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SAMMANFATTNING  

 

Den svenska handelsflottan blir mindre för var år som går och det betyder färre svenska arbetsplatser till 

sjöss för svenska sjöbefäl. För den som strävar efter en karriär till sjöss kan det betyda att man får se sig 

om efter en anställning hos en utländsk redare. Både på Sjöfartshögskolan i Kalmar och ute till sjöss 

cirkulerar flera historier om att jobba för utländska redare, somliga rosenskimrande, andra nattsvarta. 

Syftet med det här arbetet var att ta reda på lite privatekonomiska skillnader och likheter angående en 

vanlig variant av utlandsanställning, anställd på internationaliseringsavtal, i jämförelse med 

storsjöavtalet som är ramavtal för de olika svenska anställningsavtalen. Tillvägagångssättet var att göra 

en skrivbordsundersökning där resultatet av sammanställningen delas upp under olika ämnesrubriker. 

Bland annat framkommer att inkomstmässigt är det en ganska liten skillnad i lön. Den stora skillnaden 

ligger i att den som jobbar på internationaliseringsavtal (även kallat IT-, INT- och utlandsavtal) betalar 

inte svensk skatt och blir därmed utförsäkrad från Försäkringskassan. Han eller hon kompenseras istället 

med privata försäkringar för sjukvård och pension på en likvärdig eller högre nivå än vad som gäller för 

en anställd på motsvarande svenskt fartyg. Accepterar man den omställningen så erbjuder 

internationaliseringsavtalet trygga anställningar på utlandsflaggade fartyg.  
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ABSTRACT  

 

The Swedish merchant fleet holds fewer vessels for each year that passes and that means fewer Swedish 

job opportunities at sea for Swedish officers. For those aspiring to start a career at sea, it could mean 

that one must look for a job at foreign ship owners. Both at the Kalmar Maritime Academy and at sea 

several stories are to be heard about working for foreign ship owners, some sweet, others not. The 

purpose of this study was to find out some personal financial differences and similarities on a common 

variation of foreign employment, internationaliseringsavtalet, in comparison with storsjöavtalet, the 

basic Swedish labor contract. The result of this investigation is divided in different subjects and shows 

for instance that the difference in wages is relatively small. The major difference lies in the fact that 

income from employment on internationaliseringsavtal (also known as IT-, INT- and utlandsavtal) is 

taxfree in Sweden. Not paying taxes will mean that the employee will lose his or hers social security 

from the Swedish Social Insurance Agency, Försäkringskassan. He or she is instead compensated with a 

private health insurance and pension plan of an equivalent or higher level than those of an employee in 

the corresponding Swedish vessel. If the private alternative of social security is an acceptable substitute, 

then internationaliseringsavtalet offers a secure employment aboard foreign-flagged ships. 

 

 

Keywords:  employment contract, personal finance, wages, social security 
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FÖRORD 

Under höstterminen på det sista året av fyra i Kalmar så var det uppenbart att jag var väldigt okunnig om 

min framtida ekonomiska situation. Examen och steget ut på den riktiga arbetsmarknaden var mindre än 

ett år bort. Ingen av mina kamrater på skolan hade heller någon kunskap i ämnet även om de hade 

desto fler drömmar att dela med sig av. Väldigt få handlade om att ta en anställning på Tysklandsfärjan, 

desto fler om norsk offshore, kryssningsfartyg eller tankers i world wide fart. Min egen uppfattning om 

hur allting hängde ihop var en blandning av historier från fikahörnan ombord, från vänner, från forum på 

internet och det lilla jag snappat upp från rederirepresentanter som besökt skolan. En förvirrad röra som 

spretade från att skära guld med täljkniv bara man seglade utländskt till skräckexempel på horribla 

efterhandskrav från Skatteverket på sjömän som tidigare skurit guld utan att skatta. Däremellan fanns 

uppfattningen borta bra men hemma bäst.  

 

När första kontakten med eventuella framtida arbetsgivare tas så kan det vara lätt att känna en desperat 

tanke om att hoppa på vad som helst bara jag får ett jobb, särskilt nu i en svag ekonomi. Är man yngre 

och eventuellt utan tidigare arbetslivserfarenhet så är det inte säkert att sådana saker som 

föräldraledigt och pensionsrätter är något man funderar över nu. Men med lite kunskap kan det vara 

möjligt att höja ribban, se längre in i framtiden än till nästa lönekuvert och kanske undvika någon 

fallgrop som kan ställa till det nästkommande månad, om några år eller ännu längre fram i tiden. 

 

Slutligen vill jag rikta ett tack till min handledare, Ove Öving, för tips, stöd och kritik som resulterade i ett 

färdigt arbete. 
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

År 2008 skrev sjökaptensstudenterna Niklas Hallerström, Markus Ljungqvist och Carl-Johan 

Tylegård ett examensarbete med titeln ’Vilka faktorer värdesätter Kalmars sjöbefälsstudenter 

högst hos en arbetsgivare’. Det examensarbetet innehöll en kvantitativ enkätundersökning om vad 

eleverna på Sjöfartshögskolan i Kalmar prioriterade vårterminen 2008 när de i framtiden skulle 

söka sin första anställning. Undersökningen visade att den då mest värdefulla faktorn hos en 

presumtiv arbetsgivare var den privatekonomiska (lön och förmåner) (Hallerström, Ljungqvist, 

Tylegård, 2008). Då det inte innehöll någon information om anställningsavtal, skatt eller pension 

så är det ett skäl till den här studiens uppförande.  

 

Antalet fartyg som flaggar med den svenska fanan har minskat kraftigt den senaste tiden efter 

några år av uppgång. Mellan januari 2009 till januari 2010 gick antalet ner från 240 till 210 fartyg 

(Svenska Redarföreningen 2010). Redarnas officiella linje är att de är missnöjda med de 

ekonomiska villkoren som en svensk flagga innebär. Redarföreningen framhåller särskilt 

avsaknaden av en tonnageskatt som hotande av den internationella konkurrensneutraliteten. I en 

artikel på ekonomi-websidan E24.se säger Per Croner, vd på Wallenius Marine, att de ska flagga ut 

tre fartyg under året men inte på grund av den icke existerande tonnageskatten utan på grund av 

bemanningskostnaderna som varit för höga’ (E24 Näringsliv, 2010). De svenska sjöbefälen som 

stannar kvar ombord får byta från en anställning under storsjöavtalet till en anställning under 

internationaliseringsavtal. Det faktum att de svenskflaggade fartygen blir färre betyder att det blir 

färre svenska arbetstillfällen till sjöss och fler svenska sjöbefäl får söka sig till svenska eller 

utländska redare med fartyg flaggade utomlands.  

 

En anställning ombord ett fartyg under svensk flagg i ett svenskt rederi innebär att man är skyldig 

att betala skatt till stat, kommun och landsting. Det betyder att den skattebetalande sjömannen är 

med och bidrar till att den svenska modellen med ett tryggt socialt skyddsnät fungerar. Det 

innebär även att han eller hon har rätt att ta del av vad skyddsnätet har att erbjuda i form av till 

exempel sjukersättning, föräldrapenning och allmän ålderspension.  
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Den som är anställd på internationaliseringsavtal på ett fartyg flaggat utomlands betalar ingen 

skatt. Vad innebär det för hans eller hennes privatekonomi och sociala skyddsnät? 

