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Förord 

Flygbranschen har de senaste åren genomgått stora förändringar med negativa 
konsekvenser för de anställda. Den kreativitet som kännetecknar flera flygbolags 
agerande när det gäller att hitta lägsta pris för personal och övriga kostnader  
påverkar också de företag som strävar efter att bedriva en seriös verksamhet. Alla 
flygbolag tvingas därmed att pressa kostnaderna för att matcha de låga prisnivåerna 
mot kunderna. Detta leder bland annat till sämre villkor för dem som arbetar i 
branschen, med negativa effekter för arbetsmiljön både för kabinanställda och för 
anställda som jobbar med markservice – Unionens medlemmar.   

Förutom att denna utveckling drabbar de anställda, drabbar den osunda konkurren-
sen på flygmarknaden även de svenska flygbolagen. Unionen värnar jobben i  
Sverige men även att arbetstagare, oavsett var de arbetar, ska ges rimliga löner  
och villkor. Med denna rapport vill vi uppmärksamma de problem vi ser för  
medlemmarna och för branschen som helhet, och lämna förslag till lösningar. 

Rapporten är framtagen av Lena Georgsson Wirkkala, utredare på Unionens enhet 
för politik, opinion och påverkan.  

 

Cecilia Beskow 

Samhällspolitisk chef 

Enheten för politik, opinion och påverkan 

 

 

November 2014 
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Flygmarknadens utveckling 

Effekterna av en omfattande omreglering av den amerikanska flygmarknaden 
nådde under 90-talet Europa. 1997 öppnades EU:s medlemsstaters inrikesmarknad 
fullt ut för konkurrens för flygbolag som har sin hemvist i andra medlemsstater. 
Omregleringen har inneburit att konkurrensen har ökat, vilket har lett till ett ökat 
destinationsutbud och fler direktlinjer till attraktiva platser. Omregleringen innebar 
också att lågprisflyget fick fotfäste, vilket har drivit på en utveckling mot lägre 
flygpriser. En annan trend är att fler utländska bolag söker sig till den svenska 
marknaden.  

Det pågår sedan en tid en omstrukturering av hela branschen där flygbolag slås ut, 
köps upp och lågprisbolag etablerar sig som pressar biljettpriserna. Svenska  
flygbolag tappar marknadsandelar både på inrikes- och utrikesmarknaden. Stigande 
bränslekostnader har ytterligare bidragit till en kostnadsjakt för företagens  
överlevnad. 

Dynamiken på flygmarknaden har ökat och flera nya flygbolag och nya linjer har 
avvecklats efter relativt kort tid. Detta sker parallellt med att flera länder säljer ut, 
hela eller delar av, sitt ägande i de nationella flygbolagen och följden är nya  
ägarkonstellationer över nationsgränserna. Även marknaden för lokal flygtrafik-
tjänst är öppnad för konkurrens, något som märks genom inträdet av nya aktörer 
inom markservice (groundhandling) på flygplatserna och privatanställda flygledare 
på vissa flygplatser. 

Nya ”affärsmodeller” tas i bruk där flygbolaget flyger mellan länder i en del av 
världen, är registrerat i tredje land och hämtar personal från ett fjärde – allt i syfte 
att hålla löner, villkor och övriga kostnader på en så låg nivå som möjligt. Förutom 
mer osäkra anställningsförhållanden påverkar kostnadsjakten också arbetsmiljön – 
både för kabin- och markanställda.  Mer slimmade organisationer och sämre  
arbetstider, bland annat till följd av fler flygavgångar under natten, har lett till höga 
sjuktal för de anställda. Det förekommer allt oftare att flygbolagen kräver  
omförhandling av kollektivavtalen, ofta under någon slags hot, som till exempel att 
föra över hela eller delar av personalstyrkan till ett bemanningsföretag. Krav på 
sänkta löner är ett exempel på en osund strukturomvandling som inte är hållbar i 
längden.  

Vanligt förekommande är så kallad wet lease, vilket innebär att flygbolag hyr in 
flygplan med besättning för att trafikera linjer för flygbolagets räkning. Ofta har 
den leasade personalen inte kollektivavtal. Även detta är en form av social  
dumpning. En konsumentaspekt på utbredningen av wet lease är att passagerarna 
inte alltid får den tjänst de tror sig ha köpt; man har köpt resan med ett företag men 
får flyga med ett helt annat, kanske med sämre standard och med personal med 
löner och villkor under kollektivavtalsnivå.  
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Globalisering och schysta villkor 

För svenska företag innebär globaliseringen en möjlighet till ökad handel med 
andra länder. Detta är särskilt betydelsefullt för ett land med så liten hemma-
marknad som Sverige. Unionen menar att globaliseringen är positiv eftersom den 
skapar förutsättningar för växande företag och fler jobb. Den fria rörligheten på 
EU:s inre marknad gör varor och tjänster mer lättrörliga och medger även ökad 
rörlighet av arbetskraft inom Europa. Vi kan arbeta i andra länder och kan också 
lättare än förr studera utomlands.    

Att svenska företag verkar på en internationell spelplan innebär att de konkurrerar 
med företag från hela världen. Den negativa effekten av detta, är att det medför ett 
starkt tryck på företagen att anpassa kostnader efter lägre nivåer, varför företagen 
söker alla möjligheter att minska bland annat personalkostnaderna. Att säga nej till 
globaliseringen är inget alternativ, men vi behöver förhålla oss till hur den drabbar 
enskilda grupper negativt.  

