast 1 januari 2012.    
206  Prop. 1997/98:128, s.11.
207  Prop. 1997/98:128, s. 9-10.
208  Convention 180 concerning seafarers´ hours of work and manning of ships of 1996, ILO, art 5:7-5:8.
209  Lag om vilotid för sjömän 3a§ och 4§.
210  Prop. 1997/98:128 s. 10.
211  Ramavtalet, 7§.
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Under ordinarie arbetstid räknas också den så kallade fasta övertiden (fixed overtime)
in. 
Denna omfattar 90 timmar per månad.212

Det åligger befälhavaren att schemalägga den ordinarie arbetstiden.213

Det finns som tidigare nämnts ett flertal variabler som måste tas med i kalkylen som 
till exempel avgångar och ankomster. Den kanske största variabeln som inverkar på 
att schemaläggningen inte kan göras likt de flesta arbetsplatser iland är de ibland 
snabbt skiftande väderförhållandena. Säkerhetsföreskrifterna måste dock följas 
oavsett vädrets karaktär vilket i sin tur leder till extra arbete för den TAP-anställde. 
Denna avvikelse regleras därför i ramavtalet under rubriken Maximerad arbetstid.214 

Här anges vilken av den dispositiva regleringen i lagstiftningen som får frångås för 
att möjliggöra arbetet ombord.215 Det rör sig om sex olika situationer och först och 
främst det som beskrivs som att avvärja hotande fara för liv, fartyg och last.216

Vilotiden fastställs i linje med vad som föreskrivs i LVS. 

Den sammanhängande vilan ska uppgå till 10 timmar på en 24-timmarsperiod.            
Totala antalet vilotimmar per sjudagarsperiod får ej understiga 77 timmar.
Övertid i ordets normala bemärkelse utgörs i TAP-avtalet som den arbetstid som görs 
utöver den fasta övertiden. Beräkningen  görs här med 1/135 av baslönen och utgår 
från varje intjänad övertidstimme då de fasta timmarna är fullgjorda.217 
Vid en logisk reflektion av de regler som den anställde ska förhålla sig till är det mer 
eller mindre orimligt att tänka sig att mer övertid än den fasta kan utföras på en 
månad. 
                                                                                                                               
3.7 Avvikelser mellan TAP-avtalet och Storsjöavtalet

Storsjöavtalet omfattar de rederianställda besättningsmedlemmarna som till 
övervägande del är av svensk härkomst. Ramavtalet är uppdelat efter samma modell 
som Storsjöavtalet men innehållet skiljer sig avsevärt i flera avseenden. 

Den största skillnaden mellan de två avtalsmodellerna är att Storsjöavtalet erbjuder 
ett så kallat 1:1-system, vilket innebär att sjömannen har möjlighet att var hemma 
från fartyget lika länge med bibehållen lön som han har varit ombord.218 Förutsatt att 
den rederianställde är fackligt ansluten betalar denne varje månad in en 
medlemsavgift till SEKO. Denna avgift dras vanligtvis från den anställdes lön.

212 Ramavtalet, andra och tredje stycket 7§.
213 Ramavtalet, första stycket 11§.
214 Ramavtalet, 9§.
215 Ramavtalet, tredje stycket 9§.
216 Lag om vilotid för sjömän, punkt 1 6§.
217 Ramavtalet, 8§.
218 Storsjöavtalet, § 11.
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Den TAP-anställdes förhållande till SEKO ser dock annorlunda ut. Det åligger 
rederiet att varje månad utbetala en så kallad serviceavgift till SEKO för varje TAP-
anstäld.
Rederiet skall även erlägga en avgift rörande facklig utbildning  och en 
fritidsförsäkring. Även denna avgift beräknas per TAP-anställd.219 

4. Analys

4.1 En rättslig analys av de regler som de TAP-anställda ska förhålla sig till 
 
Vad är ett TAP-avtal? Denna fundamentala fråga utgör den första av tre frågor som 
ställs inledningsvis i den här studien. Stor del av det inledande kapitlet har fungerat 
som en introduktion till ämnet. Denna introduktion har till stor del bestått i en för 
läsaren nödvändig återblick. En återblick på branschens svåra 
konkurrensförutsättningar är absolut nödvändig för att förstå TAP-avtalets mening 
och juridiska funktion.

Det har i studien konstaterats att den arbetsrättsliga speciallagstiftning som finns 
kring sjöfarten är ett resultat av de internationella och överstatliga konventioner som 
Sverige har ratificerat. I Sverige har vi i stort sett samma syn på sjöfartens behov av 
speciallagstiftning som ILO och IMO har. Sjöfolksdirektivet är ett bevis på att den 
arbetsrättsliga regleringen på överstatlig nivå alltjämt uppdateras. Direktivet i fråga är
ett ändringsdirektiv och en vidareutveckling av de till antalet fem befintliga direktiv 
som sedan tidigare ratificerats av Sverige. 

För den oinvigde kan tillämpningen av jurisdiktion tyckas svår att avgöra men 
studien förklarar hur flaggstatsprincipen har en avgörande roll i dessa situationer.   
En redovisning av lagstiftningen ifråga har åskådliggjort TAP-avtalens förhållande 
till de lagstadgade minimikraven. 
TAP-avtalet lever upp till dessa minimikrav, och är i flera avseenden mer generösa i 
sin utformning. 

I kapitel 3 redogörs för TAP-avtalens  funktion.  
Tre juridiska dokument utgör tillsammans TAP-avtalet för besättningsmedlemmar i 
manskapsbefattning. 
Tillämpningsavtalet måste slutas mellan rederiet/managementbolaget och SEKO-
sjöfolk för att kunna anställa besättningsmedlemmar under TAP-avtal. Tillämpningen 
kan ske på olika sätt beroende på hur stort antal TAP-anställda arbetsgivaren vill 
bemanna sin flotta med. Grundregeln säger att 50 procent av säkerhetsbesättningen 
inom det tillämpade området ska utgöras av rederianställda (tillsvidareanställda). 
Denna fundamentala regel har på senare år varit möjlig att frångå för ett antal 
rederier.

219 Protokollet, § 11.
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 Det har då rört sig om rederier som har stått inför utflaggning som enda lösning och 
de  har därmed blivit beviljade en TAP-kvot om 75 procent. Detta ger indikationer på 
att TAP-avtalen kan utgöra normen på kollektivavtal på vissa fartyg.                           

Ramavtalet är det dokument som utgör kollektivavtal i den mening att det direkt 
reglerar de förhållanden som den TAP-anställde måste förhålla sig till. Här regleras 
bland annat ordinarie arbetstid och övertid. 
Protokollet utgör den fundamentala regleringen av den ursprungliga 
överenskommelsen mellan SEKO-sjöfolk och SARF.  

För att på ett meningsfullt sätt åskådliggöra de besparingar som arbetsgivaren gör på 
TAP-avtalet måste man förstå de stora skillnaderna mellan TAP-avtalet och 
Storsjöavtalet. Vi bortser härifrån de uppenbara skillnaderna i fasta lönerna och tar 
istället sikte på andra variabler.

Den stora skillnaden mellan TAP-avtalet och Storsjöavtalet är det så kallade 1:1-
systemet som det sistnämnda avtalet erbjuder. Studien har visat att de TAP-anställdas 
tjänstgöringsperiod ombord är avsevärt längre än de rederianställda. De 
rederianställda tjänstgör normalt sex veckor ombord. De TAP-anställda tjänstgör 
minst 6 månader, men möjlighet till förlängt kontrakt upp till 8 månader finns. Detta 
system är helt i linje med 7§ i Sjömanslagen som reglerar det här området. Den tid 
som den TAP-anställde förväntas vara påmönstrad är alltså kortare är det lagstadgade 
maxtiden som föreskrivs i Sjömanslagen.  

Om de TAP-anställda tjänstgör ombord  längre perioder innebär detta att 
resekostnaderna för dessa besättningsmedlemmar rimligen kan hållas nere. På så sätt 
finns det alltså besparingar att göra för arbetsgivaren på det området. 

4.2 TAP-avtal och social dumping 
     
Under vilka förutsättningar kan TAP-avtalet leda till social dumping ?
I kapitel 1.6.1 förs en diskussion kring definitionen av begreppet social dumping. I 
nästföljande kapitel avhandlades begreppet etnicitet. Det är de diskussionerna  som 
utgör riktlinjen för den här frågeställningen. 

De TAP-anställda utgörs idag enbart av filippinska medborgare. Dessa sjömän arbetar
på svenskflaggade fartyg och utför samma arbetsuppgifter som sina svenska kolleger.
De två olika kategorierna av besättningsmedlemmar tillhör olika 
kollektivavtalsområden och måste därmed efterleva olika regler. På några områden 
visar studien att avvikelsen mellan de två kollektivavtalen är stor. Huruvida de TAP-
anställda är utsatta för social dumping är utifrån denna analys inte möjlig att svara på.
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Om möjligt större avvikelse råder det på det bekvämlighetsflaggade tonnaget där det 
de facto förekommer social dumping i vissa fall. 

De TAP-anställdas avtal är frikostigare än de svenska lagreglerade minimikraven i 
flera fall. 
I studien lyfts längden på den TAP-anställdes vistelse ombord och arbetstiden fram 
som två exempel på hur TAP-avtalets reglering är förmånligare än de lagstadgade 
minimikraven. 
Ramavtalet förskriver en kortare vistelse ombord än minimikraven i Sjömanslagen. 
Den TAP-anställde har dock rätt att förlänga kontraktet med ytterligare 2 månader 
utöver ramavtalets minimikrav. Detta blir endast aktuellt under förutsättning att 
rederiet är i behov av arbetskraft. 

Även regleringen av den TAP-anställdes arbetstid ligger i linje med eller är 
generösare än minimikraven i Lagen om vilotid för sjömän. De avvikelser som görs 
från Lagen om vilotid för sjömän berör den maximerade arbetstiden. Detta utgör dock
inga problem då denna del av lagstiftningen är av dispositiv karaktär. 

Det faktum att TAP-modellen erbjuder en mer generös reglering kring de två 
ovannämnda områdena än vad som är lagstadgat utesluter inte det faktum att social 
dumping kan förekomma.  