 

1.2 Problemformulering 

Med den rådande trenden hos de svenska redarna att flagga ut sina fartyg så minskar 

möjligheterna för sjöbefäl att söka sig en anställning på de traditionella svenska avtalen. En 

alternativ lösning är IT-avtalet. En anställning på IT-avtal innebär dock stora skillnader i 

privatekonomin. Med tanke på de valen nyexaminerade sjöbefäl gör efter avslutade studier 

kommer att avspegla sig ekonomiskt även längre fram i livet så kan en sammanställning över de 

större punkterna vara värdefull för ett oerfaret sjöbefäl på väg att skriva under sitt första 

anställningsavtal. 

 

1.3 Frågeställning 

Hur skiljer det sig ur ett privatekonomiskt perspektiv för en sjöingenjör att vara anställd av en 

svensk eller utländsk arbetsgivare på internationaliseringsavtal kontra en svensk arbetsgivare på 

storsjöavtal? 

 

1.4 Syfte 

Arbetets övergripande syfte är att tjäna som en informationskälla för sjöbefäl på väg ut i 

arbetslivet. Det skall beskriva och påvisa en del privatekonomiska skillnader mellan storsjöavtalet 

respektive internationaliseringsavtalet. Exempelvis något centralt som en lönejämförelse där 

storsjöavtalets beskattade lön jämförs med den skattefria lönen på internationaliseringsavtal. 

Arbetet skall även informera om andra ekonomiska tryggheter så som sjukersättning, 

föräldrapenning och pension. 
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1.5 Avgränsningar 

Arbetets omfattning kommer att begränsas till förutsättningarna för en nyligen examinerad 

sjöingenjör, skriven och bosatt i Sverige och på väg att söka sin första anställning till sjöss. En 

annan begränsning är att endast behandla storsjöavtalet och internationaliseringsavtalet, hur den 

enskilda sjömannens privatekonomi påverkas av en anställning under endera avtalet på ett antal 

punkter. 
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2. METOD 

Efter en första sökning av information och inläsning på det valda ämnet så kunde 

problemformuleringen och frågeställningen mejslas fram. Då syftet med det här arbetet var en 

beskrivande uppsats över storsjöavtalet och IT-avtalet så användes ett hermeneutiskt synsätt vid 

den första inläsningen. Hermeneutik är i grunden en filosofi där läran om tolkningar av texter eller 

diskussioner är central. Vid tolkning av texter är det lätt att tidigare erfarenheter och kunskaper 

färgar intrycken man får. Istället bör läsaren försöka försätta sig i författarens roll för att kunna 

bedöma texten förutsättningslöst (Sahlgrenska akademien 2007). Denna första sökning var utan 

begränsningar då en bred bild av området eftersträvades. Det hermeneutiska synsättet gjorde det 

möjligt att välja ut de områden som skulle studeras under egna ämnesrubriker (ex. löner, pension 

m.m.) utan att förväntningar på slutresultatet styrde urvalet. 

 

Vid val av metod finns det enligt Wiedersheim-Paul & Eriksson fyra större undersökningsmetoder 

man kan använda. 

  

 Fallstudier där man undersöker ett fåtal enheter i flera olika avseenden.  

 Surveystudier där man tar standardiserade stickprov på en större mängd data. 

 Experimentstudier, en undersökning där man varierar någon av de ingående variablerna. 

 Skrivbordsundersökning, en sammanställning av redan insamlat och bearbetat material 

(Eriksson & Wiedersheim-Paul 1992). 

 

En metod som är lämplig för en beskrivande uppsats och den metod som det här arbetet bygger 

på är att göra en skrivbordsundersökning. Med den metoden använder man publicerad 

information från olika källor för att sammanställa en helhetsbild. Det innebär att man inte behöver 

söka efter respondenter utan möjligheten finns att snabbt få tillgång till användbart material. Det 

innebär dock i sin tur att man får ta hänsyn till materialets ursprung, kritiskt granska dess källor. I 

det här arbetet så har det inneburit att information som inte hämtats direkt från olika 

myndigheter ändå har kunnat härledas till lagar, regler och förordningar. Viktigt är även att 

aktuella källor har använts, exempelvis att informationen inte bygger på en lagtext som sedan 

reviderats efter att informationen blivit publicerad.   
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När man samlar in material till sitt arbete kan man bruka ett av två sätt (Holme & Solvang 1991 

s.86). Antingen använder man en kvantitativ tillämpning där man tar in lite information från 

många källor som man kan omvandla till mätbara siffror. Ett exempel på en kvantitativ mätmetod 

är en enkät med fasta svarsalternativ, målet är att få in många svar på ett antal mätvariabler. Det 

andra sättet att samla in sitt material på är att använda en kvalitativ tillämpning. Då intresserar 

man sig istället för ett fåtal källor som bedöms lämpliga och försöker få ut en djupare förståelse, 

man tolkar fram sammanhang och helhetsbilder. Ett exempel på en kvalitativ mätmetod är den 

personliga intervjun där samtalet är öppet och det finns utrymme för följdfrågor.   

Det material man samlar in kan i sin tur vara av två typer, primär- eller sekundärdata. Primärdata 

är sådant material som forskaren tar fram på egen hand med hjälp av exempelvis enkäter eller 

intervjuer. Sekundärdata är istället material som redan finns publicerat och tillgängligt.  

 

Med fastställda ämnesrubriker togs en kvalitativ ansats för att söka information. Då huvuddelen av 

arbetets ämnesrubriker är styrda av lagstiftning så har mycket av arbetets insamling av 

sekundärdata hämtas från ett fåtal källor, i det här fallet olika myndigheter till exempel 

Skatteverket och Pensionsmyndigheten. Efter den första förutsättningslösa sökningen så framkom 

att det material som behövdes för att sammanställa det här arbetet fanns publicerat elektroniskt 

på olika företags, organisationers och myndigheters hemsidor på internet. Avtalen i sig finns 

publicerade på Sjöbefälsförbundets respektive Svenska Sjöbefälsföreningens hemsidor. 

 

I metodavsnittet så brukar också begreppen validitet och reliabilitet dyka upp. Kortfattat kan man 

förklara validitet som förmågan att mäta det som är avsett att mätas. Reliabilitet är med en lika 

kort förklaring att man mäter på rätt sätt och får tillförlitliga värden. För en oerfaren forskare och 

författare som skriver en kvalitativ uppsats så kan det vara svårt att värdera sitt arbete i dessa 

termer då även metodlitteratur vittnar om att ämnet är omdiskuterat (Wiedersheim-Paul, 

Eriksson, Aronsson 1978). Den här undersökningens validitet och reliabilitet är begränsad till 

livslängden på de avtal och lagar den bygger på. Skulle undersökningen göras om detta år (2011) 

så skulle den med all sannolikhet uppvisa samma resultat.  
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3. FAKTAORIENTERING 

3.1 Tidigare forskning 

Det finns mycket skrivet om löner, arbetsvillkor, pensionslösningar att finna på internet via vanliga 

sökmotorer. Ska det knytas ihop med sökorden sjöbefäl, storsjöavtal eller 

internationaliseringsavtal så sjunker träffantalet. De flesta av sökträffarna leder till artiklar på de 

tre stora fackförbunden för sjöfolks hemsidor. Många av dessa artiklar gav nyttig information vid 

inläsningen på ämnet för arbetet. För att eventuellt hitta några akademiska arbeten som tidigare 

skrivits så gjordes sökningar i databasen Diva (Digitala Vetenskapliga Arkivet) och Libris Uppsök 

som är ett bibliotekssystem över examensarbeten och uppsatser. Sökorden som användes var 

storsjöavtal, internationaliseringsavtal, löner, socialförsäkring et cetera. Storsjöavtal gav få 

sökträffar, närmaste relevanta träffen var ett arbete med titeln ’Kollektivavtal, fri rörlighet och 

konkurrensrätt – exemplet storsjöavtalet och bemanningsanställda’. Efter telefonkontakt med 

författaren, professor Örjan Edström vid Umeå universitet så visade det sig att det arbetets syfte 

var att belysa frågan huruvida § 21 i storsjöavtalet för manskap, att entreprenörer som utför 

arbetsuppgifter ombord på svenska fartyg tecknar kollektivavtal med fackförbundet SEKO, strider 

mot EU:s fria rörlighet, det vill säga rätten för ett företag etablerat i en annan medlemsstat att 

erbjuda sina tjänster på den svenska arbetsmarknaden (Edström 2010). Internationaliseringsavtal 

gav inga träffar men IT-avtal desto fler, dock inga som var relaterade till sjöbefäl och deras 

ekonomiska situation. 