Sveriges konkurrensfördel ligger i hög kunskap och kompetens hos svenska företag 
och medarbetare. Att konkurrera med låga löner och dåliga arbetsvillkor är något vi 
varken kan eller vill göra. Men, vi kommer inte undan att företag som är mer 
globala än andra i den bemärkelsen att de rör sig över hela världen, som flyget, kan 
utnyttja möjligheten att verka i ett land och hämta personal från ett annat. Det 
drabbar anställda inom flyget i Sverige.  
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Betydelsen av ett svenskt nätverksbolag  

SAS är det största flygbolaget i Norden. Som det nätverksbolag SAS är trafikerar 
de även en del inrikeslinjer som inte är lönsamma eftersom det ger en möjlighet att 
sälja resor med flera delsträckor där de olönsamma sträckorna är ett sätt att  
transportera passagerare till andra mer lönsamma sträckor. Att det finns ett  
nätverksbolag i Sverige innebär alltså att fler sträckor trafikeras. En annan fördel 
med nätverksbolag är att det gör det enklare att resa direkt mellan Sverige och 
andra kontinenter än Europa genom samarbetet med andra flygbolag. Utan ett 
svenskt nätverksbolag skulle vi sannolikt oftare behöva byta flyg någonstans i 
Europa för destinationer längre bort.    

Om lågprisbolag tog över de linjer som SAS trafikerar idag skulle både privat-
resenärer och affärsresenärer/näringslivet drabbas, framför allt genom att vissa 
linjer sannolikt skulle läggas ner. En annan effekt, som främst drabbar affärsrese-
närer, är att vissa lågprisbolag flyger till flygplatser längre bort från städerna. 
Dessutom tillhandahåller de inte samma utbud när det gäller avgångar under de 
tider då affärsresenärer vill resa.      

Om utländska företag tog över större delen av flygverksamheten i Sverige skulle 
det kunna få effekt för statens intäkter i form av skatter och avgifter. Flygbolag 
betalar skatter och avgifter där den så kallade ”principle place of business” finns, 
d.v.s. där företaget är etablerat.  
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Vilka problem finns? Och vad kan  
göras bättre? 

Vi redogör här för problem inom sex områden. Efter varje beskrivning finns för-
slag. Det sista avsnittet handlar om flygbranschens utveckling i Sverige och inne-
håller förslag för att underlätta för svenska flygbolag och svenska företag som 
producerar för flygindustrin.   

Nya affärsmodeller möjliggör social dumpning 
Flygbolag kan idag registrera sig i ett land som har förmånliga skatte- och  
etableringsvillkor samtidigt som man flyger i andra länder än det land där företaget 
är registrerat. Personal kan, till följd av svag arbetsrätt i registreringslandet, hämtas 
från länder utanför Europa där löner och villkor är helt andra än för dem som flyger 
inom Europa. Denna ”regelshopping” möjliggör en social dumpning där löner och 
villkor kan hållas på en mycket låg nivå i förhållande till nivån i de länder där 
arbetstagarna arbetar. En osund konkurrenssituation uppstår mellan flygbolagen 
där arbetstagarna betalar priset. Men även stater drabbas när de går miste om 
avgifts- och skatteintäkter när flygbolag väljer att registrera företaget i länder med 
lägre avgifter och skatter än i de länder där de verkar. 

Frankrike har agerat mot Ryan Air genom att kräva att flygbolaget ska följa fransk 
arbetsrätt och franska skatteregler om de ska ha en hemmabas i Frankrike - vilket 
Ryan Air vägrat göra.1 Ryan Air kan givetvis fortsätta att flyga dit, men kan inte 
förlägga personal vid en bas i Frankrike. Om alla länder gjorde så skulle det bli 
svårare att utnyttja konkurrensfördelar i form av dåliga villkor och låga löner. Om 
en anställd har sin hemmabas2 i ett land ska den anställde omfattas av det landets 
arbetsmarknadslagstiftning. Ett problem är att det kan vara svårt att bevisa vilken 
flygplats som är den verkliga hemmabasen för en anställd. En försvårande  
omständighet är att det, när anställningsavtalet skrivs, finns en möjlighet för den 
anställde att välja vilket lands lagar som ska tillämpas; landet där företaget har sin 
”principle place of business” eller landet där den anställde har sin hemmabas. Det 
lämnar öppet för oseriösa arbetsgivare att övertala eller hota den anställde att välja 
det land som är mest förmånligt ur företagets synvinkel.   

Norwegian har ett särskilt bolag för långdistansflygningar (Norwegian Airlines 
International, NAI) och har utnyttjat alla möjligheter att få ner kostnaderna;  
långdistansbolaget är registrerat på Irland medan personal hämtas från Asien för 
flygningar mellan Norden och USA.   

 

1  En hemmabas är en flygplats där flygbolagets har flygplan och personal stationerad permanent. 
Planet och besättningen startar vid basen och återvänder till basen. Ibland utförs även underhåll av 
planen vid hemmabasen. Ryan Air har ca 60 sådana baser.   

2  En anställds hemmabas är den flygplats där hen börjar och avslutar minst 25 procent av sina 
arbetspass. Om flera flygplatser uppfyller kriteriet är hemmabasen den flygplats som den an-
ställde flyger på mest.    
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Det inte är Unionens avsikt eller önskan att motarbeta att kabinpersonal från Asien 
anlitas. Vi verkar för att de ska ha likvärdiga löner och villkor som anställda i de 
länder där de arbetar. 

Ett flygbolag ska betala avgifter och skatter i det land där deras ”principal place of 
business” finns. Det är också det landets myndighet som har ansvaret för tillsynen 
över säkerheten i bolaget. Idag är det relativt enkelt för ett flygbolag att hävda att 
de har sin ”principal place of business” i ett land trots att inga starter och land-
ningar sker i landet. Unionen menar att det är tveksamt om villkoren för ”principal 
place of business” i ett sådant fall kan anses vara uppfyllda och anser att  
bedömningsgrunderna behöver ses över i syfte att göra det tydligt att ”principal 
place of business” ska vara det land där flygbolaget huvudsakligen verkar. 