Kan samma typ av resonemang föras kring arbetstiden för en yrkesgrupp iland ? 
En diskussion kan med rimlighet göras kring de utstationerade arbetarnas situation. 
Utstationeringsdirektivet reglerar villkoren för de företag vars anställda ställer sin 
arbetskraft till förfogande i något av EU-änderna.220 Direktivet reglerar vilket lands 
arbetsrätt som ska gälla, men direktivet är också tänkt att motarbeta social 
dumping.221 

Viktigt att poängtera är att samtliga företag som verkar över EU:s gränser omfattas, 
men inte företag inom handelsflottan.222 Utstationerade arbetare ska enligt direktivet 
omfattas av de regler som råder genom lag eller kollektivavtal i de landet de är 
utstationerade i. Sådana regler berör bland annat vilotiden.223 Det är min mening att 
såväl sjömän som utstationerade arbetare kan råka ut för social dumping. Dock bör de
båda kategorierna regleras var för sig då yrkenas natur skiljer sig åt i så hög grad att 
de är i behov av specialanpassad lagstiftning för att bland annat få bukt med 
eventuella sociala orättvisor.       

220 96/71/EG.
221 Nyström (2011) s. 145.
222 96/71/EG. Art. 1 p. 1-2.
223 96/71/EG. Art 3 p. 1 a.
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Att de TAP-anställda SINK-beskattas innebär att de också har rätt att ta del av det 
svenska socialförsäkringssystemet vilket är att betrakta som mycket generöst 
internationellt sett.   
Man kan därmed inte jämföra den TAP-anställdes situation med en motsvarande 
besättningsmedlem ombord på bekvämlighetsflaggat tonnage.

Den här studien har inte omfattat någon analys av det filippinska samhället men man 
får ändå utgå från att Sverige har ett mer utvecklat socialt skyddsnät. 

SINK-beskattningen är ett sådant exempel. Det kan inte med säkerhet fastställas att 
samtliga TAP-anställda får ta del av de förmåner som SINK-beskattningen erbjuder.  
Den eventuella avsaknaden av dessa förmåner är ännu en anledning till att man inte 
med säkerhet kan utesluta att den TAP-anställde inte utsätts för social dumping. 
 
TAP-avtalet riktar sig inte till en specifik etnisk målgrupp. De TAP-anställda utgörs i 
skrivande stund endast av besättningsmedlemmar av filippinsk härkomst. En 
förklaring till detta kan vara att de i större utsträckning än andra folkgrupper i Asien 
till fullo besitter den yrkeskunskap som krävs för att utföra jobbet. För denna 
yrkeskunskap betalar rederierna en summa som ligger i linje med de kalkyler som 
resulterar i en bibehållen eller förbättrad konkurrenskraft. Denna studie har dock inte 
omfattat någon komparativ del där filippinska medborgare och andra asiatiska 
folkgrupper och deras förhållande till sjömansyrket har studerats.  

Utifrån denna studie går det inte att avgöra om det förekommer social dumping i 
samband med TAP-anställningar eller inte. Studiens omfattning sträcker sig till att 
förklara och problematisera kring social dumping i förhållande till TAP-modellen. 
För att kunna avgöra om social dumping förekommer krävs enligt min mening en 
djupare analys i form av en fallstudie.
                                                                                                                                    
4.3 En diskussion kring de ekonomiska effekterna

Eftersom TAP-modellen har antagit formen av en regel snarare än ett undantag på 
svenskflaggat tonnage kan man numera betrakta modellen som en del av vad som kan
beskrivas som branschvana. 
Det är mer eller mindre nödvändigt att använda sig av denna alternativa 
kollektivavtalsmodell om man vill bedriva sjönäring under svensk flagg. 

Dock har studien visat att TAP-modellen på egen hand är oförmögen att rädda det 
svenskflaggade tonnaget. Draghjälp i form av sjöfartsbidraget är absolut nödvändigt 
för att kunna upprätthålla en acceptabel konkurrenskraft. 
  
Frågeställning kring TAP-avtalens ekonomiska lönsamhet är därmed av stort intresse,
inte minst ur arbetsgivarens vinstorienterade perspektiv. 
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Det kan konstateras att TAP-avtalen var nödvändiga för den svenskflaggade 
handelsflottans blotta existens. 
Analysen visar att TAP-modellen har varit beroende av det sjöfartsbidrag som håller 
personalkostnaderna nere ytterligare. 
Detta är något som Trafikanalys har kunnat påvisa i sina årliga rapporter. 

Dessa rapporter har förvisso huvudsakligen berört sjöfartsbidraget. Dock har de 
rapporter som årligen släppts kunnat påvisa att TAP-modellen ej fungerar utan 
påbackning i form av sjöfartsbidraget. 

Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är inte sjöfartsbidraget att betrakta som en 
vinstinbringande affär.  
Incitamentet utgör en stor kostnad i förhållande till hur många som kan ta del av 
sjöfartsbidraget och därmed stärka sin konkurrenskraft med hjälp av skattemedel.  

Ändå finns ett intresse från statens sida att bibehålla en vis del av det 
svenskkontrollerade tonnaget under svensk flagg. Detta intresse går att härleda till det
sjöfartspolitiska intresset att delta i olika frågor rörande miljö och säkerhet i 
anslutning till sjöfarten på såväl ett internationellt som europeiskt plan. Här blir en 
rent geografisk betraktelse av intresse. Sveriges omfattande kuststräcka med 
tillhörande farvatten kan tänkas rättfärdiga det stora sjöfartspolitiska intresse som 
funnits i modern tid i Sverige. 

Att sätta den kostnad som sjöfartsbidraget årligen utgör i proportion till de nämnda 
sjöfartspolitiska intressen som nämnts i studien är en komplex uppgift och bör 
därmed vara föremål för en undersökning som inte främst är av arbetsrättslig art. 

4.4 Den svenska sjöfarten inom en överskådlig framtid

Den svenska handelsflottans bestånd är till stor del beroende av utfallet av 
tonnagebeskattningen. Detta incitament kommer i likhet med sjöfartsbidraget med 
största sannolikhet behöva utvärderas över tid. Incitament är av skatterättslig karaktär
och är förmodligen direkt avgörande för om svenskägt tonnage i framtiden kommer 
att svenskflaggas och att det som nu är bekvämlighetsflaggat kommer att flaggas hem
till det svenska fartygsregistret. 

Detta blir i förlängningen också en intressant utveckling för de delar av arbetsrätten 
som är kopplad till sjöfarten. Om tonnage försett med svensk flagg ökar uppstår fler 
arbetstillfällen för svenskt sjöfolk. 
Därmed är inte heller någon avveckling av vare sig TAP-avtal eller sjöfartsbidrag 
trolig. Konkurrensförmågan mot andra sjöfartsnationer kommer enligt min 
bedömning vara det som är direkt avgörande för det svenskflaggade tonnagets vara 
eller icke vara även i framtiden.
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5. Reflektioner
 
TAP-avtalen och dess uppkomst har i den här studien analyserats och de tre 
frågeställningarna har således så långt det är möjligt besvarats. I ljuset av de resultat 
som redovisats i denna studie vill jag nu reflektera över TAP-avtalen utifrån mina 
egna tankar kring ämnet. Dessa reflektioner kring studien förstärks av min 16 år 
långa yrkesbana som matros i den svenska handelsflottan. 
TAP som kollektivavtalsmodell måste betraktas med det större sammanhanget i 
åtanken. I själva verket är denna kollektivavtalsmodell en del i de politiska och 
fackliga uppgörelserna som lede till TAP-avtalen, och utgör då egentligen något som 
kan liknas vid en gyllene mellanled för att nå konsensus kring vad man tror kan 
bibehålla den redan svaga konkurrenssituationen.

Jag har upplevt den osäkerhet, som många gånger präglat det svenska sjöfolkets 
tankar kring sin framtid inom yrket. Vid flera tillfällen har en stor distans mellan 
yrkeslivet ombord och ett eventuellt yrkesliv iland upplevts med stor oro. Det faktum 
att en besättning i stort sett alltid är utelämnad åt sig själva och tillförliten till 
besättningens  egen förmåga, är det som sjöfolk ofta upplever som den stora 
skillnaden mellan den egna arbetsplatsen och en arbetsplats i land. Utöver de formella
kraven som ställs på en besättningsmedlem i form av läkarundersökningar och 
adekvat utbildning krävs också att personen ifråga besitter en förmåga att med 
säkerhet och omtanke utföra sina arbetsuppgifter.     

Då TAP-avtalen togs i bruk beskrevs situationen från framförallt fackligt håll som en 
ge och ta situation. Genom att svenskt sjöfolk gjorde avkall på ett antal befattningar 
kunde ett antal befintliga befattningar med svenskt sjöfolk bibehållas. Naturligtvis 
förstod var och en att den billiga arbetskraften var mer attraherande för arbetsgivaren 
än den som den som svenskt sjöfolk kunde erbjuda. 

En obehaglig känsla av att TAP-avtalen fungerade som en slags tillfällig konstgjord 
andning för de fåtalet arbetstillfällen som stod till buds för det svenska sjöfolket 
gjorde sig allt som oftast påmind. Svenskt sjöfolk såg då som nu med oro hur jobben 
försvann till förmån för TAP-anställningar. Att åskådliggöra den verklighet som 
sjöfolk lever i för folk i land kan många gånger upplevas som en en frustrerande 
uppgift. Den ofta schablonartade och verklighetsfrämmande bilden av den sorglöse 
sjömannen med en flicka i varje hamn är förvånansvärt vanlig än idag.    
Skillnaderna mellan yrkeslivet till sjöss och i land har i den här studien belysts på ett 
adekvat sätt. Det kan därmed konstateras att arbetsrätten inom handelsflottan är så 
väsensskild från den iland att en speciallagstiftning kring arbetsförhållandena ombord
är nödvändig.  
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Den stora yrkeskunskap som svenskt sjöfolk besitter riskerar att gå förlorad och även 
detta faktum är något som det stora flertalet tycks förbise. 

Detta innebär i förlängningen att de gedigna kunskaperna som svenskt sjöfolk har 
inte kan föras vidare till framtida generationer och därmed dör det svenska 
sjömansarvet ut helt. 

Situationen för svenskt sjöfolk påminner allt mer om det öde, som den stora 
varvsindustrin i Sverige gick till mötes. Även i det fallet var det frågan om en asiatisk
konkurrens och en yrkeskunskap som för alltid gick förlorad. 
Den pågående globaliseringen och de utmaningar som den medför har i studien 
belysts. 

Den närhet som globaliseringen verkar för har också baksidor. Individer tillhörande 
en vis etnicitet löper risk att utsättas för social dumping i jakten på de åtråvärda 
arbetstillfällena. Sjömän med filippinsk härkomst kan utsättas för social dumping 
ombord på utflaggat tonnage. Däremot kan man inte tala om detta fenomen inom 
ramarna för TAP-anställda. Flertalet Filippinska sjömän talar ofta med värme om sitt 
förhållande till den svenska handelsflottan.   
 