 

3.2 Sjöbefälens fackförbund 

I Sverige finns det två stycken fackförbund som båda arbetar med samma frågor och är öppna för 

både nautiskt och tekniskt sjöbefäl samt intendenturbefäl att söka medlemskap i. Först ut att 

organisera sig var sjöingenjörerna år 1848, då under namnet Machinistsamfundet 

(Sjöbefälsförbundet 2011a), som namnet antyder var det endast öppet för tekniskt befäl att 

ansluta sig. 1907 startades motsvarigheten för styrmän och befälhavare, Sveriges 

fartygsbefälsförening (förkortat SFBF). 1970 fick även intendenturbefäl gå med i SFBF (Svensk 

Fartygsbefälsförening 2011). 1998 blev det möjligt för nautiskt befäl att gå med i 
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Sjöbefälsförbundet (förkortat SBF) som de nu hette och i början av år 2000 öppnades det upp för 

tekniskt befäl att gå med i SFBF. Sedan dess har det funnits två fackförbund med liknande agendor 

att välja mellan för de sjöbefälen med en vilja att organisera sig och få en medlemstidning i 

brevlådan. 

Båda fackförbunden är politiskt obundna och verkar för att främja medlemmarnas bästa när det 

kommer till ekonomiska och sociala villkor. De verkar även som företrädare för sina medlemmar i 

yrkesfrågor som rör sjöpolitik, sjösäkerhet samt sysselsättnings- och utbildningsfrågor. Frågan om 

en eventuell sammanslagning av SBF och SFBF har diskuterats flitigt under många år men ännu har 

så inte skett. Dock har de båda fackförbundens respektive styrelse samlats under namnet 

Sjöbefälskartellen vid avtalsförhandlingar med sin gemensamma motpart, Sjöfartens 

arbetsgivarförbund (SARF).   

 

 

3.3 Internationaliseringsavtalets tillkomst 

I oktober 1983 slöt Sveriges Redareförening och berörda fackliga organisationer ett avtal om 

överföring av fartyg till utländsk flagg. Detta avtal reglerade också anställningsvillor för anställda i 

svenska rederier som tjänstgjorde på de fartyg som överfördes till utländsk flagg. Delen med 

anställningsvillkor kom att kallas internationaliseringsavtalet, i dagligt tal omnämnt som IT-avtal, 

INT-avtal eller utlandsavtal. 

Avtalen förutsatte för sin tillämpning vissa ändringar i skattelagstiftningen. Riksdagen godkände 

(proposition 1984/85:175, betänkande 1984/85:SkU59, rskr. 1984/85:351) att anställda ombord 

på utländska fartyg undantas från skatt i Sverige om fartyget går i oceanfart och anställningen och 

vistelsen utomlands varat minst sex månader. Riksdagen beslutade att skattebefrielsen skulle gälla 

till och med 1989 års taxering. Som förutsättning för skattebefrielse gällde att den anställdes 

arbetsgivare var en fysisk person bosatt i Sverige eller en där hemmahörande juridisk person. 

Numera har tillämpningen ändrats och det krävs i stället att arbetsgivaren hör hemma i stat inom 

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (Proposition 2005/06:21). Skattebefrielsen förlängdes 

först till 1994 och blev från och med 1995 års deklaration permanent. 

Genom att ansluta till ett avtal mellan SAF och PTK (Överenskommelse om avtal om social trygghet 

för tjänstemän vid utlandstjänstgöring) som träffades 1985 reglerades den anställdes sociala 
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skydd. För redaren innebar detta att kostnaden för det sociala skyddet halverades samtidigt som 

den anställde fick fortsatt socialt skydd (SOU 2006:20 s. 77-78). Senare har paragrafen om socialt 

skydd utökats till att även andra försäkringspaket kan godtas. Bilaga med fullständig redovisning 

av villkoren måste då bifogas till anställningsavtalet. 

  

3.3.1 Avtal om social trygghet mellan SAF och PTK 

Avtalet om social trygghet för tjänstemän vid utlandstjänstgöring mellan Svenska 

Arbetsgivarföreningen, SAF och Privattjänstemannakartellen, PTK träffades i juni 1985. Det kom till 

för att skydda anställda som skickades utomlands för att arbeta under så lång tid att de avfördes 

ur den svenska socialförsäkringen. 

 

Avtalet ger i stort sett samma försäkringsskydd under utlandstjänstgöring som vid arbete i  

Sverige. Försäkringen gäller under hela tjänstgöringstiden samt under resor till och från  

tjänstgöringsorten. Avtalet gäller världen över. Försäkringsskyddet omfattar i korthet:   

 

 Läkekostnadsförsäkring (sjukdom eller olycksfall). 

 Tandbehandling med akuta besvär. 

 Graviditet och förlossning. 

 Rese- och transportkostnader vid sjukdom eller olycksfall. 

 

Avtalet innehåller även ett stycke om pensionen. Vid förtidspensionering blir pensionen lika stor 

som om arbetstagaren hade arbetat hela tiden i Sverige. Om arbetstagaren på grund av 

tjänstgöringen utomlands går miste om intjänande av svensk lagstadgad pension, ger ITP-

försäkringen kompensation för det. Vad det gäller ålderspension vid arbete utomlands så tjänas 

ITP ålderspension in som vid arbete i Sverige. Om arbetstagaren går miste om intjänade av svensk 

allmänpension, kompenseras detta genom ITP-försäkringen.  

Tjänstegrupplivförsäkringen, TGL, ska gälla på samma sätt som när arbetstagaren arbetar i Sverige. 

Skulle den anställde avlida under sin utlandstjänstgöring får änka/änkling och barn under 20 års 

ålder familjepension.   
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Avtalet om social trygghet gäller inte när arbetstagaren samtidigt är anställd hos en utländsk 

juridisk person och har träffat ett anställningsavtal med sin utländska arbetsgivare som innefattar 

sociala försäkringar (Svenskt näringsliv försäkringsinformation 2002). 
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4. UNDERSÖKNING 

4.1 Avtalsjämförelse 

IT-avtalet är i grunden baserat på storsjöavtalet men med stora delar urlyfta eller modifierade. 

Hela avtalet som fyller 37 sidor för storsjöavtalet ryms på 5 sidor för IT-avtalet. Härunder följer en 

sammanfattning över lön och arbetstid. 

  

4.1.1 Löner 

Hur mycket man får i lön på både storsjö- och IT-avtal är beroende av två saker. Antalet år man 

arbetat till sjöss och fartygets dödvikt, det vill säga fartygets lastkapacitet inklusive bunkers till 

lastmärkets sommarfribord. 