Regeringen har under 2014 påbörjat arbetet med att ta fram en strategi för flyget. 
Det är nödvändigt att frågan om den osunda konkurrenssituationen och den sociala 
dumpningen hanteras inom denna strategi. 

UNIONEN VILL ATT 

1. Regeringens strategi för flyget även hanterar frågan om den osunda 
konkurrensen som råder på flygmarknaden   

2. EU agerar för att bättre skydda enskilda arbetstagares rättigheter gentemot 
flygbolagen   

3. EU tydligare definierar vad som ska betraktas som ”principle place of  
business” i syfte att undvika avsiktliga försök att undkomma skatter och  
avgifter i det land företaget verkar  

4. Det vid offentliga upphandlingar av flygtjänster ställs krav på kollektivavtal 
eller kollektivavtalsliknande förhållanden hos företag som ingår avtal med stat, 
kommun eller landsting. Syftet är att minska risken för att allmänna medel be-
kostar illojal konkurrens mellan flygbolag  
 

Arbetsmiljö och arbetstider måste förbättras 
Arbetsmiljön är ett stort problem både för kabinanställda och markanställda, men 
orsaken till detta och reglerna ser lite olika ut och beskrivs därför i separata avsnitt. 

Kabinanställda 
Ett stort problem för kabinpersonalens arbetsmiljö är arbetstidens förläggning. 
Kollektivavtalet reglerar endast till viss del arbetstiden (som definieras som  
turlistearbete) och svensk arbetstidslag gör undantag för vissa paragrafer för  
flygande personal. Istället regleras arbetstiden av den europeiska flygsäkerhets-
myndigheten, EASA3. Enligt EASA:s regler får man arbeta maximalt 60 timmar i 
veckan och maximalt 190 timmar i månaden. Unionens kollektivavtal har satt ett 
tak för den planerade arbetstiden på 47,5 timmar per vecka (varierar dock i lokala 
överenskommelser).  

Problemet är att den faktiska arbetstiden ofta fördelas ojämnt så att den anställde 
under tre veckor kan jobba nära maxtaket (60/vecka) för att jobba relativt få  
timmar den fjärde veckan. Det är ofta stor skillnad mellan planerad tid och faktiskt 
arbetad tid eftersom ändringar i flygscheman kan ske med kort varsel. Trots att 
flygbolagen håller gränserna för de tidsregler som finns, så överutnyttjar man alltså 

3  EU-OPS, kapitel Q/SubpartQ. EASA; European Aviation Security Agency 
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deras flexibilitet. Man tar inte heller hänsyn till hur passen förläggs i förhållande 
till varandra vilket resulterar i att en anställd exempelvis kan jobba många nätter 
eller extremt tidiga morgnar i följd. Den myndighetsreglerade vilan kan infalla 
dagtid.   

Enligt säkerhetsreglerna är flygbolagen ansvariga för att arbetstiden förläggs så att 
besättningen är tillräckligt utvilad för att kunna ta ansvar för säkerheten ombord 
under alla förhållanden. Transportstyrelsen, den myndighet som ser till att reglerna 
efterlevs, menar att flygbolagen följer reglerna. Men i verkligheten förläggs  
scheman på ett sätt som inte tar hänsyn till kroppens förutsättningar för återhämt-
ning. Att resa mellan länder med stora tidsskillnader är ytterligare en dimension 
som gör återhämtningen svårare. 

Det finns också stora brister i den fysiska arbetsmiljön. Luftkvalitén i kabinen är 
sämre än den på marken med låg luftfuktighet och låg syrehalt. Kabinen har  
ergonomiska brister i inredningen och utrymmena är trånga och ger inte möjlighet 
till enskildhet och vila. Dessutom jobbar kabinpersonalen i omväxlande kall och 
varm luft samt i drag och i buller. Lägg därtill den risk det innebär för kroppen att 
arbeta i en tryckkabin. Ett sätt att förbättra den fysiska arbetsmiljön är att driva 
arbetet genom standardiseringskommittéer. En sådan har på arbetstagarnas initiativ 
börjat formeras för flyget.  

I januari 2014 beslutade EASA om nya flygtidsregler som ska vara genomförda 
senast 2016. Det finns goda förutsättningar för att reglerna kan ge ökad regel-
bundenhet när det gäller intag av måltider för de kabinanställda, som idag är ett 
stort problem då målen ofta måste intas utan möjlighet att lämna kabinen. Men det 
förutsätter förstås att flygbolagen implementerar de nya reglerna och anpassar 
schemaläggningen därefter. Transportstyrelsen och Arbetsmiljöverket har under 
våren 2014 gjort ett förtydligande som innebär att om inget kollektivavtal finns, 
gäller reglerna i arbetstidslagen. 

Skyddsombuden i SAS kabinklubb lämnade hösten 2013 in tre så kallade 6.6a; en 
begäran om åtgärd enligt arbetsmiljölagen, till SAS. Detta efter att sjuktalen hade 
ökat till vad klubben ansåg vara en oacceptabel nivå. Under våren har sjukfrån-
varon hos SAS kabinpersonal fortsatt att ligga på en hög nivå. Arbetsmiljöverket 
genomförde två inspektioner och i juli 2014 kom slutligen beskedet att Arbetsmil-
jöverket förelägger om vite om SAS inte undersöker och åtgärdar situationen innan 
31 oktober 2014.  

Markanställda 
Även för markanställda är arbetstiderna den viktigaste arbetsmiljöfrågan.  
Arbetspassen förläggs på ett sätt som inte tar hänsyn till kroppens förmåga till 
återhämtning. Det kan vara tidiga och sena pass om vartannat, istället för en rytm i 
arbetspassen som passar kroppen bättre. Med nuvarande scheman skulle de  
anställda behöva arbeta färre timmar för att orka, men istället har arbetstiden ökat. 
Det ökade antalet flygningar och den ökade efterfrågan på att kunna flyga till och 
från en destination över dagen gör att flygen går allt tidigare på dygnet. De tidiga 
arbetspassen har därför ökat dramatiskt i antal och startar ibland klockan tre på 
natten.4 Deltidsarbetande jobbar ofta korta pass morgon eller kväll vilket gör det 
extra svårt för dem att återhämta sig.  