På svenskflaggat tonnage har det historiskt sett förkommit individer med annan 
bakgrund än filippinsk. Ryska och polska besättningsmedlemmar som arbetat under 
TAP-avtal har exempelvis förekommit. Det råder ofta ett polariserat debattklimat då 
frågor rörande arbete och etnicitet ska avhandlas. 
Känslan av att ”de där” tar våra jobb har flertalet gånger varit påtaglig i olika 
sammanhang ombord. Men den motsatta mentaliteten att ”de där” gör jobbet minst 
lika bra som en svensk besättningsmedlem har också gjort sig påmind.              
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Otryckta källor

E-mail 

Konversation med ombudsman Mikael Lindmark, SEKO-sjöfolk, 2016-11-16.

Konversation med docent Johan Schelin, 
Axel Ax:son Johnsons institut för sjö- och transporträtt, Juridiska institutionen,   
Stockholms Universitet, 2016-11-17.

Konversation med crewing-officer (personalansvarig) Leif-Erik Tullock,
GOTA-ship management, 2016-11-23. 
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Bilaga 1.

1(24) 
 
Protokoll fört vid förhandlingar mellan Sjöfartens Arbetsgivarförbund (SARF) 
och Facket för Service och Kommunikation (SEKO) den 11 och den 23 april 
2001 angående revideringar av överenskommelser och avtal beträffande TAP-
anställda inom SEKO´s avtalsområden. 
Närvarande: 
för SARF: Björn Egerlund, Billy Fransson och Arne Hamnén 
för SEKO: Janne Rudén och Lars Johansson 
§ 1 Anpassning av protokoll angående ramavtal för TAP-anställda 
Parterna har efter genomgångar av handlingarna enats om att 
överenskommelserna i följande handlingar angående ramavtal för tillfälligt 
anställda (TAP): 
protokollet daterat den 5 september 1997, 
protokollet daterat den 16 januari 1998 och 
protokollet daterat den 4 december 1998 
i sina helheter upphör att gälla den 24 april 2001. 
Från nyssnämnda datum gäller istället de nedan följande bestämmelserna; §§ 2-
14. 
§ 2 Tillämpningsavtal och fördelning Rederi- resp. TAP-anställda 
Parterna är ense om att man i ett rederi med utgångspunkt i det tillämpliga 
beslutet om säkerhetsbesättning kan överenskomma om hur bemanningen skall 
kunna sammansättas av rederianställda och tillfälligt anställda (TAP).
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Sammansättningen fastställs vid tillämpningsförhandling om antagande av 
TAP-avtalet mellan det enskilda rederiet och SEKO under SARF´s medverkan. 
I tillämpningsavtalet anges att rederiet/managementbolaget - inom 
avtalsområdet - för längre eller kortare tid äger sysselsätta en eller flera 
tillfälligt anställda (TAP) under de avtalsvillkor som anges i ramavtalet för 
TAP-anställda. 
I tillämpningsavtalet anges också antal befattningar (alternativt antal 
rederianställda) för vilka storsjöavtalet - eller ett därpå grundat för ett fartyg 
gällande specialavtal - skall gälla. 
Ramavtalet gäller för tillfälligt anställt manskap (TAP) ombord i ett fartyg från 
och med den dag det till SARF anslutna svenska rederiet/managementföretaget 
i tillämpnings-förhandling träffat avtal med SEKO (centralt) därom. 
Utan tillämpningsavtal skall rederiet ej äga möjlighet att - utöver vad som anges
i andra avtal mellan parterna - inom avtalsområdet anställa sådana tillfälligt 
anställda (TAP). 
§ 3 Särskilda villkor för TAP-avtalets tillämpning 
Ramavtalet tillämpas inom däcks-, maskin och intendenturavdelningarna vid 
anställning ombord i svenskflaggade fartyg införda i det svenska 
skeppsregistret. 
Tillämpningsavtal skall ej innefatta passagerarfartyg och ej heller fartyg 
övervägande sysselsatta i inrikestrafik eller bogserbåtar. 
Tillämpning av ramavtalet skall inte medföra uppsägning på grund av 
arbetsbrist av någon inom avtalsområdet som är tillsvidareanställd i rederiet/ 
managementföretaget. Vid en arbetsbristsituation i rederiet har rederianställd 
företrädesrätt framför den som är tillfälligt anställd. 
§ 4 Avtalsvillkor för rederianställda i fartygen 
För rederianställda skall tillämpas storsjöavtalet eller för fartyget mellan 
parterna tecknat aktuellt specialavtal. 
Rederiet skall vara oförhindrat att för längre eller kortare tid sysselsätta 
ytterligare befattningshavare på storsjöavtalet (eller det därpå grundade 
specialavtalet). 
Om storsjöavtalets eller specialavtalets villkor skall tillämpas för en anställd 
skall detta anges i anställningsavtalet.
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§ 5 Avtalsvillkor för tillfälligt anställda (TAP) i fartygen 
För tillfälligt anställda enligt denna överenskommelse tillämpas det, som bilaga 
1, till detta protokoll fogade "Ramavtalet för tillfälligt anställda" gällande från 
och med den 1 maj 2001 med de ändringar och tillägg som därefter avtalas 
mellan parterna. 
Det skall i det skriftliga personliga anställningsavtalet (anställningsformulär för 
TAP) mellan arbetsgivaren/ managementföretaget och den tillfälligt anställde 
anges att det rör sig om en TAP- anställning. Vidare skall anges den 
överenskomna tidsperiod, som anställningen avses vara samt det datum från 
vilket lön enligt avtal utges. 
För tillfälligt anställda upphör anställningen vid den överenskomna 
anställnings- /tjänstgöringsperiodens slut. 
Parterna är ense om att - med beaktande av kompetenskrav och de 
företrädesrätter till återanställning som kan finnas - vid eventuella framtida 
vakanser vad gäller rederianställning inom avtalsområdet erbjuda sådan 
rederianställning till tillfälligt anställd som tjänstgjort minst fyra 6-månaders 
perioder eller ett antal perioder av sammanlagt 24 månaders längd i följd i det 
aktuella fartyget. Parterna är härvid överens om att anpassa avlösningssystemet 
för den anställde. 
§ 6 Arbetsgivare för TAP-anställd 
Som en konsekvens av den svenska inkomstskatte- och 
socialavgiftslagstiftningen liksom av de författningar som reglerar 
konkurrensutjämningsbidraget till rederierna - skall det svenska 
rederiet/managementföretaget vara arbetsgivare för de TAP-anställda. 
§ 7 Anlitande av lokala rekryterings/personalmanagementsföretag 
Parterna är ense om att lokala personalmanagementföretag som anlitas för 
rekrytering, introduktion och anställning av TAP-anställda skall vara av 
parterna på förhand godkända företag. 
Parterna är ense om att upprätta och àjourhålla en förteckning över sådana 
godkända bemannings-/rekryteringsföretag. 
§ 8 Löne- och skattevillkor för TAP-anställda 
Lönevillkoren i "Ramavtalet för tillfälligt anställda" bygger på att den TAP-
anställde är skattskyldig i Sverige för ombordinkomsten enligt de s k SINK-
skattevillkoren. 
I ramavtalet anges att angivna löner är att betrakta som "nettolöner" och att 
dessa inte skall reduceras genom att skatteplikt enligt "SINK" gäller. Beaktande
detta skall arbetsgivaren 
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omräkna lönen och inredovisa den på sjöinkomsten baserade SINK-
inkomstskatten och den anställde erhålla den avtalade lönen i USD. 
Beträffande i ramavtalet angivna ersättningsbelopp (försäkringsbelopp etc.) 
gäller att den anställde själv har att erlägga och bekosta eventuell skatt till 
Sverige som kan bli aktuell vid utbetalning från arbetsgivaren eller från 
försäkringsgivaren av t ex invaliditets- och dödsfallsersättningar liksom 
skadestånd och andra liknande ersättningar. 
§ 9 På- och avmönstringsrutiner 
För TAP-anställda skall tillämpas samma på- och avmönstringsrutiner som för 
övriga ombord. I tjänstgöringsbeskedet skall anges att anställningen avser 
tillfällig anställning. 
§ 10 Lagen om vilotid för sjömän 
Bestämmelserna i ramavtalet för TAP-anställda innebär sådant undantag från 
Lag om vilotid för sjömän (LVIS) varom talas i dess 3:e §. 
§ 11 Serviceavgift till SEKO 
För tillfälligt anställda enligt detta ramavtal ombord i ett fartyg erlägger 
arbetsgivaren (rederiet) en serviceavgift per månad om för närvarande kronor 
275:- till SEKO. Fr.o.m. 1 januari 2002 höjs avgiften till kronor 300:- per 
månad. Avgiften erlägges för antalet befattningar (TAP) inom avtalsområdet i 
fartyget enligt tillämpningsavtalet mellan arbetsgivaren (rederiet) och SEKO. 
Inbetalning av serviceavgiften skall ske enligt de rutiner som överenskommes 
mellan arbetsgivaren och SEKO. 
För arbetsmiljö- och facklig utbildning samt fritidsförsäkringen erlägger 
arbetsgivaren en avgift om för närvarande åttio (80) kronor per anställd och 
månad till SEKO sjöfolk. 
Övriga bestämmelser 
§ 12 
Parterna är ense om att rederiet skall tillse att tillfälligt anställd personal har 
tillräckliga kunskaper i engelska.
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§ 13 
Parterna är ense om att vid tillämpning och/eller tolkning liksom vid eventuella 
tvister med anledning av det bilagda ramavtalet är det versionen på svenska 
språket som gäller framför översättningar till andra språk. 
§ 14 
Parterna är eniga om att, under den avtalsperiod för vilken det bilagda 
ramavtalet gäller - om sådana ändringar genomförs i svensk lag och författning 
som omöjliggör eller kraftigt förändrar effekterna av tillämpningen av 
ramavtalet - på endera partens begäran ta upp frågan om ramavtalets 
fortbestånd. 
Vid protokollet: 
…………………………………… 
Billy Fransson 
Justeras: 
För SARF För SEKO 
…………………………………….. ………………………………….. 
Björn Egerlund Janne Rudén 
Bilaga: Bilaga 
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Bilaga 2