För en 2:e sjöingenjör anställd på storsjöavtal ser grundlönen ut enligt tabellen nedan från och 

med 1 april 2011 (alla siffror hämtade från Sjöbefälsförbundets hemsida, 9 mars 2011), 

 

Storsjöavtalets tarifflön, kr/mån 
  Fartygsgrupp Dödvikt Begynnelselön 2 års sjötid 

(1-10) <23999 20 482 20 898 

11 24000–29999 20 886 21 310 

12 30000–41999 21 281 21 736 

13 42000–59999 21 763 22 238 

14 60000–79999 22 258 22 742 

15 80000–109999 22 798 23 286 

16 110000–159999 23 348 23 889 

17 >1600000 23 920 24 396 

 

Utöver grundlönen finns det olika tillägg som skall adderas beroende på fartygstyp, bemanning 

eller andra omständigheter. Tillägg för att vara mönstrad på ett tankfartyg är 8 % (12,5 % för < 

3 000 grosston) av månadslönen. Har man tagit sin sjöingenjörsexamen är man berättigad till ett 
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påslag på 1 284 kr per månad, är man ensamt maskinbefäl ombord får man 1 110 kr extra för att 

nämna några. Hela listan är bifogad som bilaga.   

IT-avtalet har inga liknande tillägg till grundlönen som storsjöavtalet förutom ett påslag om 2 % för 

torrlastfartyg (3,4 % för tankfartyg) över 3 000 grosston. En annan skillnad är att det bara finns 4 

stycken grupper för fartygens storleksindelning. När ett fartyg blir aktuellt för IT-avtal så tas en 

diskussion mellan fackförbund och aktuellt rederi angående vilken grupp (1-4) som fartyget ska 

placeras i. Det man tittar på är fartygets storlek och maskinstyrka (Huss 2011).  

För en 2:e sjöingenjör anställd på IT-avtal ser grundlönen ut enligt tabellen nedan från och med 1 

april 2011 (alla siffror hämtade från Sjöbefälsförbundets hemsida, 9 mars 2011), 

IT-avtalets tarifflön, kr/mån 
 Fartygsgrupp Begynnelselön 2 års sjötid 

1 21 750 22 070 

2 22 920 23 270 

3 24 910 25 340 

4 25 430 25 810 

 

 

4.1.2 Arbetstid och övertidsersättning 

I båda avtalen skiljer man på daggående och vaktgående maskinbefäl när det kommer till avtalad 

ordinarie arbetstid.  

Under storsjöavtalet har daggående maskinbefäl en ordinarie arbetsvecka på 45 timmar som skall 

förläggas mellan måndag till lördag. Dessa timmar skall i normalfallet fördelas med 8 timmar 

mellan 06:00-18:00 på vardagar och 5 timmar mellan 06:00-13:00 på lördagen. Daggående 

maskinbefäl kan åläggas jourtjänst. Det innebär att 2 gånger per dygn (tidig morgon och sen kväll) 

utöva upp till en timmes driftsmässig tillsyn utan särskild ersättning. Vaktgående maskinbefäl 

arbetar 8 timmar om dagen, 7 dagar i veckan. Dessa timmar är fritt att lägga vilken tid på dygnet 

som helst men strävan skall alltid vara att mesta möjliga sammanhängande fritid erhålls. Allt 

arbete utöver de ovan nämnda skall ersättas med övertidsersättning. Övertidsersättningen är 
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1/104 på vardagar och 1/71 på söndagar och helgdagar av månadslönen per arbetad 

övertidstimme.   

 

IT-avtalets andra paragraf föreskriver att daggående maskinbefäl har 45 timmars ordinarie 

arbetstid per vecka. För den som går vakt är arbetstiden 56 timmar per vecka. Dessa timmar skall 

förläggas efter vad som föreskrivs i storsjöavtalet. Utöver den ordinarie arbetstiden så får tekniska 

chefen beordra övertid upp emot 40 timmar per kalendermånad utan att maskinbefälet har rätt 

till övertidsersättning. För övertid utöver det skall det utgå ersättning per arbetad övertidstimme 

med 1/100 eller 1/50 av månadslönen för vardagar respektive söndagar och helgdagar. 

 

4.2 Skatt och skatteavdrag 

Den som är bosatt i Sverige är normalt sett obegränsat skatteskyldig. Det innebär att du ska betala 

skatt i Sverige för samtliga inkomster, oavsett om de är intjänade i Sverige eller i utlandet. På 

Skatteverkets hemsida (Skatteverket 2011a) finns följande definitioner (från Inkomstskattelagens 

3 kap. 3 §) för att avgöra om en inkomsttagare är obegränsat skatteskyldig, 

 Du anses bosatt i Sverige om du normalt tillbringar din dygnsvila och ska vara folkbokförd 

här.  

 Du vistas stadigvarande i Sverige om du är i Sverige minst sex månader i följd. Kortare 

avbrott i vistelsen, t.ex. för att besöka hemlandet, bryter inte vistelsen i Sverige. 

 Du kan anses ha väsentlig anknytning till Sverige om du, efter att ha flyttat från Sverige, 

har kvar bostad, familj, viktiga tillgångar eller liknande här.  

Hur stor den slutliga skatten blir beror på vilken kommun man är bosatt i och därigenom hur stor 

kommunal inkomstskatt man är skyldig att betala. Till sin inkomst skall även förmånsvärdet av fri 

kost adderas, för 2011 är det 190 kr per dag ombord och 127 kr per ledighetsdag 

(Sjöbefälsförbundet 2011). Innan den slutliga skatten bestäms så har alla inkomsttagare rätt till ett 

grundavdrag på inkomsten. Grundavdragets storlek är beroende av storleken på inkomsten, för 

inkomståret 2010 är det lägst 12 500 kr, högst 32 700 kr. Utöver grundavdraget får man göra 

avdrag för sjöinkomst. Det uppgår till 35 000 kr för närfart respektive 36 000 kr för fjärrfart. 

Skatteverket fastställer årligen vilket fartområde fartygen under svensk flagg ska klassificeras till, 



 

13 
 

när- eller fjärrfart. På den uträknade skatten görs slutligen ett avdrag som kallas skattereduktion 

för sjöinkomst, för närfart 9 000 kr och för fjärrfart, 14 000 kr (Skatteverket 2011b). 

Inkomsten från en anställning på IT-avtal är inte skattepliktig så länge villkoren som ställs i 

Inkomstskattelagens 3 kap. 12 § uppfylls, 

 

Den som har anställning ombord på ett utländskt fartyg som huvudsakligen går i oceanfart är inte 

skattskyldig för inkomst av anställningen om 

 - Vistelsen utomlands varar i minst 183 dagar sammanlagt under en tolvmånadersperiod, och 

 - arbetsgivaren hör hemma i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. 

 

Det innebär att man kan ha vilka avlösningsperioder man vill så länge man är ute till sjöss 183 

dagar totalt sett över hela inkomståret. För att avgöra vad som är oceanfart finns följande 

definitioner i samma paragraf, 

 

- fart i utomeuropeiska farvatten med undantag för fart på orter vid Medelhavet och Svarta havet, 

på Nordafrikas västkust norr om 22 grader nordlig bredd, på Kanarieöarna och på ön Madeira, och 

- fart i Europeiska farvatten norr eller väster om linjen Trondheimsfjorden - Shetlands nordspets, 

därifrån västerut till 11 grader västlig bredd, längs denna longitud till 48 grader nordlig bredd 

(Inkomstskattelagen, 3 kap. 12 §). 