4  Att arbeta med markservice definieras inte som skiftarbete varför dessa regler inte kan tillämpas. 
Istället definieras arbetet som turlistearbete och tiderna regleras i lokala avtal. 
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Arbetsgivarna efterfrågar ökad flexibilitet i schemaläggningen och kortare framför-
hållning. Ofta släpps scheman så sent som fjorton dagar innan schemastart och 
gäller för fyra veckor framåt. Under arbetspasset disponeras arbetstagaren av 
arbetsgivaren för olika arbetsuppgifter, t.ex. incheckning i en timme, arbete i gaten 
i fyrtiofem minuter, gå till nästa gate, incheckning igen osv. Dagsschemat  
meddelas vid arbetspassets början men kan ändras beroende på vad som händer 
under arbetspasset. Vid störningar i trafiken disponeras medarbetarna om med 
minutkorta varsel.    

Eftersom incheckning i stor utsträckning är automatiserad är det färre personer som 
servar de resande på flygplatsen. Detta har satt en större press på den personal som 
finns att tillgå som får hantera klagomål och problem som uppstår.  

Efter en anmälan från SAS klubb till Arbetsmiljöverket, som ledde till ett vite för 
arbetsgivaren, har sjukskrivningarna gått ner. Men problemen kvarstår. Förutom 
psykosociala arbetsmiljöbrister finns också fysiska arbetsmiljöproblem, bland 
annat höga mängder farliga partiklar i luften i och runt flygplatserna. 

Fackligt inflytande över utvecklingsarbetet 
Oavsett om man arbetar i kabin eller på marken så är grunden för en bra arbets-
miljö ett förebyggande arbete. Det innebär att Unionen måste ges insyn i - och en 
möjlighet att påverka - förändringar på arbetsplatsen som inverkar på arbetet. 
Exempel på sammanhang där sådan insyn och möjlighet att påverka är helt  
nödvändig är när flygplan ska byggas om eller beställas, när nya regler ska införas 
och när rutiner för exempelvis schemaläggning slås fast.  

För möjligheten till balans i arbetslivet är det viktigt att de som arbetar obekväma 
arbetstider har tillgång till barnomsorg på helger, kvällar och nätter. Även andra 
samhällsinrättningar bör ha öppettider som möter behoven hos dem som jobbar 
obekväma arbetstider. 

Inom Unionen använder vi begreppet O-arbetstid för att beskriva arbetstid som är 
Ohälsosam, Oförutsägbar, Oregelbunden och Osocial. Anställda inom flyget, både 
i luften och på marken, är i högsta grad drabbade av O-arbetstid.  

UNIONEN VILL ATT 

1. De fackliga organisationerna och skyddsombuden ges större insyn i och 
påverkan på förändringar på arbetsplatsen 

2. Det finns rutiner och system vid schemaläggningen som tar hänsyn till behovet 
av vila. Dessa ska fastställas tillsammans med de fackliga organisationerna och 
skyddsombuden 

3. Arbetsmiljöverket arbetar mer aktivt med att granska schemaläggningen inom 
flygbranschen ur ett hälsoperspektiv 

4. EASA/Transportstyrelsen går längre i sin kontroll av flygbolagens  
schemaläggning än de gör idag. Inte bara antal timmar utan även efterlevnaden 
av kraven på tillräcklig vila bör granskas 

5. Kompetensutveckling av personalen ska genomföras vid varje förändring av 
regelverken som rör arbetet 

6. Tillgången till platser i barnomsorgen på obekväma arbetstider ökar. Även 
andra samhällsinrättningar bör ha sådana öppettider att de möter behoven hos 
dem som arbetar obekväma arbetstider     
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Unionens ställningstaganden när det gäller O-arbetstid generellt är att:  
 

• O-arbetstid bör kompenseras med kortare arbetstid för att balansera  
de negativa effekterna 

• O-arbetstid ska regleras så att tid ges för återhämtning 

• O-arbetstid ska regleras så att tid ges för ett socialt liv   
 

Allt fler hyrs in via bemanningsföretag 
En trend är att kabinpersonal i allt större utsträckning hyrs in via bemannings-
företag. I vissa fall har hela personalstyrkan sagts upp för att istället hyras in, vilket 
skedde med Norwegians kabinpersonal i Sverige i december 2013. Norwegian hyr 
även in personal via andra bemanningsföretag utan kollektivavtal. Det finns en risk 
för att fler bolag följer i Norwegians spår.  

Unionen ser positivt på att personal hyrs in vid hög arbetsbelastning och vid behov 
av särskild kompetens i företaget. Det gagnar både verksamheten och de anställda 
att det finns en möjlighet att tillfälligt ta in förstärkning. Men, grunden bör vara att 
majoriteten av de som utför arbete i företaget bör vara direktanställda av företaget 
och att bemanningsanställda används för tillfälliga behov. 

Unionen menar att bemanningsbranschen i Sverige överlag fungerar väl och att de 
anställdas intressen är tillgodosedda genom de kollektivavtal som finns i branschen 
i Sverige. Men, det finns också risker med att arbeta som bemanningsanställd; man 
står utan möjlighet till inflytande hos kundföretaget när det gäller exempelvis 
schemaläggning, organisationsförändringar och arbetsmiljö. Chefen som har  
arbetsmiljöansvaret finns i bemanningsföretaget och inte vid den arbetsplats där 
den anställde faktiskt arbetar. Dessutom blir kompetensutvecklingen av  
bemanningsanställda ofta eftersatt.  