Avtal 

TAP-anställda 
Gäller 1 januari 2016 - 31 december 2016 
Ramavtal mellan SARF och Seko för 
TAP- anställda i fartyg för vilka tecknats tillämpningsavtal. 
Löne- och anställningsvillkor för tillfälligt anställd däcks-, maskin- och 
intendenturpersonal som erlägger inkomstskatt enligt de särskilda 
inkomstskattevillkor som gäller för utomlands bosatta. 
Sjöfartens Arbetsgivareförbund (SARF) 
Seko, Service och Kommunikationsfacket (Seko)
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KOLLEKTIVAVTAL (ramavtal) 
mellan Sjöfartens Arbetsgivareförbund (SARF) och Facket för Service och 
Kommunikation (SEKO) rörande villkor för tillfälligt anställda ombord i 
svenskflaggade fartyg för vilka träffats särskilt avtal om att tillämpa detta 
ramavtal för ombordvarande som är tillfälligt anställda. 
INLEDANDE BESTÄMMELSER 
§ 1 - Rederianställda inom avtalsområdet i ett fartyget 
För rederianställda (tillsvidareanställda) i tjänst inom avtalsområdet i ett fartyg 
tillämpas storsjöavtalet, eller på det avtalet grundat - för fartyget mellan 
parterna överenskommet - specialavtal. 
Om storsjöavtalets villkor skall tillämpas för annan i fartyget (vikarie eller mot-
svarande) skall detta särskilt avtalas mellan arbetsgivaren och den anställde. I 
det skriftliga anställningsavtalet anges då att för denne anställde tillämpas 
storsjöavtalet. 
§ 2 - Tillfälligt anställda inom avtalsområdet 
För tillfälligt anställda enligt detta avtal i ett fartyg ersätter detta storsjöavtalet 
ävensom alla övriga mellan SARF och SEKO gällande avtal och 
överenskommelser. Sådana äger således ej tillämpning vid anställning som 
tillfälligt anställd enligt detta avtal. 
I det skriftliga anställningsavtalet anges att anställningen avser tillfällig 
anställning (TAP). 
§ 3 - Avtalets giltighet och tillämplighet i ett fartyg 
Detta avtal gäller för tillfälligt anställda ombord i ett svenskflaggat fartyg 
fr.o.m. den dag arbetsgivaren träffat avtal därom med SEKO. 
Tillämpningsavtalet ingås med de centrala parterna och har samma giltighetstid,
uppsägning och prolongation som vid ett vart tillfälle är överenskommet 
rörande huvudavtalet (storsjöavtalet) mellan SARF och SEKO.
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ANSTÄLLNINGEN 
§ 4 - Upprättande av anställningsavtal 
Arbetsgivaren skall sörja för att skriftligt anställningsavtal, senast i samband 
med 
anställningens tillträde, upprättas mellan arbetsgivaren/management-företaget 
och den tillfälligt anställde. Kopior av anställningsavtal skall tillställas SEKO 
senast en vecka efter tillträdet i befattningen ombord. 
Senast en månad efter anställningens tillträde skall arbetsgivaren informera den 
tillfälligt anställde om de villkor som gäller för anställningen. 
I det skriftliga personliga anställningsavtalet - för arbetstagare som är anställd 
enligt detta avtal - skall anges den överenskomna "tillfälliga anställningens" 
(TAP) längd. I denna form av anställning motsvarar detta också 
tjänstgöringsperiodens längd. 
Vidare skall i anställningsavtalet anges det datum från vilket lön enligt avtal 
utges. 
§ 5 - Anställningsperiodens varaktighet 
Tillfällig anställning enligt detta avtal skall avse en anställning av den 
ombordanställde för en period om upp till 6 månader med möjlighet till 
överenskommelse mellan arbetsgivaren och den anställde om upp till två 
veckors förkortning eller förlängning om så anses lämpligt med hänsyn till 
avlösningsort och fartygets förestående resor. 
Arbetsgivare och SEKO kan träffa överenskommelse om att ”upp till 6 
månader” enligt föregående stycke får utökas till ”upp till 8 månader”. 
Anställningen upphör automatiskt utan särskilt uppsägning efter den 
överenskomna anställningstidens utgång. 
Anställningen enligt detta avtal upphör - om ej annat dessförinnan skriftligt 
överenskommits mellan arbetsgivare och den anställde - i den "tillåtna" hamn 
som anlöpes på eller närmast efter angiven - eller enligt ovan överenskommen -
sista anställningsdag. 
UPPSÄGNING AV ANSTÄLLNINGSAVTAL 
§ 6 - Uppsägning av anställningsavtal 
Tillfälligt anställd arbetstagare - enligt detta avtal - äger rätt att skriftligt 
uppsäga sitt anställningsavtal med en månads uppsägningstid. Den skriftliga 
uppsägningen lämnas
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till befälhavaren eller direkt till arbetsgivaren. Vid förtida utlöpning av 
anställningsavtalet till följd av sådan uppsägning från arbetstagarens sida skall 
denne själv betala sina hemresekostnader. 
Om den anställde vidtar sådan uppsägning av sitt anställningsavtal med 
anledning av nära anhörigs frånfälle eller plötsligt svårt sjukdomsfall hos nära 
anhörig skall arbetsgivaren bära hela hemresekostnaden. Med nära anhörig 
avses här make/maka, sammanboende (definition enligt § 45 nedan), barn och 
föräldrar. 
De första två månaderna av den tillfälliga anställningen är - vid den första 
anställningen som tillfälligt anställd i ett rederi - att betrakta som en 
provanställningsperiod. Arbetsgivaren kan under den perioden uppsäga 
anställningsavtalet med iakttagande av 7 dagars uppsägningstid. Beträffande 
hemresa i sådant fall - se § 16 nedan. 
I övrigt skall arbetsgivaren/befälhavaren ej - med undantag för följande 
situationer - äga rätt skilja den tillfälligt anställde arbetstagaren från 
befattningen före den avtalade anställningens utgång: 
vid uppläggning och/eller avbemanning av fartyget 
vid fartygets försäljning om den anställde ej kan medfölja till den nye ägaren 
(arbetsgivaren) 
vid misskötsamhet från arbetstagarens sida 
vid förhållanden enligt §§ 17 - 18 i sjömanslagen. 
Anställd som enligt ovan skiljts från befattning äger rätt att uppbära baslön till 
dess anställningen upphört. 
ARBETSTIDSBESTÄMMELSER 
§ 7 - Ordinarie arbetstid m. m. 
Den ordinarie arbetstiden för arbetstagare enligt detta avtal utgör 40 timmar per 
vecka att förläggas med högst 12 timmar per dygn måndag-söndag kl. 00-24. 
Härtill kommer 90 timmar per månad s k "fast övertid" och pro rata därav vid 
del av kalendermånad (1/30) att uttagas under den aktuella månaden. 
Ersättning för denna "fasta övertid" är inräknad i månadslönen och ledighets- 
intjänande enligt vad som närmare anges nedan och som framgår av 
lönebilagan (bilaga A och B) till detta avtal.
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Befälhavaren eller av denne utsedd person och representant för besättningen 
(lokal facklig organisation ombord i fartyget) skall, inom i detta avtal angivna 
ramar, överenskomma om den ordinarie arbetstidens förläggning. 
Överenskommelsen bör omfatta längsta möjliga tidsperiod och parterna bör 
beakta fartygets trafikmönster, arbetsplaneringen ombord, personalens behov av
regelbunden arbetstid, vaktsystem, fritid i hamn m. m. Då oförväntade 
förutsättningar gör det nödvändigt kan tidigare överenskommen 
arbetstidsplanering ändras. 
Överenskommelse kan träffas ombord, vid planeringen enligt föregående, om 
att arbetstagare tillfälligt skall vara ledig viss dag. Den ordinarie arbetstiden 
skall då förläggas till någon eller några av periodens övriga dagar. 
§ 8 - Övertid 
För fullgjord övertid - utöver den som anges som "fast övertid" enligt § 7 ovan, 
utges övertidsersättning per timme enligt vad som särskilt anges i lönebilagan 
till detta ramavtal. (Per timme 1/135 av baslönen.) 
§ 9 - Maximerad arbetstid 
För den som är anställd enligt detta avtal gäller "Lag om vilotid för sjöpersonal"
(LVIS) med de anpassningar som framgår av avtalet. 
Arbetstagare enligt detta avtal får åläggas högst 14 timmars skeppstjänst under 
en tjugofyratimmarsperiod. 
Avvikelser för skeppstjänst enligt LVIS, § 6, får åläggas arbetstagare utan 
hinder av föregående stycke. 
§ 10 - Vilotid och raster 
Arbetstagare enligt detta avtal skall beredas en sammanhängande vila om 10 
timmar per tjugofyratimmarsperiod eller, om tillämpligt 
arbetsfördelningssystem lägger hinder härför, 10 timmars vila per 
tjugofyratimmarsperiod uppdelat i högst två viloperioder varav den ena skall 
omfatta minst 6 timmar. Totala antalet vilotimmar per sjudagarsperiod skall ej 
understiga 77. 
Med rast avses i detta avtal dels måltidsrast och dels annat uppehåll i arbetet om
detta omfattar minst en timme.
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§ 11 - Arbetstidsschema 
Det åligger befälhavaren att tillse att den ordinarie arbetstidens överenskomna 
förläggning för de olika befattningarna anslås på lättillgänglig plats ombord. 
Sådan överenskommelse kan vid oförutsedda händelser ändras. 
Av det anslagna schemat skall framgå vilotidens liksom den ordinarie 
arbetstidens förläggning. Texten skall upprättas på svenska och engelska 
språken. 
§ 12 - Helgdagar 
Vid tillämpning av detta avtal skall följande dagar anses vara helgdagar: 
Juldagen Annandag påsk 
Annandag jul 1:a maj 
Nyårsdagen Midsommardagen 
Trettondagen Alla helgons dag 
Långfredagen Pingstdagen 
Påskdagen Annandag pingst 
Kristi Himmelsfärdsdag 
För filippinskt manskap gäller även Filippinska Independence Day som 
helgdag. 
För ryskt manskap gäller även Ryska Nationaldagen som helgdag. 
Arbetstid nämnda helgdagar - med undantag för vakttjänst och arbetstid inom 
intendenturavdelningen - räknas som övertid. 
§ 13 - Arbetstidsnoteringar 
Noteringar (arbetstidsjournal) över ordinarie arbetstid, uttag av fasta övertiden 
respektive annan övertid skall föras ombord av befälhavaren eller enligt dennes 
anvisningar av annan ombord. Arbetstidsjournalens texter skall finnas 
tillgängliga ombord även på engelska. Av noteringarna skall framgå 
arbetstidens alternativt vilotidens förläggning. 
Arbetstidsjournalen skall undertecknas av journalföraren och den berörde 
arbetstagaren. Ett ex skall finnas tillgängligt ombord och ett ex överlämnas efter
månadsskifte till arbetstagaren.
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FRIA RESOR OCH RESOR I TJÄNSTEN 
§ 14 - Resa vid anställningen och i tjänsten 
Arbetsgivaren skall stå för arbetstagarens kostnader för resa till arbetsplatsen 
(fartyget) i samband med anställningens början. 
Arbetsgivaren skall stå för kostnader för resor i tjänsten som arbetstagaren utför
på arbetsgivarens order. 
§ 15 - Resa vid anställningens slut 
Efter fullgjord - enligt detta avtal överenskommen tillfällig anställning - äger 
arbetstagaren rätt till fri resa till orten där anställningen tillträddes eller till den 
ort (basort) som överenskoms vid anställningens början. 
§ 16 - Arbetstagarens fria resa i vissa fall 
Arbetstagaren äger rätt till fri resa till orten där anställningen tillträddes eller till
den ort (basort) som överenskoms vid anställningens början vid avmönstring 
och anställningens upphörande eller skiljande av den anställde från hans 
befattning på grund av: 
sjukdom eller skada som hindrar fortsatt tjänstgöring 
att anställningen upphör p.g.a. arbetsgivarens uppsägning 
förlust av fartyget eller dess uppläggning eller försäljning om inte anställningen
kan fortsätta inom anställningsavtalet i annat av arbetsgivaren anvisat fartyg att 
arbetsgivare underlåter att fullgöra sin skyldighet enligt detta avtal 
eller att arbetstagaren avmönstrar och lämnar anställningen p.g.a. att han 
motsätter sig medfölja fartyget in i ett område som enligt avtal mellan de 
centrala parterna definierats som krigsriskområde. 
§ 17 - Biljettinköp, bagage, reseförsäkring 
Arbetsgivaren skall låta ombesörja biljettinköp och svara för rimliga 
reseförmåner och måltider under resor enligt §§ 14-16. 
Sker resa med flyg får som bagage medtagas högst det antal kilo egna effekter 
som respektive flygbolag medger inom färdbiljetten. Skulle ytterligare bagage 
medföras erläggs överviktskostnaden direkt av den resande.
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Vid resa utanför Sverige som företas på arbetsgivarens bekostnad är den 