Uppgifter om den skattefria inkomsten skall tas med i den årliga deklarationen under ’Övriga 

upplysningar’ (Skatteverket 2011b). Har man andra inkomster, exempelvis ett extrajobb när man 

är hemma på ledighet, så är den inkomsten skattepliktig enligt vanliga skatteregler. Detsamma 

gäller eventuell ersättning från Försäkringskassan eller liknande instanser.  

För att göra det lite mer överskådligt följer två räkneexempel med lön enligt storsjöavtalet minus 

skatt i en jämförelse med IT-avtalets skattefria lön. 
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Storsjöavtal, lägsta begynnelselön 
 Tarifflön fartygsgrupp 1-10 (20 482 x 12) 245 784 

Tillägg sjöingenjörsexamen (1 284 x 12) 15 408 

Kostförmån (4 755 x 12) 57 060 

Brutto årsinkomst (245 784 + 15 408 + 57 060) 318 252 

Grundavdrag 14 100 

Sjöinkomstavdrag för fjärrfart 36 000 

Summa beskattningsbar inkomst 268 152 

Kommunalskatt (exkl. kyrkoavgift) 32,68% 

    

Summa skatt (268 152 x 0,3268) 87 632 

Skattereduktion för sjöinkomst 14 000 

Summa slutlig skatt (87 632 - 14 000) 73 632 

Faktisk procentsats (73 632 / 318 252) 23,13% 

Netto årsinkomst inkl. kostförmån (318 252 - 73 632) 244 620 

Netto månadslön (244 620 / 12) 20 385 

    

IT-avtalet grupp 1 årsinkomst (21 750 x 12) 261 000 

Skillnad i lön (261 000 - 244 620) 16 380 

Löneskillnad i procent (16 380 / 244 620) 6,70% 
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Storsjöavtal,högsta 2 års-lön 
 Tarifflön fartygsgrupp 17 (24 396 x 12) 292 752 

Sjöingenjörsexamen (1 284 x 12) 15 408 

Kostförmån (4 755 x 12) 57 060 

Brutto årsinkomst (292 752 + 15 408 + 57 060) 365 220 

Grundavdrag 12 500 

Sjöinkomstavdrag för fjärrfart 36 000 

Summa beskattningsbar inkomst (365 220 - 12 500 - 36 000) 316 720 

Kommunalskatt (exkl. kyrkoavgift) 32,68% 

    

Summa skatt (316 720 x 0,3268) 103 504 

Skattereduktion för sjöinkomst 14 000 

Summa slutlig skatt (103 504 - 14 000) 89 504 

Faktisk procentsats (89 504 / 365 220) 24,51% 

Netto årsinkomst inkl. kostförmån (365 220 - 89 504) 275 716 

Netto månadslön (275 716 / 12) 22 976 

    

IT-avtalet grupp 4 årsinkomst (25 810 x 12) 309 720 

Skillnad i lön (309 720 - 275 716) 34 004 

Löneskillnad i procent (34 004 / 275 716) 12,30% 

 
 

4.3 Den sociala tryggheten 

Med social trygghet avses i den här undersökningen sjukersättning, arbetslöshetsförsäkring, 

föräldraledighet och ålderspension. Delarna i den svenska sociala tryggheten ordnas in under 

namnet socialförsäkring. Socialförsäkringen är indelad i bosättningsbaserade och arbetsbaserade 

förmåner. Det innebär att även den som arbetar utomlands (eller på IT-avtal) har rätt till 

bosättningsbaserade förmåner såsom barnbidrag och vissa former av subventionerad sjukvård. De 

arbetsbaserade förmånerna såsom sjuk- och föräldrapenning eller den inkomstgrundade 

ålderspensionen ska täcka för inkomstbortfall. Förutsättningen för att vara berättigad till dessa 

förmåner är att man har eller nyligen har haft skattepliktiga inkomster i Sverige (Försäkringskassan 

2011a s.1). 
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4.3.1 Sjukersättning 

Allt ifrån influensa till benbrott kan utgöra hinder för att resa ut och mönstra på. Enligt storsjö-

avtalet så skall arbetsgivaren betala sjuklön till det maskinbefäl som inte kan fullgöra sin tjänst på 

grund av skada eller sjukdom i upp till två månader. Har man varit anställd i samma rederi i ett år 

så har man rätt till tre månaders sjuklön, har man fem års anställning i följd har man rätt till fem 

månaders sjuklön. Sjuklönen är 80 % av den vanliga lönen. Förutom sjuklön så skall arbetsgivaren 

betala ut kostersättning förutsatt att man inte blivit inlagd på sjukhus. Skulle man vara fortsatt 

sjukskriven efter perioden med sjuklön så får man istället sjukpenning av Försäkringskassan i upp 

till 364 dagar under en period av 15 månader. Även sjukpenningen ska motsvara 80 % av din 

inkomst, den har dock ett tak på 7,5 prisbasbelopp (7,5 x 42 800 = 321 000 kronor för 2011). Blir 

man arbetslös under sin sjukskrivning sjunker sjukpenningen ner till att vara i nivå med 

ersättningen från arbetslöshetskassan. Första sjukdagen är karensdag och då utbetalas ingen 

ersättning (Försäkringskassan 2011b). 

Under IT-avtalet får man läsa på i villkoren i den sjukförsäkring man blir erbjuden enligt avtalets 

fjärde paragraf. Villkoren ska erbjuda minst samma skydd som ovan nämnda för de sjöbefäl som 

seglar i ett svenskt fartyg. 

 

4.3.2 Arbetslöshetsersättning 

Beroende på i vilket land arbetsgivaren har sitt säte så skall man vara arbetslöshetsförsäkrad i det 

landet. Är man anställd på ett fartyg med svensk flagg så skall man även ha en svensk 

arbetslöshetsförsäkring. Detsamma gäller även för den som är anställd av ett svenskt 

managementbolag för att arbeta ombord på ett utlandsflaggat, utlandsägt fartyg. Är man däremot 

anställd på IT-avtal av ett tyskt bolag så skall man även ha en tysk arbetslöshetsförsäkring. 

Tumregeln är att man är arbetslöshetsförsäkrad i arbetslandet. Det är upp till arbetstagaren att 

söka medlemskap i arbetslöshetskassan i landet man arbetar i. Byter man från en svensk 

arbetsgivare till en utländsk så skall man inte söka utträde ur den svenska arbetslöshetskassan 

förrän man är berättigad till ersättning i det nya arbetslandet (Arbetslöshetskassornas 

samorganisation 2010 s.3).  
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I Sverige finns det 32 stycken arbetslöshetskassor. Deras verksamhet är reglerad i lagen 1997:238 

om arbetslöshetsförsäkring. I praktiken innebär det att alla arbetslöshetskassor erbjuder lika stor 

ersättning under lika lång tid. Det som skiljer dem åt är deras regler om vem som får gå med och 

storleken på medlemsavgiften. Medlemsavgiften är kopplad till hur hög arbetslöshet det är inom 

det egna skrået, hög arbetslöshet = hög avgift och tvärt om. Sjöbefälsförbundet hänvisar till 

Akademikernas erkända arbetslöshetskassa eller Ledarnas arbetslöshetskassa. Medlemsavgiften 

för år 2011 är 90 kronor respektive 120 kronor per månad. 