Transportstyrelsen övervakar att flygbolagen i Sverige följer de regler för säkerhet 
som finns i det internationella regelverket. I de europeiska flygsäkerhetsreglerna 
finns en rekommendation som säger att av den underhållspersonal (flygtekniker) 
som ett flygbolag använder, måste minst femtio procent vara direktanställd i  
företaget som utför underhållet. Motsvarande rekommendation finns inte för  
flygande personal och markpersonal. Unionens utgångspunkt är att säkerheten 
tillgodoses bättre om en kontinuitet bland personalen säkerställs. Hög omsättning 
innebär att man förlorar erfarenhet och det finns då en risk för att vissa anställda får 
ta ett större ansvar. Unionen menar därför att EASA:s säkerhetsrekommendation 
även bör gälla kabinanställda, piloter och markpersonal.  

UNIONEN VILL ATT 

1. Minst hälften av de anställda inom en yrkesgrupp med säkerhetsansvar bör 
vara direktanställda i företaget. EASA:s rekommendationer som gäller  
underhållspersonal bör även gälla kabinpersonal, markpersonal och piloter 

2. Regeringen lägger ett särskilt uppdrag på Transportstyrelsen att se över vilken 
effekt det har för säkerheten att det blir allt vanligare att personal anlitas som 
inte är direktanställd i företaget   
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Missbruk av visstidsanställningar 
Inom flyget, liksom på många andra delar av arbetsmarknaden, är andelen visstids-
anställda hög. Trots att visstidsanställningar ska användas i undantagsfall, när 
arbetsgivaren har tillfälliga behov av personal, är det vanligt att flygbolagen  
anställer på tidsbegränsade kontrakt. Det händer att personer sägs upp på grund av 
arbetsbrist för att senare återanställas på återkommande tidsbegränsade  
anställningskontrakt. 

För den anställde innebär det förstås en stor otrygghet och det får konsekvenser för 
möjligheten att skaffa bostad, bilda familj och att klara en långsiktig försörjning. 
Det blir svårt att planera sitt liv utanför arbetet och risken är stor för att kompetens-
utvecklingen blir eftersatt. Visstidsanställa har dessutom sämre hälsa i form av fler 
psykiska besvär och får ett begränsat stöd när de blir uppsagda. 5 Därför vill  
Unionen att även visstidsanställda ska omfattas av det kollektivavtalade omställ-
ningsstödet.    

För företaget kan visstidsanställning visserligen innebära en viss flexibilitet men 
också rimligen en stor osäkerhet för arbetsgivaren. Unionen kan inte se att det finns 
kortsiktiga behov som motiverar att visstidsanställningar utnyttjas i den omfattning 
som sker idag inom flyget. Däremot finns det behov av att under ett verksamhetsår 
kunna använda personalstyrkan flexibelt, beroende på efterfrågan och på perioder 
under året med en högre eller lägre veckoarbetstid. Detta har möjliggjorts genom 
en branschanpassning i våra kollektivavtal med flexibla veckoarbetstider. 

Precis som anställda i andra branscher behöver flyganställda ges möjlighet till 
kontinuerlig kompetensutveckling för att utvecklas i arbetet och för att stärka sina 
möjligheter på en bredare arbetsmarknad. Kompetensutveckling är en viktig del av 
ett hållbart arbetsliv, liksom möjligheten till deltidspension som ger en möjlighet 
att gå ner i arbetstid senare under arbetslivet och kanske jobba lite längre än den 
anställde annars hade orkat med. Ur ett samhällsperspektiv skapar ett hållbart 
arbetsliv förutsättningar för att fler ska kunna arbeta längre, vilket är viktigt  
eftersom den demografiska utvecklingen kräver det.    

De lagstadgade tidsgränser som finns idag kan arbetsgivare kringgå genom att 
växla mellan olika former av visstidsanställningar som vikariat och allmän visstids-
anställning. EU:s direktiv om visstidsarbete kräver att varje medlemsland har ett 
effektivt skydd mot missbruk och mot den bakgrunden gjorde TCO en anmälan till 
EU-kommissionen. Kommissionen har kommit fram till att den delar TCO:s syn 
och driver därför ett överträdelseförfarande mot den svenska regeringen. Om 
Sverige inte ändrar reglerna kan kommissionen besluta att väcka talan mot Sverige 
i EU-domstolen. 
 
Att uppfylla EU-rättens krav är inte svårt. TCO föreslår att en arbetstagare som har 
varit visstidsanställd hos samma arbetsgivare under sammanlagt tre år under en 
femårsperiod ska ha rätt till en tillsvidareanställning, oavsett vilken typ av tids-
begränsad anställning man hade innan. Lagen är dispositiv. Unionen står bakom 
TCO:s ställningstagande.  

 

  

5  ”Temporary employment and illness” Anna-Karin Waenerlund, 2013 
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UNIONEN VILL ATT 

1. Lagen ändras så att en person inte kan ha tidsbegränsade anställningar hos 
samma arbetsgivare i mer än tre år under en femårsperiod. Den anställde ska 
därefter istället erbjudas tillsvidareanställning 

2. Alla anställda, oavsett anställningsform, ges möjlighet till kontinuerlig  
kompetensutveckling under arbetslivet   

3. Även visstidsanställda ska omfattas av det kollektivavtalade omställningsstödet 

Allt fler uppdragstagare inom flyget  
Det blir allt vanligare att flygpersonal anlitas som uppdragstagare (företagare), 
framför allt piloter vid vissa lågprisbolag. Bland kabinpersonal är det än så länge 
ovanligt, men risken för spridning till dessa grupper är stor. En risk med utbred-
ningen av anlitandet av uppdragstagare är att uppdragstagare riskerar att stå utanför 
trygghetssystemen. En annan risk är att arbetsgivaren enkelt kan välja bort upp-
dragstagare som den av någon anledning anser inte passar in, till exempel personer 
med hög sjukfrånvaro. I förlängningen riskerar det att få negativa effekter för både 
arbetsmiljö och säkerhet.  