tillfälligt anställde försäkrad för förlust av personliga effekter med högst det 
belopp, som anges i lönebilagan (bilaga A och B) till detta ramavtal. 
Försäkringen tecknas genom SARF. 
LÖNER, ERSÄTTNINGAR OCH UTBETALNINGAR 
§ 18 - Lön och ersättningar - enligt lönebilagan 
Till arbetstagare som är tillfälligt anställd enligt detta avtal skall arbetsgivaren 
utge lön och ersättningar enligt den till avtalet fogade löne- och 
ersättningstablån (bilaga A och B). Lönen utges i USD enligt tablån i bilagan B.
Lönerevidering skall ske vid samma tidpunkter som överenskommes 
beträffande det mellan parterna gällande storsjöavtalet. Därvid skall också 
överenskommas om vilket omräkningstal som skall ligga till grund för lönen 
angiven i USD. 
I lönen ingår ersättning för "allmän tjänst" och den som är anställd på detta 
avtal kan beordras utföra arbete inom annan avdelning ombord än den för 
vilken anställningen gäller. 
Protokollsanteckning 1: De i detta avtal (bilagan B) angivna lönerna och 
lönerelaterade ersättningarna är nettobelopp, i USD, efter den inkomstskatt 
("SINK") som enligt lag skall uttagas på den anställdes, enligt detta ramavtal, 
ombordinkomst och andra under inkomstmånaden åtnjutna skattepliktiga 
förmåner som t ex värdet av den fria kosten ombord. 
Arbetsgivaren skall vid varje löneberäkningstillfälle framräkna den "SINK"-
skatt som motsvarar summan av aktuell sådan månadslön och andra 
skattepliktiga förmåner och skall på lönebeskedet ange summa inkomstskatt. 
"SINK"-skatten inredovisas enligt myndigheternas anvisningar. 
Det sålunda (månatligen) framräknade bruttobeloppet utgör - enligt nu gällande 
bestämmelser - underlaget till de statliga arbetsgivareavgifterna för anställda 
enligt ramavtalet. 
Protokollsanteckning 2: Underlaget för arbetsgivarens avgifter till FORA för 
försäkringarna enligt § 39 i ramavtalet är från och med den 1 maj 2001 det 
belopp "Skattepliktigt bruttobelopp per månad" i SEK som anges för resp 
befattning i Bilagan A. 
Protokollsanteckning 3: Vid revidering av detta avtal skall parterna bl.a. 
beakta de löneförändringar som sker i avtalet mellan IMEC och ITF respektive 
ITF TCC-benchmark
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§ 19 - Löneperioden 
Lön utges fr.o.m. den dag då den tillfälligt anställde tillträder i tjänst ombord. 
Har arbetstagaren dessförinnan måst resa från anställningsorten för att kunna 
påbörja tjänsten ombord utges lön (baslön) fr.o.m. avresedagen. Den lönen 
utges även under väntetid då arbetstagare på annat ställe än hemorten eller 
anställningsorten väntar för att kunna påbörja tjänsten ombord. 
Lönen löper t.o.m. den dag då den tillfälliga anställningen avslutas. Om 
avmönstringen i samband med anställningens slut sker på annan ort än 
anställningsorten eller basorten utges lön (baslön) för ytterligare en dag. 
§ 20 - Utbetalning av lön 
Utbetalning av lön kan inte påfordras annat än när fartyget där arbetstagaren är 
anställd ligger i hamn och inte oftare än var 7:e dag i samma land. 
Lön utbetalas kontant såvida arbetstagaren inte begär anvisning på 
arbetsgivaren. Om den tillfälligt anställde - t ex på grund av myndighets i 
hemlandet anfordran begär att viss del av lönen skall översändas till anvisat 
konto i hemlandet skall arbetsgivaren medverka till att sådan översändning sker.
Betalning kan påfordras i ortens valuta efter den kurs som bankinrättningen på 
platsen betalar för den valuta vari lönen är bestämd. 
Skyldighet föreligger att på anmodan visa vad som betalts för den ifrågavarande
valutan. 
§ 21 - Anvisning 
Den som är anställd enligt detta avtal äger sätta anvisning enligt sjömanslagens 
bestämmelser. 
§ 22 - Löneavräkning 
Löneavräkning skall göras per kalendermånad och arbetstagaren skall erhålla 
kopia av den upprättade avräkningen. Av denna skall framgå tidigare 
tillgodohavanden, under månaden intjänade förmåner, uttag och anvisningar 
samt den på lönen och förmånerna baserade "SINK"-skatten liksom 
tillgodohavandet i bokföringsvalutan (USD) vid månadens slut. 
Texten i löneavräkningsformuläret skall vara tillgänglig ombord på engelska 
språket.
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§ 23 - Slutavräkning vid anställningens upphörande 
Vid anställningens slut upprättas slutavräkning av vilket skall framgå totalt 
tillgodohavande vid anställningens slut i (USD), att det är fråga om 
slutavräkning, i vilken valuta tillgodohavandet utbetalas liksom på vilket sätt 
utbetalningen sker. 
Texten i avräkningsformuläret skall vara tillgänglig ombord på engelska. 
LEDIGHETSINTJÄNANDE OCH -UTTAG 
§ 24 - Ledighet 
Tillfälligt anställd enligt detta avtal intjänar för varje tjänstgöringsmånad 
ledighet och pro rata därav vid delad tjänstgöringsmånad (x/30) enligt tablån i 
lönebilagan. I ledighetsintjänandet är inkluderat semester. 
För varje sådan månad intjänas också kostersättning motsvarande 8 dagar - och 
pro rata vid del av månad (x/30 x 8) - enligt den bifogade lönebilagan. 
§ 25 - Uttag av ledighet under ombordtid - permission 
Beträffande ledighet under hel arbetsdag se § 7, 6:e stycket. 
Arbetstagare, som har befattning ombord och skall tjänstgöra under viss dag, 
kan då förhållandena så medger beviljas permission för del av dagen. Med 
permission förstås kort ledighet med bibehållen lön. 
§ 26 - Kontant avräkning av ledighet 
Vid kontant ersättning av ledighetsdagar vid månadsskifte eller annars senast i 
samband med den tillfälliga anställningens slut skall tillgodohavandet avräknas 
med ersättning per månad enligt den bilagda lönetariffen (bilaga A och B).
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SJUKDOM OCH OLYCKSFALL, SJUKVÅRD OCH SJUKLÖN, 
ERSÄTTNINGAR OCH FÖRSÄKRINGAR VID DÖDSFALL OCH 
INVALIDITET MM 
§ 27 - Läkarundersökningar m. m. 
Före anställningen, under anställningstiden liksom vid avmönstringstillfället 
(anställningens slut) är arbetstagaren, på arbetsgivarens begäran och för dennes 
kostnad skyldig genomgå läkarundersökning. 
Kan det antagas att arbetstagaren är sjuk eller skadad, skall befälhavaren såvitt 
möjligt låta honom undersökas av läkare om sådan undersökning inte framstår 
som uppenbart opåkallad. 
Anställd enligt detta avtal är skyldig genomgå alkohol- och drogtest enligt 
samma regler som i fartyget gäller för övriga anställda inom SEKO´s 
avtalsområde. 
§ 28 - Arbetsgivarens anmälan vid sjukdom och skada 
Det åligger arbetsgivaren att tillse att ombord inträffat olycksfall snarast anmäls
till berörd försäkringsanstalt samt till SEKO sjöfolk enligt anvisningar. 
§ 29 - Underrättelse vid sjukdom 
På begäran av sjuk eller skadad arbetstagare skall dennes närmaste anhöriga 
underrättas. 
§ 30 - Arbetstagarens anmälningsskyldighet vid sjukdom och skada 
Arbetstagare skall utan dröjsmål till arbetsgivaren eller befälhavaren anmäla 
sjukdom eller skada. Om vid anställningens upphörande sjukdom eller skada 
inte anmäls men arbetstagaren därefter besöker läkare skall vederbörande 
omgående anmäla detta till arbetsgivaren på av denne angivet sätt. 
Den som uppbär sjuklön eller åtnjuter sjukvård sedan han frånträtt sin 
befattning skall så snart han erhåller besked om dagen för friskskrivning anmäla
detta till arbetsgivaren. 
§ 31 - Sjukvård 
Under tjänstgöring ombord är sjuk eller skadad arbetstagare berättigad till vård 
på arbetsgivarens bekostnad.
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Om arbetstagaren är sjuk eller skadad vid avmönstringen/anställningstidens slut
är denne berättigad till fortsättning av vården på arbetsgivarens bekostnad under
en period ej överstigande 120 dagar efter avmönstringen. 
Arbetsgivaren äger från vårdkostnader avräkna kostnadsersättning som 
arbetstagare genom försäkring - tecknad och eller bekostad av arbetsgivaren - 
kommer i åtnjutande av. Om arbetsgivaren betalt ut sådana vårdkostnader äger 
arbetsgivaren uppbära ersättningen från försäkringsanstalten. 
Om avmönstring p.g.a. sjukdom eller skada sker är arbetstagaren enligt detta 
avtal skyldig att inom tre dagar efter hemkomsten / ankomsten till 
anställningsorten genomgå läkarundersökning och genom läkares intyg visa att 
vårdbehovet består. 
Arbetstagaren är under ansvarsperioden skyldig att snarast underrätta 
arbetsgivaren/dennes anvisade bemanningsagent om sjukdomens / vårdbehovets
fortbestånd liksom om friskskrivning. 
Arbetstagaren är skyldig att anlita av arbetsgivaren eller av dennes 
bemanningsagent anvisad läkare/sjukvårdsinrättning. 
Arbetsgivares ansvar för tandvård omfattar endast tandskada till följd av 
olycksfall under tid då arbetstagaren har befattning ombord eller är under resa 
till och från fartyget. 
§ 32 - Lön under sjukperiod 
Arbetstagare är berättigad till sjuklön under ombordtid även om denne till följd 
av sjukdom eller olycksfall inte kan utföra sina arbetsuppgifter. 
Om arbetstagaren är sjuk eller skadad vid avmönstringen/anställningens slut 
och detta verifieras av läkarintyg utges sjuklön (baslönen) så länge sjukperioden
består, dock längst under 120 dagar efter det avmönstringen ägt rum. 
Arbetstagaren är för erhållande av sjuklön under arbetsgivarens ansvarsperiod 
skyldig att fortlöpande genom anvisad läkares intyg hålla arbetsgivaren / dennes
bemanningsagent underrättad om sjukdomens fortbestånd liksom om tidpunkt 
för friskskrivning. 
Om en arbetsgivare för en viss tid utbetalt sjuklön äger denne uppbära 
ersättningen från Försäkringskassan för den sjuklönetiden. 
§ 33 - Sjuklön 
Sjuklönen utges med lön (baslön) enligt lönebilagan per månad. Vid del av 
månad är sjuklönen pro rata av baslönen (räknat X/30).
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§ 34 - Arbetsgivarens rätt till avräkning vid viss sjukförsäkring 
Arbetsgivaren äger från sjuklönen avräkna sjuklön som arbetstagare genom 
försäkring - tecknad och eller bekostad av arbetsgivaren - kommer i åtnjutande 
av. Om arbetsgivaren betalt ut sjuklön för sådan tid äger arbetsgivaren uppbära 
sådan ersättning från försäkringsanstalten/Försäkringskassan. 
Sjuklön inskränker inte arbetstagarens rätt till ersättningen för den intjänade 
ledigheten enligt § 24 ovan. 
Uppsägningslön utges ej för tid under vilken arbetstagaren erhåller sjuklön 
enligt dessa regler. 
§ 35 - Kompensation vid dödsfall 
Vid arbetstagares dödsfall under befattningstid ombord samt under resa till eller
från fartyget på arbetsgivarens order skall arbetsgivaren till den avlidnes 
anhöriga utbetala ersättningar enligt följande. 
Sådan ersättning inskränker inte rätten till intjänad lön och ersättningar enligt 
den normala löneavräkningen. 
Ersättning utges till efterlevande förmånstagare i följande ordning: 
1 maka/make 
2 barn 
3 föräldrar 
såvida inte annat särskilt förmånstagareförordnande skriftligt (enligt formulär) 
upprättats. 
Med make/maka jämställs här en med ogift arbetstagare, under 
äktenskapsliknande förhållanden, sammanboende ogift kvinna eller man. 
Anhöriga enligt ovan skall av arbetstagare i ordning förtecknas med namn och 
adress-uppgift i samband med tecknandet av anställningsavtalet. Förteckningen 
och eventuellt särskilt skriftligt förmånstagareförordnande skall överlämnas till 
arbetsgivaren. 
Kompensationsbelopp vid dödsfall; ett belopp om totalt USD 60 000. 
Arbetsgivare skall utbetala en ytterligare dödsfallskompensation till vardera av 
arbetstagarens efterlevande barn under 21 år om USD 15 000 per barn; dock 
utges högst USD 60 000 till efterlevande barn.
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§ 36 - Försäkring - dödsfallskompensation 
Arbetsgivaren (redaren/managementföretaget) skall teckna försäkring som 
täcker de ovan angivna kompensationsförmånerna vid dödsfall. 
Försäkringsskyddet skall gälla under anställningstiden enligt § 35 samt därefter 
under tid då sjuklön utges enligt § 32 ovan (längst 120 dagar efter det 
avmönstring ägt rum) om dödsfallet orsakas av den sjukdom/skada som 