Arbetslöshetsersättning kan man få i upp till 300 dagar, 5 dagar per vecka. De första 7 dagarna av 

arbetslöshet är karensdagar och ersättningsbefriade. Arbetslöshetsersättningen består av två 

delar, en grunddel på 320 kronor per dag och en inkomstrelaterad del. För att vara berättigad till 

grundersättning måste man ha arbetat halvtid minst 6 månader det senaste året. För att få den 

inkomstrelaterade delen måste man förutom kravet på 6 månaders arbete ha varit ansluten till 

arbetslöshetskassan i 12 månader. Den inkomstrelaterade delen tillsammans med grunddelen ger 

80 % av din tidigare lön, dock maximalt 680 kronor per ersättningsdag de första 200 dagarna. Dag 

201 till 300 får man 70 % ersättning, maximalt 680 kronor per dag. Har man barn under 18 år så är 

man berättigad till ytterligare 150 dagar med 70 % ersättning (Arbetslöshetskassornas 

samorganisation 2011 s.12-13). 

Ett alternativ till Ledarnas och Akademikernas erkända arbetslöshetskassa är Alfa-kassan. Den 

startades av Arbetslöshetskassornas Samorganisation och är en arbetslöshetskassa som inte är 

bunden till något fackförbund eller särskild yrkesgrupp utan öppen för alla att gå med i. Från Alfa-

kassan kan man få grundersättningen på 320 kronor per dag utan att vara ansluten så länge man 

uppfyller grundvillkoret på 6 månaders arbete det senaste året. I övrigt är det ingen skillnad mot 

tidigare nämnda Arbetslöshetskassor. Medlemsavgiften i Alfa-kassan för 2011 är 297 kronor per 

månad om du arbetar men sänks till 147 kronor per månad om du skulle bli arbetslös (Alfa-kassan 

2011). 

Mellan medlemsländerna inom EU finns ett avtal om samarbete. Det innebär att man kan 

tillgodoräkna anställningsperioder från olika EU-länder. Har man varit anställd på IT-avtal hos ett 

tyskt bolag kan man vid en uppsägning söka medlemskap i en svensk arbetslöshetskassa och vara 
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berättigad till ersättning utan att uppfylla arbetsvillkoret, förutsatt att man var berättigad till tysk 

arbetslöshetsersättning (Arbetslöshetskassornas samarbetsorganisation 2010 s.4). 

 

4.3.3 Föräldraledighet 

Föräldraförsäkringen är ett samlingsnamn för föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning, mamma- 

och pappaledighet samt rätt till förkortad arbetstid. Om detta står ingenting i storsjö- eller IT-

avtalet men det är reglerat i Föräldraledighetslagen 1995:584. 

Pappan har rätt till tio dagars pappaledighet i samband med barnets födelse. Dessa dagar får han 

tillfällig föräldrapenning. Mamman har rätt till mammaledighet i sju veckor innan beräknad 

förlossning och sju veckor efter förlossningen. Mammaledighet behöver inte vara förenad med att 

föräldrapenning tas ut (Föräldraledighetslagen 1995:584, 4 §). Föräldrarna har tillsammans 480 

dagar med föräldrapenning att dela på fram till dess att barnet fyller åtta år. Av dessa är 60 dagar 

vikta för vardera föräldern. De första 390 dagarna är föräldrapenningen 80 % av den 

sjukpenninggrundade inkomsten. Sjukpenninggrundande inkomst är den vanliga lönen upp till ett 

tak på maximalt tio prisbasbelopp (10 x 42 800 = 428 000 kronor för 2011). De resterande 90 

dagarna kallas för lägstanivådagar och då utbetalas en ersättning på 180 kronor per dag 

(Försäkringskassan 2010 s.1-4). 

Är man anställd på IT-avtal så har man inget försäkringsskydd för föräldraledighet. Då det 

betraktas som tjänstledighet krockar det med 183-dagarsregeln och den anställde riskerar att 

beskattas på sin inkomst, det vill säga, är man tjänstledig (föräldraledig) och därmed inte är ute till 

sjöss 183 dagar det inkomståret så blir man skatteskyldig för de dagarna man varit ute. Man har 

dock rätt att få föräldrapenning på lägstanivå då det är en bosättningsbaserad förmån (Forsberg 

2011). Den inkomsten är man alltid skyldig att skatta för. 
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4.3.4 Pension 

 Alla svenska medborgare har rätt till pension, även utländska medborgare som arbetat och 

betalat skatt i Sverige är berättigade till svensk pension. Hur mycket man kommer att få den dagen 

det är dags att pensionera sig är beroende av flera saker 

då pensionen består av olika delar 

(Pensionsmyndigheten 2010). Ett populärt sätt att 

illustrera pensionens delar är i form av en pyramid med 

tre lager (bas-, mellan- och toppskikt).  

Normalt sett kan man ansöka om att gå i pension tidigast när man fyller 61 år. Sjöbefäl har dock 

generösare regler och kan ansöka om pension redan ett år tidigare, vid 60 år fyllda. Det kan vara 

bra att beakta då att man kommer få avsevärt mindre utbetalt per månad då en mindre 

pensionspott ska räcka fler år än om man jobbar fram till 65 år. Skulle man tvärt om vilja fortsätta 

att arbeta så har man rätt att fortsätta tills man fyller 67 år. Är man överens med sin arbetsgivare 

kan man givetvis fortsätta arbeta även efter det. Från alla former av pensionsutbetalningar skall 

skatteavdrag göras efter den aktuella skattetabellen (Pensionsmyndigheten 2011 s.7). 

 

4.3.4.1 Allmän pension 

Basen i pensionen är den allmänna pensionen och den betalas ut av staten. Den består av tre 

delar, inkomstpension, premiepension och garantipension. Varje år så avsätts 18,5 % av de 

deklarerade skattepliktiga inkomsterna upp till 7,5 inkomstbasbelopp (390 750 kr, 2011) till den 

allmänna pensionen. Av dessa 18,5 % går 16 % till inkomstpensionen och resterande 2,5 % till 

premiepensionen. Premiepensionen skall placeras hos någon av de fonder som är registrerade hos 

Pensionsmyndigheten. Premiepensionens andel av den framtida pension kan sedan öka eller 

minska i storlek beroende på hur bra utveckling de fonder man valt att placera i har haft. Den 

tredje delen av allmänna pensionen är garantipensionen. Är man berättigad till inkomstpension 

och/eller andra former av pension så minskas garantipensionen med motsvarande belopp, 

garantipensionens syfte är att vara ett grundskydd för de som har haft väldigt liten eller ingen 

inkomst alls innan de fyllde 65 år (Pensionsmyndigheten 2010). 

Figur 5. Pensionspyramiden 
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4.3.4.2 Tjänstepensionen ITP-Sjö 

Mellanskiktet i pyramiden är tjänstepension eller avtalspension som den även kan kallas om den 

är reglerad via ett kollektivavtal. Tjänstepensionen betalar arbetsgivaren in kontinuerligt under 

anställningen. Det finns två olika varianter, premiebestämd och förmånsbestämd tjänstepension. I 

den premiebestämda tjänstepensionen betalas en bestämd procentsats av lönens storlek in, hur 

stort tillskott till pensionen det blir avgörs sedan hur väl förvaltaren har lyckats minus förvaltarens 

avgifter. Med den förmånsbestämda pensionen är man garanterad en viss procentsats av 

slutlönen när man går i pension. Denna kan man inte påverka själv utan arbetsgivaren är skyldig 

att betala in så mycket att förmånen uppnås (Alecta 2011). För sjöbefäl som är mönstrade i fartyg 

med svensk flagg betalar deras arbetsgivare in tjänstepension enligt ett kollektivavtal, ITP, mellan 

Svenskt Näringsliv och PTK. För sjöbefälen kallas avtalet ITP-Sjö då vissa justeringar i avtalet 

gjordes för att anpassa det till sjöbefälens lönesituation, främst för att få behålla värdet av fri kost 

ombord som pensionsgrundande (Sjöbefälsförbundet 2011b). ITP-avtalet är uppdelat i två 

avdelningar, ITP 1 för de som är födda 1979 eller senare och ITP 2 för övriga. ITP 1 för de yngre är 

en premiebaserad tjänstepension, ITP 2 för de äldre är istället en förmånsbestämd pension. 