Piloter som anlitas som uppdragstagare uppmanas typiskt sett att starta ett företag 
på Irland eller i Spanien. De anlitas sedan av flygbolaget via ett bemanningsföretag 
som mellanhand. När man är uppdragstagare ska man själv betala in skatt och 
egenavgifter. För att kunna göra detta krävs i Sverige att man har en F-skattsedel. 
Utan F-skattsedel har man ingen möjlighet att betala de avgifter som ligger till 
grund för pension, sjukförsäkring etc.  

För att bli godkänd för F-skatt räcker det att man endast har en uppdragsgivare. 
Men, det krävs mer för att man ska betraktas som uppdragstagare i lagens mening. 
Arbetsdomstolens kriterier för att en person ska bedömas vara uppdragstagare är 
bland annat dessa: En uppdragstagare kan låta någon annan göra jobbet, bestämmer 
själv hur och när arbetet ska utföras och använder egna maskiner och redskap. Det 
ter sig alltså osannolikt att en pilot eller en kabinanställd skulle kunna betraktas 
som uppdragstagare om fallet prövades i en svensk domstol.   

Det finns fler länder än Sverige (bl.a. Tyskland och Italien) som inte erkänner 
uppdragstagare inom flyget, vilket innebär att man inte heller i dessa länder kan 
betala in sina skatter och sociala avgifter - de står därmed utan all social trygghet i 
det land där de bor. I praktiken kan det vara så att en svensk pilot bor i Malmö, 
arbetar för Norwegian eller Ryan Air som uppdragstagare och är stationerad i 
Malaga men flyger från Estland.  

European Tradeworkers Federation, ETF, driver ett projekt där man tillsammans 
med andra aktörer försöker påverka EU-kommissionen att reglera förekomsten av 
”falska” egenföretagare.6    

  

6  Även ECA European Cockpit Association och AEA Association of European Airlines utövar påtryckningar 
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UNIONEN VILL ATT 

1. EU verkar för att begränsa förekomsten av ”falska” egenföretagare 

2. Regeringen i EU:s ministerråd aktivt driver på för att minska förekomsten av 
”falska” egenföretagare 

Branschens utveckling 
Branschorganisationen Svenskt Flyg visar i en rapport att svenska flygbolag i flera 
avseenden har sämre förutsättningar än utländska bolag. I Sverige saknas en  
helhetssyn på flyget som finns i andra länder. Svenska bolag står för mindre än en 
tredjedel av utrikestrafiken från Sverige, att jämföra med Norge och Danmark där 
inhemska bolag står för hälften av utrikestrafiken. 2006 flög 100 procent av  
inrikespassagerarna och 39 procent av utrikespassagerarna med svenska bolag, 
2011 hade siffran sjunkit till 82 respektive 28 procent. Enligt Svenskt Flyg har 
antalet svenska flygbolag halverats på sex år och på fyra år har ca 5 600 arbets-
tillfällen försvunnit.7  

En tuff konkurrens på flygmarknaden kräver att flygbolagens kostnader pressas. 
Många flygbolag kämpar med dåliga resultat och flaggar för kommande  
besparingsprogram. Konkurrenssituationen försvåras av att oseriösa företag  
utnyttjar alla möjligheter till kostnadsbesparingar genom att förlägga verksamheten 
i länder som har låga skatter och avgifter och genom att hämta personal från länder 
med lägre löner och sämre villkor. Det ger en osund konkurrenssituation på  
flygmarknaden.  

Miljö och ekonomi  
De senaste åren har tillstånds- och tillsynsavgifter höjts i Sverige vilket har lett till 
en snedvriden konkurrens gentemot utländska bolag. Utländska flygbolag som 
trafikerar Sverige behöver exempelvis inte betala avgifter för att finansiera  
flygsäkerhetsmyndigheten i Sverige. I andra länder betalas sådan avgift av alla 
flygbolag som trafikerar landet. De avgifter flygbolagen betalar bör ligga på 
samma nivåer som i våra grannländer. 

Miljöfrågor är viktiga för branschen att hantera. Det krävs samverkan för forskning 
och statliga bidrag för att stödja utvecklingen av till exempel biobränslen. Flygets 
påverkan på miljön ska tas på allvar och teknik behöver utvecklas för att minska 
belastningen på miljön.  

Biobränslet är idag mycket dyrt och räcker bara för att försörja en del av flyg-
trafiken. Tekniken är inget hinder eftersom man kan tanka biobränsle i de flesta 
motorer, men det krävs en högre produktion för att öka tillgången och få ner  
kostnaden. När det gäller bilindustrin har staten lagt ner stora summor på att  
utveckla mer miljövänliga alternativ medan flygbranschen till stor del får bära sina 
egna kostnader.  

Precis som inom andra industrier behöver flygindustrin tillgång till demonstrations-
anläggningar för att vi i Sverige ska kunna utveckla ny teknik för flyget. Det  
gagnar både det inhemska flyget och tillväxten när produkter kan säljas till  
utländska flygplanstillverkare. Men, demonstrationsanläggningar är dyra och 
behöver delfinansieras av staten.    

En snabbare förnyelse av flygplansflottan är viktigt för miljön eftersom de  
moderna plan släpper ut mindre föroreningar, men också för att de är billigare att 

7  Svenskt Flyg: Så lyfter vi Sverige – en framtidsagenda för flyget 2014 
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driva. Nya plan förbrukar upp till en tredjedel mindre bränsle än de äldre  
modellerna. För att underlätta finansieringen av nya plan finns en internationell 
överenskommelse, Kapstadskonventionen. Konventionen ger ökad säkerhet för 
långivaren vilket minskar upplåningskostnaden för flygbolaget. Sverige har ännu 
inte ratificerat konventionen. En utredning ska lämna sitt förslag beträffande  
ratificering i december 2014. 