berättigar till sjuklönen. 
§ 37 - Kompensation vid invaliditet 
Om arbetstagare drabbas av olycksfall under tid då denne har befattning 
ombord eller under resa till eller från fartyget och arbetstagaren till följd därav 
får sin arbetsförmåga nedsatt skall arbetsgivaren utbetala invaliditetsersättning i
förhållande härtill med ett procentuellt belopp motsvarande omfattningen av 
den nedsatta arbetsförmågan enligt av försäkringsgivaren anvisad läkare 
fastlagd procentuell invaliditetsgrad. I intet fall skall den sammanlagda 
ersättningen överstiga USD 60 000. 
Kompensationsbelopp: 
Vid medicinsk invaliditet fr.o.m. 50 % t.o.m. 100 % USD 60 000. 
Vid medicinsk invaliditet fr.o.m. 5 % t.o.m. 49 % pro rata av USD 60 000. 
Vid medicinsk invaliditet mellan 5 % och 49 % är kompensationsbeloppet alltså
så stor procentuell andel av försäkringsbeloppet som svarar mot den fastställda 
invaliditetsgraden. 
Invaliditetsgraden skall fastläggas enligt för svenska arbetsmarknaden 
vedertagna principer om inte parterna i detta ramavtal överenskommer om 
annat system. 
§ 38 - Arbetsgivarens invaliditetsförsäkring för ombordanställda 
Arbetsgivaren (redaren/managementföretaget) skall teckna försäkring som 
täcker ansvaret för de ovan i § 37 angivna kompensationsförmånerna vid 
invaliditet. 
§ 39 - AGB, AGS, TFA, TGL och Avtalspension SAF-LO 
Arbetsgivaren skall hos FORA Försäkringscentral AB teckna försäkringsavtal 
om AMF-försäkringarna, dvs. försäkring om avgångsbidrag (AGB), 
avtalsgruppsjukförsäkring (AGS), trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA), 
tjänstegrupplivsförsäkring (TGL) samt Avtalspension SAF-LO.
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KRIGSRISK, ERSÄTTNING OCH FÖRSÄKRING MM 
§ 40 - Krigsrisk och -ersättning 
Till arbetstagare enligt detta avtal utges krigsriskersättning - baserad på lönen 
(baslönen) enligt lönebilagan - efter samma regler som enligt överenskommelse
mellan parterna i detta avtal utges till andra ombordanställda. 
§ 41 - Krigsolycksfallsförsäkring 
Arbetsgivaren skall för arbetstagare enligt detta avtal teckna 
krigsolycksfallförsäkring i samma omfattning som överenskommes för andra 
ombordanställda i ett fartyg. 
§ 42 - Krigsförlisning 
Till arbetstagare på fartyg som förlist till följd av krigshändelse utgår som extra 
ersättning ett belopp, som närmare anges i lönebilagan, utöver de förmåner, 
vilka tillkommer vederbörande enligt § 44. Samma ersättning får också, om 
detta med hänsyn till omständigheterna kan anses skäligt, utges i fall då fartyg 
utsatts för krigshändelse men till följd därav inte totalförlist, under förutsättning
likväl, att besättningen nödgats överge fartyget till sjöss. 
Skulle enighet mellan parterna inte kunna uppnås rörande dylikt fall, skall 
detsamma upptas till gemensam undersökning i syfte bringa tvisten till en 
tillfredsställande lösning. 
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 
§ 43 - Stöldförsäkring 
Det åligger SARF att teckna kollektiv stöldförsäkring för de som är tillfälligt 
anställda enligt detta avtal. 
Genom försäkringen ersätts skada på försäkrad egendom till följd av att någon 
olovligen bereder sig tillträde till låst rum, som ombord disponeras av 
arbetstagaren, och där stjäl egendom eller förövar skadegörelse på densamma. 
Försäkringens omfattning begränsas till ett första riskbelopp, som närmare 
framgår av lönebilagan, (bilaga A och B). Försäkringen omfattar inte skada på 
eller förlust av kontanter samt resecheckar, postväxlar eller liknande 
värdehandlingar. Vid varje tillfälle gäller en självrisk, som är 2% av gällande 
förstariskbelopp.
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§ 44 - Ersättning för förlust av personlig egendom 
Ersättning till arbetstagare utges för förlust av personlig egendom vid fartygs 
förolyckande eller till följd av sjöröveri, brand eller annat haveri, som drabbar 
fartyget med högst det belopp, som närmare anges i lönebilagan. 
Arbetstagare, som bevisligen förlorat instrument, böcker, verktyg eller dylikt, 
som denne för tjänstens skötande medfört, har rätt att utfå särskild ersättning 
härför med belopp som, där ej annat avtalats, skall beräknas efter 
nyanskaffningsvärdet av det förlorade. 
Ersättning för förlust av personlig egendom kan endast erhållas för effekter i 
egentlig mening och ej för varor, avsedda för försäljning, privat konsumtion, 
gåva eller som är medtagna ombord för annans räkning. 
Det åligger vederbörande att på heder och samvete bekräfta sanningsenligheten 
av lämnade uppgifter angående förlorad egendom. 
§ 45 - Olycksfallsförsäkring - tankfartyg 
På fartyg, där tanktariff tillämpas, skall i händelse av dödsfall eller annan 
personskada, som bevisligen kan hänföras till fartygets egenskap av olje-, gas- 
eller kemikaliefartyg, utbetalas ett belopp, som närmare anges i lönebilagan 
(bilaga A och B) till detta avtal, till efterlevande såsom förmånstagare i 
händelse av dödsfall och till arbetstagaren vid annan personskada, medförande 
bestående förlust av arbetsförmåga eller nedsättning av densamma med minst 
en tiondel (invaliditet) så stor del av detta belopp, som svarar mot den av 
Riksförsäkringsverket jämlikt Lag om arbetsskadeförsäkring fastställda 
invaliditetsgraden. 
Med efterlevande avses make/maka samt sådant barn eller adoptivbarn, som vid
dödsfallet var i folkbokföringsregister i den försäkrades hemland antecknad 
såsom barn 
till honom/henne eller, när den försäkrade var medborgare i nordiskt land 
(Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island), även utan att dylik anteckning 
finns vid dödsfallet, sådant barn eller adoptivbarn, som också är nordisk 
medborgare eller deras avkomlingar samt arvsberättigade föräldrar och 
adoptivföräldrar. Finns inte annan efterlevande än make/maka, tillfaller hela det
enligt första stycket utgående beloppet make/maka. Finns jämte make/maka 
andra efterlevande, tillfäller halva beloppet maken/makan. Belopp, som utgår 
till andra efterlevande än make/maka fördelas dem emellan enligt de regler, som
gäller i Sverige för fördelning av arvfallen egendom. 
Vad ovan sagts om make/maka skall i tillämpliga delar gälla även med 
försäkrad myndig ogift arbetstagare under äktenskapsliknande förhållanden 
sammanboende ogift kvinna eller man. 
Arbetstagaren äger skriftligen förordna, att annan än ovan angivna efterlevande 
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§ 46 - Entledigande p.g.a. misshandel 
Visar arbetstagare att han misshandlats ombord utan att erhålla påkallat skydd, 
äger arbetstagaren rätt att i första hamn som fartyget anlöper bli fri från 
anställningsavtalet. Arbetstagaren har därjämte rätt till skadestånd och fri resa 
med underhåll enligt vad som anges i § 16 ovan. 
§ 47 - Uppträdande under anställningstiden 
Det åligger arbetstagare att iaktta ett ordentligt och nyktert uppträdande samt att
med omsorg utföra ålagda arbeten. Såväl mot överordnade som kamrater skall 
arbetstagare uppträda på ett sådant sätt, som för upprätthållande av ordning och 
skick är påkallat. 
§ 48 - Klagomål 
Klagomål från personalens sida över förhållandena ombord eller rörande 
tillämpningen av gällande avtal och lagar skall, om parterna så påyrkar, upptas 
till undersökning genom vederbörande arbetsgivare (det svenska 
rederiet/managementföretaget) och SARF på ena samt SEKO på andra sidan. 
Om det från någondera sidan påfordras, skall ifrågavarande undersökning ske 
under ledning av opartisk person vilken utses av parterna gemensamt. 
Vardera parten har att bestrida de kostnader som uppstår genom inkallande av 
parternas egna ombud, varemot de kostnader, som uppkommer för anlitande av 
den opartiska ordföranden, skall med hälften var betalas av vardera parten. 
§ 49 - Särskild ersättning för lastnings- och lossningsarbete 
För den händelse lastnings- och lossningsarbete eller winsch-, kran-, truck- eller
lasthisskörning som en del av lastnings- och lossningsarbete utförs av 
besättningen skall till arbetstagare som utför arbetet utöver ordinarie lön utges 
en kontant ersättning per påbörjad timme enligt lönebilaga till detta avtal. 
Om lastsurrningsarbete inklusive utsättning av containerfittings (clips) i 
samband med lastning/lossning eller lösgörning av sådana anordningar vid eller
inför fartygets lastning/lossning utförs av besättningen, skall till arbetstagare 
som utför arbetet utöver ordinarie lön utges en kontant ersättning per påbörjad 
timme enligt lönebilaga till detta avtal. 
Till den av besättningen som för fartygets räkning, i anslutning till 
lastning/lossning utför annat lasthanteringsarbete - på annat ställe än ombord - 
skall till arbetstagare som utför 
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arbetet utöver ordinarie lön utges en kontant ersättning per påbörjad timme 
enligt lönebilaga till detta avtal. 
Dock skall stuveriarbete utföras av besättningen endast då stuveriarbetare trots 
rekvisition inte kunnat erhållas vid ordinarie uppropstid. 
Säkring och surrning av last som ingår i sjösäkerhetsarbetet (enligt Lag om 
vilotid för Sjömän § 6) ombord berättigar inte till särskild ersättning enligt 
ovan. 
Tankfartyg och självlossande torrlastfartyg omfattas inte av detta moment. 
Ersättning utges enligt detta moment om besättningen i tankfartyg utför 
lossningsarbete i fartygens lasttankar som exempelvis framforsling av lasten till
lossningsanordningens intag liksom om bogserbåtsbesättning utför lastnings-, 
lossnings- eller surrningsarbete i lastpråm eller motsvarande. Ersättning skall 
också utges enligt ovan i självlossande torrlastfartyg i de fall besättningen 
beordras att utföra lämpningsarbete eller motsvarande i lastrum. 
Rengöringsarbete, t ex sopning och spolning i lastrum, inklusive hopplockning 
av bilsurrningar, lastsäkringskuddar o dyl. ingår i besättningens ordinarie 
arbetsuppgifter och berättigar ej till ovan angiven ersättning. 
Timersättningen enligt ovan medräknas ej vid fastställande av 
övertidsersättning, sjuklön, semester-, vederlagslön och ersättningar. 
De lokala parterna kan träffa lokalt avtal om högre ersättningsbelopp än vad 
som anges i lönebilaga till detta avtal. 
AVTALETS GILTIGHET MM 
§ 50 - Anlitande av lokalt managementföretag m fl 
Parterna i detta ramavtal är ense om att lokala personalmanagementföretag som 
anlitas för rekrytering, introduktion och administration av tillfälligt anställda 
skall vara av parterna på förhand godkända företag. 
Parterna är ense om att upprätta och á jourhålla en förteckning över sådana 
godkända personalmanagementföretag. 
§ 51 - Förhandlingsordning 
Parterna är ense om att förhandlingsordningen daterad den 14 april 2000 
skall tillämpas. Lokal part skall härvid vara det svenska 
rederiet/managementföretaget.
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§ 52 - Rättstillämpning, giltighet, uppsägning och förhandlingar 
På detta avtal skall tillämpas svensk rätt. Tvist med utgångspunkt i detta avtal 
skall, om avtalsparterna i ett enskilt fall ej enas om annan ordning, avgöras vid 
svensk domstol. 
Vid tillämpning och/eller tolkning av detta ramavtal liksom vid eventuella 
tvister med anledning av detta ramavtal är det versionen på svenska språket som
gäller framför översättningar till andra språk. 
Detta avtal gäller fr o m den 1 januari 2016 t o m den 31 december 2016 med en
gemensam uppsägningstid av 3 månader innan den 31 december 2016. Om 
ingen sådan uppsägning sker gäller avtalet vidare med en ömsesidig 
uppsägningstid av 3 månader. 
Göteborg den 21 december 2015 
Sjöfartens Arbetsgivareförbund Seko, Service- och 
Kommunikationsfacket 
..................................................... .......................................... 
Lars Andersson Mats Ekeklint
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Bilaga 3