Gemensamt för de båda formerna av ITP är att förutom att vara ett tillskott (ITP ålderspension) till 

den allmänna pensionen så innehåller de även en möjlighet att få sjukpension. Upp till 150 dagar i 

följd (beroende på anställningstid) betalar rederiet ut sjuklön, efter den tiden betalas ITP 

sjukpension ut. ITP 1 och 2 innehåller även Tjänstegrupplivförsäkring. Det är en livförsäkring som 

betalar ut ett engångsbelopp till en förmånstagare av eget val i händelse av dödsfall innan man 

gått i pension. Ersättningen är sex prisbasbelopp (256 800 kr, 2011) fram till 55 års ålder, därefter 

minskas beloppet med ett halvt prisbasbelopp per år (Alecta 2009b).   

 

4.3.4.3 ITP 1 

ITP 1 är en premiebestämd tjänstepension, det innebär att arbetsgivaren betalar in en bestämd 

procentsats av månadslönen. På lön upp till 31 813 kronor är premien 4,5 %, på lön utöver 31 813 

kronor är premien 30 %. Inbetalningarna påbörjas efter att man har fyllt 25 år och man ska själv 

välja var de ska placeras. Vad man har att välja på är traditionell försäkring eller fondförsäkring 
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alternativt en kombination av de båda. Den traditionella försäkringen är det trygga valet med 

någon form av garanti på insatt kapital. Fondförsäkringen saknar garantier men kan vara ett 

alternativ för den med intresse och kunskap och som gärna placerar om efter eget huvud. För den 

som inte vill välja själv så placeras ITP-premien i Optimal pension hos Alecta som är en blandning 

av fonder och traditionell försäkring. Storleken på pensionsutbetalningarna när man väljer att 

pensionera sig avgörs sedan beroende på hur mycket arbetsgivaren har betalat in, det vill säga hur 

länge man har varit anställd och hur bra utveckling förvaltaren har haft (Alecta 2009a). 

 

4.3.4.4 ITP 2 

Sjöbefäl som är födda 1978 eller tidigare är anslutna till ITP 2, en förmånsbestämd tjänstepension 

där man är garanterad en bestämd procentsats av sin slutlön i pension. Därmed har man ingen 

möjlighet att välja var pengarna ska placeras utan de placeras automatiskt hos Alecta. Dock 

innehåller ITP 2 även ITPK som är ett tillskott till ålderspensionen. Arbetsgivaren betalar in en 

extra premie motsvarande 2 % av lönen och dessa 2 % har man möjlighet att göra ett individuellt 

val för angående placering (Alecta 2009b).  

 

4.3.4.5 Pensionsförsäkring 

Toppen på pensionspyramiden är det eventuella egna pensionssparandet. Vad en 

pensionsförsäkring är för något definieras i Inkomstskattelagen. Där står det att utbetalningar från 

en pensionsförsäkring som ålderspension tidigast kan påbörjas vid 55 års ålder, alternativt i form 

av sjukpension om den försäkrade fått helt eller delvis nedsatt arbetsförmåga eller om den 

försäkrade avlider, utbetalning får då endast ske till nära anhörig (make/maka, sambo eller barn). 

Utbetalningarna skall vara fördelade över en tidsperiod på minst 5 år. Man kan välja bort 

efterlevandeskyddet när man tecknar försäkringen. Skulle man då avlida innan pensionen blivit 

utbetald så kommer det sparade kapitalet att tillfalla de andra försäkringstagarna som sparar i 

samma typ av försäkring i samma försäkringsbolag (Inkomstskattelagen, avd 9, kap 58 1999).  
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Är man anställd på IT-avtal så betalar man inte skatt och betalar därmed inte in till den allmänna 

pensionen. Enligt IT-avtalet fjärde paragraf så skall arbetsgivaren kompensera den anställde för 

det genom att komplettera lönen med en pensionsförsäkring i motsvarande nivå som allmän 

ålderspension. Här får man kontrollera med sin arbetsgivare hur många procent av lönen de sätter 

in på sitt pensionssparkonto. I likhet med tjänstepensionen finns det en traditionell försäkring och 

en fondförsäkring. I den traditionella pensionsförsäkringen så är man garanterad en viss bestämd 

sparränta och därmed en bestämd nivå på de framtida pensionsutbetalningarna. Fondförsäkringen 

är knuten till fonder som förvaltas av en fondförvaltare. Med en fondförsäkring finns möjligheten 

att själv välja vilka fonder som pengarna ska placeras i och vilken risknivå dessa ska ha. Värdet på 

en fondförsäkring kan öka snabbare än en traditionell pensionsförsäkring men den kan även 

minska i värde. Vanligtvis finns ingen garanti för utbetalningarnas storlek utan de beror på 

fondvärdet vid utbetalningsdagen.  
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5. ANALYS 

5.1 Inkomst 

En anställd som går på IT-avtal kommer få ut lite mer i månadslön än vad motsvarande anställning 

på storsjöavtal ger. Storsjöavtalet har dock många olika lönetillägg som man eventuellt kan vara 

berättigad att räkna upp grundlönen med (se bilaga).  

Övertidsersättning får man från första övertidstimman på storsjöavtalet. På IT-avtalet har man upp 

till 40 timmars övertid per månad utan ersättning (se avsnitt 4.1.2). 

 

5.2 Social trygghet 

Sjukersättning för ett sjöbefäl på storsjöavtal är generöst tilltagen jämfört med vanliga regler för 

anställda i land. Beroende på hur länge man varit anställd så får man från 2 månaders sjuklön av 

sin arbetsgivare. Sjuklönen är 80 % av den ordinarie månadslönen. Utöver det har man rätt till 

kostersättning. Efter perioden med sjuklön får man sjukpenning från Försäkringskassan under 

maximalt 364 dagar. Även den motsvarar 80 % av ordinarie lön dock upp till ett tak på 321 000 

kronor. Den som är anställd på IT-avtal ska enligt avtalets fjärde paragraf ha minst samma skydd. 

Det löses genom en sjukförsäkring hos ett privat försäkringsbolag (se avsnitt 4.3.1). 

Frivillig arbetslöshetsförsäkring (A-kassan) fungerar likadant för både storsjö- och IT-

avtalsanställda. Haken för de IT-avtalsanställda är att de ska vara försäkrade i samma land som 

deras arbetsgivare har sitt kontor i. Skulle de bli arbetslösa kan de konvertera sitt utländska 

medlemskap till ett medlemskap i en svensk arbetslöshetskassa och bli berättigade till ersättning i 

Sverige (se avsnitt 4.3.2). 

Alla anställda på svenska arbetsplatser har rätt till föräldraledighet, det är reglerat i lag. 

Tillsammans har de båda föräldrarna 480 dagar med föräldrapenning varav 60 dagar är vikta för 

vardera föräldern. Resten får de dela mellan varandra som de vill. Föräldrapenningen är 80 % av 

den ordinarie lönen upp till ett tak på 428 000 kronor för de första 390 dagarna. De resterande 

sista 90 dagarna är ersättningen 190 kronor per dag. Är man anställd på IT-avtal så går man miste 
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om föräldrapenningen. Föräldraledighet betraktas som tjänstledighet och går därför inte ihop med 

lagkravet om 183 dagar till sjöss för att beviljas skattefri inkomst. Den anställde kommer då bli 

skyldig att betala inkomstskatt för de dagar han eller hon varit ute till sjöss (se avsnitt 4.3.3). 