Flygets infrastruktur 
En fungerande och geografiskt väl utbyggd infrastruktur för flyget är viktig för 
Sveriges tillväxt. Det är viktigt att man har en flygplats inom rimligt avstånd  
oavsett var i Sverige man bor. Satsningar på infrastruktur som andel av BNP över 
en konjunkturcykel bör öka från de senaste decenniernas nivåer. Inrikesflyget 
kommer att ha en viktig roll att spela under lång tid framöver. Därför ska en god 
flygkapacitet främjas genom ett nationellt nät av flygplatser.  

Flygplatserna i Stockholmsområdet är inte bara betydelsefulla för näringslivet i 
Stockholm och dess möjligheter till affärsförbindelser med utlandet. Stockholms-
regionen är också omstigningsplats för en stor del av resandet från många av  
landets regioner och är därmed viktig för näringslivets kommunikationer. Att man 
enkelt ska kunna ta sig till och från Stockholmsområdet är nödvändigt för att 
företag och jobb skall kunna behållas och utvecklas runt om i landet.  

Swedavia, som bland annat driver Bromma Flygplats och Arlanda Flygplats, 
planerar stora investeringar vid båda flygplatserna för att möta de behov som finns. 
En eventuell nedläggning av Bromma ställer krav på en ytterligare terminal-
kapacitetsökning på Arlanda och eventuellt en ny landningsbana. Det finns en 
betydande risk för att något av de befintliga flygbolagen på inrikesmarknaden slås 
ut om start-och landningskapaciteten i Stockholmsområdet minskar. Allmänflyget, 
de mindre bolagen, kan inte på ett enkelt sätt flyttas till Arlanda eftersom det inte 
går att låta ett litet flygplan starta eller landa nära efter ett stort flygplan. Det kräver 
en betydligt större ”separationstid” än normala 90 sekunder. Om Bromma läggs ner 
utan att alternativ skapas skulle det innebära färre resealternativ för passagerarna 
men också att många flygplatser i landet endast skulle trafikeras av ett bolag, vilket 
sannolikt skulle innebära höjda priser. Om Bromma på sikt läggs ner skulle  
möjligen Skavsta kunna vara ett alternativ för att ta över en del av Brommas linjer. 
Om fyra år beräknas höghastighetsbanorna söderut från Stockholm vara klara 
vilket innebär kortare restid till Skavsta.  

Underhåll och utveckling av flygplatserna i landet är kostsamma investeringar som 
måste planeras och genomföras med lång tidshorisont. Finansieringen sker utan 
statliga medel. Flygplatserna finansieras huvudsakligen genom de avgifter som 
flygplatserna tar ut av flygbolagen som trafikerar flygplatsen. Det vill säga;  
kostnaden tas ut av passagerarna och företag som transporterar gods.  

Idag har många mindre flygplatser mycket svårt att få ekonomin att gå ihop och ett 
par av dem hotas av nedläggning. För att öka tillgängligheten till och från  
glesbygdsregionerna bör det statliga stödet höjas. Likaså bör det stöd som ges till 
flygbolag som trafikerar glesbygdslinjer utformas på ett sådant sätt att det främjar 
tillgängligheten i glesbygden.  

Swedavias miljötillstånd 
För resenärerna är det viktigt att det finns möjligheter att flyga direkt till många 
utländska destinationer från Sverige och att man kan flyga de tider på dygnet man 
önskar. Det som i nuläget begränsar möjligheten att utöka linjerna är attraktiva 
slottider vid de tidpunkter på dygnet då resenärerna helst vill åka; morgon och 
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kväll. Kapaciteten utgörs dels av hur många banor det finns att lyfta och landa på, 
dels av de tillstånd som reglerar hur flygningarna får ske. I dagsläget är det ont om 
attraktiva slottider på Arlanda varför Swedavia vill öka kapaciteten. Ett nytt miljö-
tillstånd blir avgörande för om Swedavia kan genomföra sina utveklingsplaner. 

För att kunna tillmötesgå de krav på miljön, och framför allt avseende bullret kring 
Arlanda, som ställs i miljötillståndet, behöver en ny teknik finnas i alla plan som 
lyfter och landar på Arlanda under rusningstrafik. I nuläget kan den nya tekniken 
inte hanteras av alla bolag. Swedavia hoppas på förlängd tidsfrist för att tekniken 
ska hinna anpassas till de krav som ställs. 

UNIONEN VILL ATT 

1. Regeringens strategi för flyget även hanterar frågan om den osunda  
konkurrensen som råder på flygmarknaden   

2. De avgifter som flygbolagen betalar för att trafikera Sverige ligger på samma 
nivåer som i våra grannländer 

3. Staten i större utsträckning bidrar till utvecklingen av en storskalig och kost-
nadseffektiv tillgång till biobränsle för flyget 

4. Staten samfinansierar gemensamma demonstrationsanläggningar för utveckling 
av ny teknik           

5. Regeringen ratificerar Kapstadskonventionen eftersom det vore positivt både 
för miljön och för de svenska flygbolagens ekonomi och konkurrenskraft 

6. Kapacitet och tillgänglighet inom flyget säkerställs så att möjligheten till 
resande till och från Stockholmsregionen, såväl som resande till och från öv-
riga delar av landet, motsvarar de behov som finns. Detta är viktigt för jobb 
och tillväxt i hela landet.  