Tillämpningsavtal TAP 

Träffat mellan

 
                .............................................................................................................

Företagets/arbetsgivarens namn 
Nedan kallat rederiet/managementbolaget 

och

Facket för Service och Kommunikation
Nedan kallat SEKO

om antagande av TAP-avtal, bemanningsanpassningar och avtalstillämpningar m.m. i 
det av rederiet/managementbolaget tillhöriga/managerade fartyget/en.

§ 1 Till grund för förhandlingen om tillämpningsavtalet ligger protokollet av 
den 11 april och den 23 april 2001 mellan Sjöfartens Arbetsgivareförbund och Facket
för Service och Kommunikation angående revideringar av överenskommelser och 
avtal beträffande TAP-anställda inom SEKOs avtalsområde samt bilaga 1, Ramavtal 
TAP-anställda, till nämnda protokoll.

Förhandlingen är en sådan tillämpningsförhandling som anges i §§ 2 och 3 i ovan 
nämnda protokoll samt i § 3 Ramavtalet för TAP-anställda.

§ 2 Syftet med avtalet är att bevara arbetsplatser för svenska sjömän i manskaps-
befattning och medverka till att stärka den svenska handelsflottans konkurrenskraft.

§ 3 Med utgångspunkt från säkerhetsbesättning/befattningar inom SEKO:s avtalsområde 
i det av rederiet/managementbolaget ägda/managerade fartyget/fartygen enligt bilaga
1, enades parterna om att antalet tillsvidareanställd personal (rederianställda) för 
vilka Storsjöavtalet – eller ett därpå grundat specialavtal – skall gälla, inte får 
understiga det antal arbetstagare som anges i bilaga 1, förteckning över befattningar 
på resp. fartyg.

Parterna är ense om att rederiet enligt sin närmare planering med beaktande av 
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föregående kan anpassa fördelningen rederi-/TAP-anställda mellan i bilaga 1 angivna 
fartyg.

Rederiet/managementbolaget äger rätt att - inom avtalsområdet - för längre eller 
kortare tid sysselsätta en eller flera tillfälligt anställda (TAP) under de avtalsvillkor som 
anges i ramavtalet för TAP-anställda.

För tillsvidareanställd personal (rederianställda) skall, om inte annat överenskommes, 
avlösningar planeras enligt s.k. 1:1 system, vilket innebär att en tjänstgöringsperiod 
ombord skall följas av en ledighetsperiod av motsvarande längd.

§ 4 Rederiet/managementbolaget har skyldighet att omförhandla detta avtal vid införskaffande 
eller försäljning av fartyg.  Motsvarande gäller om företaget avser att förändra antalet 
befattningar ombord på fartyget med utgångspunkt i beslut om förändrad 
säkerhetsbesättning. 

Grundprincipen skall vara att minst 50 % av befattningarna inom avtalsområdet skall 
utgöras av tillsvidareanställd (rederianställd) personal och i enlighet med det protokoll och 
avtal som nämns i § 1. 

Tillämpning av ramavtalet skall inte medföra uppsägning på grund av arbetsbrist av någon 
inom avtalsområdet som är tillsvidareanställd (rederianställda) i företaget. Vid  arbetsbrist i
rederiet/managementbolaget har tillsvidareanställd (rederianställda) företrädesrätt framför 
den som är tillfälligt anställd.

§ 5 Rederiet/managementbolaget är oförhindrat att för längre eller kortare tid, sysselsätta 
ytterligare ombordanställda inom avtalsområdet, dels inom Storsjöavtalets regler eller 
därpå grundat specialavtal och dels som TAP-anställda.

Det skall därvid i det personliga anställningsavtalet klart anges anställningsform 
och tillämpligt avtal.

§ 6 Enligt § 7, protokoll till Ramavtal för TAP anställda, anlitas för rekrytering, 
introduktion och anställning av TAP-anställda det bemannings-/rekryteringsföretag

som anges i bilaga 2. 

Anm. enligt § 6, protokoll till Ramavtal för TAP-anställda skall det 
rederi/managementbolag som är part i detta avtal vara arbetsgivare för de TAP-anställda.