När det kommer till pension så har sjöbefälet på storsjöavtal det ordnat precis som en vanlig 

landanställning. Av den deklarerade inkomsten varje år så avsätts 18,5 % till den allmänna 

pensionen. Dock bara upp till ett tak på 7,5 inkomstbasbelopp eller 390 750 kronor (se 4.3.4.1). 

Utöver den allmänna pensionen så betalar arbetsgivaren in till tjänstepensionen ITP-Sjö. Hur 

mycket beror på om man är född 1978 eller tidigare och därmed tillhör ITP 2 eller om man är född 

senare och därmed tillhör ITP 1 (se avsnitt 4.3.4.3 & 4.3.4.4). Eftersom den som är anställd på IT-

avtal inte betalar skatt på sin inkomst så avsätts det heller ingenting till hans/hennes allmänna 

pension den vägen. Istället ska arbetsgivaren sätta in tillräckligt i en privat pensionsförsäkring för 

att den anställde ska kompenseras för bortfallet av allmän pension (se 4.3.4.5). 
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6. RESULTAT 

Resultatsammanställning Storsjöavtal IT-avtal 

Skattepliktig månadslön Ja Nej 

Arbetstid per vecka dag:45h, vakt:56h dag:45h, vakt:56h 

Obetald övertid 2x1h jour/dygn 40h/mån 

Sjukersättning Sjuklön/sjukpenning Privat enl. avtal 

Arbetslöshetsförsäkring Svensk A-kassa A-kassa i arbetslandet 

Föräldraledighet Ja Nej 

Pension Statlig & ITP Privat enl. avtal 

 

6.1 Slutsats 

Syftet med det här arbetet är att tjäna som en informationskälla för nyligen examinerade sjöbefäl 

på väg ut i arbetslivet. Att den svenska handelsflottan krympt de senaste åren visar statistiken och 

det betyder färre svenska arbetsplatser till sjöss för svenska sjöbefäl. Om det även betyder en 

ökad konkurrens om de svenska jobben till sjöss eller det fört med sig att fler väljer en karriär iland 

är okänt. En generell slutsats man kan dra av denna undersökning är att står man utan anställning 

hos en svensk arbetsgivare så öppnar IT-avtalet upp för alternativa lösningar hos utländska 

rederier. Det i sin tur motiverar det här arbetets frågeställning ’Hur skiljer det sig ur ett 

ekonomiskt perspektiv att vara anställd av en svensk eller utländsk arbetsgivare på 

internationaliseringsavtal kontra en svensk arbetsgivare på storsjöavtal?’.  

 

Beroende på i vilket skede man är i livet, ung och äventyrlig eller äldre och harmonisk så har man 

naturligtvis olika värderingar. Är det viktigt att vara registrerad och försäkrad via Försäkringskassan 

eller kan man känna sig lika trygg eller kanske till och med tryggare med en privat 

sjukvårdsförsäkring, det kan bara den enskilda individen svara på. Vad som kan konstateras är att 

med IT-avtalets villkor så har ett sjöbefäl en skyddad social trygghet i form av sjukvård, 

sjukersättning och pensionsinbetalningar som skall vara likvärdiga eller bättre än den svenska 

modellen. Lönemässigt ger IT-avtalet lite mer i plånboken varje månad än motsvarande anställning 

med storsjöavtal. Det är dock helt avgörande hur många tillägg man kan räkna upp storsjöavtalets 

grundlön med. Är det dessutom ett konstant övertidsuttag så kan anställningen med storsjöavtal 
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vara mer lönsam. Ytterligare en aspekt som kan vägas in är eventuella övriga skatteavdrag, 

exempelvis ränteavdrag på ett bostadslån. 

Är man nybliven förälder eller planerar att bli det så råkar man ut för en av IT-avtalets större 

nackdelar. På grund av skatteskäl förlorar man möjligheten att kunna ta ut föräldraledighet. Då det 

under arbetets gång visade sig att IT-avtalet har stort svängrum för hur villkoren som ställs ska 

uppfyllas så bör man ’läsa det finstilta’ i försäkringsvillkoren noga för att kunna värdera och 

jämföra ett jobberbjudande på IT-avtal med motsvarande storsjöavtal. 

Svagheten i undersökningen som framkommit under informations och materialsökandet har varit 

svårigheten att få rederier med sjöbefäl anställda på internationaliseringsavtal att dela med sig av 

mer än lösryckta procenttal. Sina specifika lösningar på försäkringsdelen ansågs vara exklusivt för 

de anställda. Dock skulle ett redovisat exempel på en lösning bli missvisande ifall läsaren uppfattar 

det som representativt även för andra rederier. 

Hade tidsaspekten inte varit en faktor eller om jag hade haft en medförfattare så hade det varit 

intressant att komplettera undersökningen med en kvantitativ enkätundersökning för att få fram 

lite mätbara tal på de som är anställda på respektive avtal, siffror som genomsnittsålder, skulle de 

kunna tänka sig byta avtal, gör de aktiva pensionsval et cetera.   

 

6.2 Framtida arbeten 

En variant på det här arbetets problemformulering skulle kunna ligga till grund för en kvalitativ 

studie på ett antal sjöbefäl anställda på IT-avtal. Hur upplever de sin situation. Fördelar och 

nackdelar med IT-avtalet. 

Under inläsning på ämnet kom även blandade sidofrågor och funderingar fram men lades åt sidan 

då de inte var med i den ursprungliga uppsatsplanen, exempelvis: 

Hur fungerar det att arbeta för en utländsk redare om IT-avtal inte är ett alternativ. Enligt 

inkomstskattelagen är man då obegränsat skatteskyldig utan rätt till sjöinkomstavdrag. Kan det 

verkligen vara så eller finns det alternativa lösningar. 
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Ett annat framtida arbete skulle kunna studera svenska sjöbefäl som valt att bosätta sig utanför 

Sveriges gränser. Var det av ekonomiska orsaker eller ville de bara slippa den kalla och mörka 

svenska vintern. 
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BILAGA 1 

Storsjöavtalet – Lönetillägg 2011 

Examenstillägg sjöingenjörsexamen torrlastare    1 284 kr/mån 

Examenstillägg sjöingenjörsexamen tankfartyg    1 387 kr/mån 

Tillägg, tankfartyg över 3 000 grosston      12,5 % på tariffen 

Tillägg, övriga tankfartyg       8 % på tariffen 

Tillägg, torrlastfartyg över 3 000 grosston     2,5 % på tariffen 

Tillägg till ensamt maskinbefäl      1 110 kr/mån 

Tillägg för vakttjänst utan biträde        798 kr/mån 

Obehörighetstillägg till behörig teknisk chef  

     med obehörig ende fartygsingenjör       756 kr/mån 

Obehörighetstillägg till behörig teknisk chef   

     med en obehörig fartygsingenjör       756 kr/mån 

Obehörighetstillägg till behörig 1:e fartygsingenjör med 

     obehörig 2:e fartygsingenjör        728 kr/mån 

Obehörighetstillägg till behörig teknisk chef 

     med obehörig 1:e och 2:e fartygsingenjör    949 kr/mån 

Carriertillägg            883 kr/mån 

Uniformsersättning        322 kr/mån 

Handledartillägg        1 338 kr/mån 

Särskilt lönetillägg – avtal för fartyg med 

     passagerarfartygscertifikat      1 308 kr/mån 

Lönetillägg HSC-fartyg          464 kr/mån 