7. Kollektivtrafiken till flygplatserna byggs ut för underlätta jobbpendling - även 
på obekväma arbetstider 

8. Det statliga stödet som fördelas till mindre flygplatser höjs för att öka tillgäng-
ligheten för alla, oavsett var i landet man bor   

9. Swedavias miljötillstånd ändras så att man får längre tid på sig att uppfylla 
kraven på minskat buller kring flygplatsen 
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Sammanfattning av Unionens förslag 

UNIONEN VILL ATT  

1. Regeringens strategi för flyget även hanterar frågan om den osunda  
konkurrensen som råder på flygmarknaden   

2. EU agerar för att bättre skydda enskilda arbetstagares rättigheter gentemot 
flygbolagen   

3. EU tydligare definierar vad som ska betraktas som ”principle place of  
business” i syfte att undvika avsiktliga försök att undkomma skatter och  
avgifter i det land företaget verkar 

4. Det vid offentliga upphandlingar av flygtjänster ställs krav på kollektivavtal 
eller kollektivavtalsliknande förhållanden hos företag som ingår avtal med stat, 
kommun eller landsting. Syftet är att minska risken för att allmänna medel  
bekostar illojal konkurrens mellan flygbolag 

5. De fackliga organisationerna och skyddsombuden ges större insyn i och  
påverkan på förändringar på arbetsplatsen 

6. Det finns rutiner och system vid schemaläggningen som tar hänsyn till behovet 
av vila. Dessa ska fastställas tillsammans med de fackliga organisationerna och 
skyddsombuden 

7. Arbetsmiljöverket arbetar mer aktivt med att granska schemaläggningen inom 
flygbranschen ur ett hälsoperspektiv 

8. EASA/Transportstyrelsen går längre i sin kontroll av flygbolagens schema- 
läggning än de gör idag. Inte bara antal timmar utan även efterlevnaden av  
kraven på tillräcklig vila bör granskas 

9. Kompetensutveckling av personalen ska genomföras vid varje förändring av 
regelverken som rör arbetet  

10. Tillgången till platser i barnomsorgen på obekväma arbetstider ökar. Även 
andra samhällsinrättningar bör ha sådana öppettider att de möter behoven hos 
dem som arbetar obekväma arbetstider    

11. Minst hälften av de anställda inom en yrkesgrupp med säkerhetsansvar bör 
vara direktanställda i företaget. EASA:s rekommendationer som gäller  
underhållspersonal bör även gälla kabinpersonal, markpersonal och piloter 

12. Regeringen lägger ett särskilt uppdrag på Transportstyrelsen att se över vilken 
effekt det har för säkerheten att det blir allt vanligare att personal anlitas som 
inte är direktanställd i företaget  

13. Lagen ändras så att en person inte kan ha tidsbegränsade anställningar hos 
samma arbetsgivare i mer än tre år under en femårsperiod. Den anställde ska 
därefter istället erbjudas tillsvidareanställning 

14. Alla anställda, oavsett anställningsform, ges möjlighet till kontinuerlig  
kompetensutveckling under arbetslivet   

15. Även visstidsanställda ska omfattas av det kollektivavtalade omställningsstödet 
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16. EU verkar för att begränsa förekomsten av ”falska” egenföretagare  

17. Regeringen i EU:s ministerråd aktivt driver på för att minska förekomsten av 
”falska” egenföretagare 

18. De avgifter som flygbolagen betalar för att trafikera Sverige ligger på samma 
nivåer som i våra grannländer 

19. Staten i större utsträckning bidrar till utvecklingen av en storskalig och  
kostnadseffektiv tillgång till biobränsle för flyget 

20. Staten samfinansierar gemensamma demonstrationsanläggningar för utveckling 
av ny teknik           

21. Regeringen ratificerar Kapstadskonventionen eftersom det vore positivt både 
för miljön och för de svenska flygbolagens ekonomi och konkurrenskraft 

22. Kapacitet och tillgänglighet inom flyget säkerställs så att möjligheten till 
resande till och från Stockholmsregionen, såväl som resande till och från  
övriga delar av landet, motsvarar de behov som finns. Detta är viktigt för jobb 
och tillväxt i hela landet 

23. Kollektivtrafiken till flygplatserna byggs ut för underlätta jobbpendling - även 
på obekväma arbetstider 

24. Det statliga stödet som fördelas till mindre flygplatser höjs för att öka  
tillgängligheten för alla, oavsett var i landet man bor   

25. Swedavias miljötillstånd ändras så att man får längre tid på sig att uppfylla 
kraven på minskat buller kring flygplatsen 
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Flygbranschen har de senaste åren genomgått stora förändringar med ne-
gativa konsekvenser för de anställda. Den kreativitet som kännetecknar 
flera flygbolags agerande när det gäller att hitta lägsta pris för personal 
och övriga kostnader påverkar också de företag som strävar efter att be-
driva en seriös verksamhet. Lågkostnadsbolagens agerande tvingar alla 
flygbolag att pressa kostnaderna för att kunna matcha de låga prisnivå-
erna mot kunderna. Detta leder bland annat till sämre villkor för dem 
som arbetar i branschen med tydliga negativa effekter för arbetsmiljön 
både för kabinanställda och för anställda som jobbar med markservice – 
Unionens medlemmar.  
Unionen värnar jobben i Sverige men även att arbetstagare, oavsett var 
de arbetar, ska ges rimliga löner och villkor. Med denna rapport vill vi 
uppmärksamma de problem vi ser för medlemmarna och för branschen 
som helhet, och lämna förslag till lösningar.

Vi fiNNS i: Borlänge, Borås, gävle, göteborg, Helsingborg, Jönköping, Kalmar, Karlshamn, Karlstad, linköping, luleå, Malmö, Norrköping, 
skellefteå, skövde, stockholm, sundsvall, södertälje, trollhättan, Umeå, Uppsala, Visby, Västerås, Växjö, Örebro 

Olof Palmes gata 17, 105 32 Stockholm
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