§ 7 I det skriftliga anställningsavtalet, som upprättas på anställningsformulär för TAP- 
anställning (bilaga 3) mellan rederiet/managementbolaget och den tillfälligt anställde 
anges att anställningen avser tillfällig anställning (TAP-anställning). Vidare skall anges den
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överenskomna tidsperiod, som anställningen avses vara. Detta motsvarar också 
tjänstgöringsperiodens längd. Vidare anges det datum från vilket lön enligt avtal utges. Av 
det skriftliga anställningsavtalet skall vidare framgå fartygets namn, att 
rederiet/managementbolaget är arbetsgivare samt att avtal för TAP-anställda är tillämpligt 
kollektivavtal. 

Rederiet/managementbolaget skall tillställa SEKOs lokalavdelning (SEKO sjöfolk)
kopia av anställningsavtal som ingås med TAP-anställda enligt § 4 i Ramavtalet, samt vid 
särskild begäran, kopia av för fartyget gällande besättningslistor.

§ 8 Rederiet/managementbolaget har skyldighet att tillse, att den TAP-anställda 
personalen har kunskaper i engelska.

§ 9 Rederiet/managementbolaget erbjuder den tillsvidareanställda (rederianställda) 
personalen att genomgå yrkesrelaterad kurs i engelska varvid företaget betalar 
kursavgiften. Rederiet/managementbolaget skall upprätta kompetensutvecklings-planer i 
enlighet med förhandlingsprotokollet avseende avtalsperioden 99-01-01 – 00-03-31.

§ 10 Företaget skall tillse att bemanningsbolaget som anges i p.6 ovan ska teckna en 
sjukvårdsförsäkring (HMO-program) för tillfälligt anställt personal.

Minimivillkor: 

1. Manskapet skall vara försäkrad minst sex månader efter avmönstring.
2. Hustru och upp till fyra barn skall omfattas när maken (manskapet) är ombord och 

minst sex månader efter avmönstring. Ogift skall istället kunna försäkra sina föräldrar. 
Om manskapet inte har någon av sina föräldrar i livet eller om de är äldre än 65 år kan 
syskon under 21 år som är ogifta och arbetslösa omfattas av försäkringen. Om 
manskapet endast har en förälder kvar i livet som är under 65 år kan befälets äldsta 
ogifta och arbetslösa syskon under 21 år omfattas av försäkringen.

3. Manskapet skall ha möjlighet att på egen bekostnad inkludera egna barn utöver de fyra 
ovan nämnda.

4. Försäkringsbelopp minimum Php 200 000 per sjukdom per år.

§ 11 Rederiet/managementbolaget skall till SEKO före varje månadsskifte inbetala den 
serviceavgift som anges i protokoll upprättat mellan de centrala parterna rörande senast 
gällande TAP-avtal. 

Anm. Serviceavgiften inbetalas till pg 42 60 00-6 eller bankgiro 659-4501. På avin 
skall anges fartygets namn, antal TAP-anställda samt månad.

   
För arbetsmiljö, facklig utbildning samt fritidsförsäkring inbetalar rederiet / 
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managementbolaget den avgift per anställt och månad som fastställts mellan de centrala 
parterna till SEKOs lokal-avdelning (SEKO sjöfolk).

Anm.  Avgiften (fn 90:- per anställd och månad) inbetalas till pg 42 60 00-6 eller bankgiro 
659-4501. På avin skall anges fartygets namn, antal anställda samt månad.

§ 12 Om rederiet/managementbolaget missköter sina åtaganden enligt ramavtalet för 
TAP-anställda och inte på förbundets begäran rättar till konstaterade sådana 
missförhållanden äger förbundet rätt att skriftligen säga upp avtalet som då upphör att gälla
vid utgången av närmaste hel kalendermånad.

§ 13 Om myndighetsbeslut - eller annan motsvarande åtgärd - skulle medföra att ram-
avtalet för TAP-anställda inte längre kan tillämpas eller att de ekonomiska förut-
sättningarna väsentligt förändras är parterna ense om att detta avtal  efter endera partens 
skriftliga uppsägning upphör att gälla vid utgången av närmaste hel kalender-månad.

§ 14 Detta avtal gäller fr.o.m. 200___  - ___ - ___ .

Beträffande detta avtals giltighet, uppsägning och prolongation gäller vad som vid ett vart 
tillfälle är överenskommet rörande huvudavtalet (Storsjöavtalet).

Anm. Önskar part att avtalet skall upphöra att gälla, kräver detta en särskild 
avtalsuppsägning från partens sida. Härvid gäller samma giltighets- och uppsägningstider 
som för huvudavtalet (Storsjöavtalet). Skulle däremot det centrala avtalet upphöra att gälla 
efter uppsägning från någon av de centrala parternas sida, upphör detta avtal, som träffats 
med stöd av det centrala avtalet, automatiskt att gälla vid samma tidpunkt. När det centrala 
avtalet senare, efter ett tillfälligt avtalslöst tillstånd, ånyo träder i kraft, ”återinkopplas” 
detta avtal med oförändrat innehåll, om de centrala parterna inte föreskriver annat. Detta 
innebär att avtalet får förnyad giltighet med samma giltighetstid och uppsägningstid som 
det nytecknade centrala avtalet. 

  Uppsägning av avtalet ska ske skriftligen. Uppsägning kan ske genom att 
uppsägningshandlingen skickas med rekommenderat brev och mottagningsbevis till den, 
såvitt avser arbetsgivaren, senast till SEKO anmäla adressen enligt vad som ovan framgår 
och, såvitt gäller SEKO, Box 1105, 111 81 STOCKHOLM

.........................................................den..................................20...........

Detta avtal upprättas i tre likalydande exemplar varav företaget erhåller ett och Facket för 
Service och Kommunikation ett och Sjöfartens Arbetsgivareförbund ett original vardera.
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För ……………………………….. För Facket för Service och Kommunikation

........................................................ .........................................................
Namnteckning  Firmatecknare Namnteckning Avtalstecknare

........................................................ .........................................................
Namnförtydligande Namnförtydligande

..............................................…….
Adress
…………………………………… Facket för Service och Kommunikation
Postadress Box 1105
…………………………………… 111 81 STOCKHOLM
Tfn:          Tfn: 08-791 41 00
……………………………………
Org. nr 

För Sjöfartens Arbetsgivareförbund

………………………………………

………………………………………
Namnförtydligande

            Bilaga 1. Förteckning över befattningar inom avtalsområdet på resp. fartyg /beslut om 
säkerhetsbesättning
 
 Bilaga 2. Rekryteringsföretag.

Bilaga 3. Anställningsavtal 
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Bilaga 1. Förteckning över befattningar inom avtalsområdet på resp. fartyg /beslut om 
säkerhetsbesättning.

Fartygsnamn

Fartygsnamn Befattning Antal

____________ Matros ___ st
Motorman ___ st
Kock/Kockstuert ___ st
Mässman ___ st

____________ Matros ___ st
Motorman ___ st
Kock/Kockstuert ___ st
Mässman ___ st

Antalet befattningar inom avtalsområdet uppgår enligt ovan till ____ vilket innebär att 
antalet tillsvidareanställda inte får understiga  ____ personer. 
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Bilaga 2. Rekryteringsföretag.

Avtalet gäller från Avdelning Län
År          Mån         Dag

    77



Bilaga 2
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Johan Schelin <Johan.Schelin@juridicum.su.se> 2016-11-17 till mig 

Jag skulle kanske utveckla frågeställningen något mer än till att bara omfatta en jämförelse 
mellan avtalen som sådana. TAP-avtalet måste enligt min mening ses i ljuset av konkurrensen 
med andra flaggor. Dåvarande Sjöfolksförbundet hade länge motsatt sig utflaggning och därmed 
också ett svenskt parallellregister. TAP-avtalet kan kanske beskrivas som en omvändelse under 
galgen där avtalet slöts för att undgå att hela den svenska handelsflottan i fjärrfart flaggades ut. 
Uppsatsen borde kanske även inrymma en ekonomisk analys av den så kallade 
bemanningsfaktorn under olika flaggor som är en nyckel avseende bemanningskostnaderna.

 

 

Vänliga hälsningar

 

Johan Schelin

 

Docent Johan Schelin

Axel Ax:son Johnsons institut för sjö- och transporträtt

Juridiska institutionen

Stockholms universitet

SE-106  91 Stockholm

 

 

 

Från: Erik Ersgård [mailto:erik.ersgard176@gmail.com] 
Skickat: den 17 november 2016 09:23
Till: Johan Schelin <Johan.Schelin@juridicum.su.se>
Ämne: Kandidatuppsats
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Bilaga 3

Mikael Lindmark - 14 <Mikael.Lindmark@seko.se> 

2016-11-16 till mig 

Hej Erik, 

 

Jag måste dock ifrågasätta din frågeställning förhållandet social dumping i ren rättslig mening. Social 
dumping är en moralisk aspekt. TAP-avtalet är ett rent bemanningsavtal. 

 

 

Till dina frågor: 

 

Enligt huvudregeln i tillämpningsavtalet sägs att 50% av besättningen ska utgöras av rederianställda och 
resterande 50% får anställas enligt TAP-avtal. På olika ställen har jag läst om att 75% har varit TAP-
anställda. Stämmer det? 

Det stämmer, när Lehman Brothers kraschen skedde 2008 så var det en väldigt akut situation för flera 
rederier där intjänandet sjönk med upp till 50%, flera rederier vidtog då flera drastiska åtgärder, väldigt 
många rederier flaggade ut men några stycken stannade kvar med svensk flagg efter att rederiet gjort allt 
sin makt så kunde vi i vissa fall gå med på en ökad TAP-kvot upp till 75%. Hela tiden under förutsättning att 
ingen blev arbetslös som en följd av höjningen. Samma förutsättning som funnits under hela TAP-avtalets 
existens ingen får bli arbetslös pga. att du inför TAP.

 

En annan fråga är hur antalet TAP-anställda beräknas. Är det på hela rederiets flotta eller är det per fartyg 
man räknar?

Beräkning sker på det aktuella bolaget som tecknat TAP-avtal. Alltså på det bolagets fartyg och dess 
säkerhetsbemanningsbeslut.  

 

Hur fungerar det om en filippinsk besättningsmedlem är ansluten till en facklig organisation i sitt hemland ?
Kan det uppstå någon form av intressekonflikt mellan SEKO och den filippinska organisationen då ? 

Intressekonflikter kan alltid uppstå, när det gäller din frågeställning så har det aldrig skett. Vi har ett gott 
sammabete med de filippinska fackföreningarna och bemanningsbolagen.   
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Då ditt ämne behandlar ett kollektivavtal upprättat mellan Seko och SARF tar vi det som en självklarhet att 
du ger oss möjlighet att opponera på ditt arbete. 
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