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Abstrakt 

Denna studie ämnar belysa skillnader i lön, pension, försäkringar och skatter genom att 

jämföra den överenskommelse som inrättats i det svenska internationaliseringsavtalet (IT-

avtalet), och de avtal som reglerar yachtindustrin. Många unga sjömän har sökt sig till 

yachtindustrin på grund av den minskade handelsflottan i Sverige. Men hur ser deras 

arbetsvillkor och ekonomiska situation ut?  

 

En dokumentstudie har genomförts för att belysa några grundläggande ekonomiska och 

juridiska skillnader mellan att arbeta under IT-avtalet på ett svenskt handelsfartyg jämfört med 

att arbeta inom yachtindustrin utomlands.  

 

I studien visas att det finns goda möjligheter för nyexaminerade sjömän i Sverige att få jobb 

på en yacht utomlands. Detta ger praktisk erfarenhet av hur det är att leva och arbeta på en 

båt. Som nyligen utbildad svensk maskinbefäl har man ofta stora svårigheter att få jobb till 

havs. Lönen är generellt sett högre på en yacht. Uppfyller man däremot inte 183-dagarsregeln 

som gör en sjöman skattebefriad, kommer lönen vara jämbördig under IT-avtalet.  

Vad avser pensionen, kommer ingen inkomst från yachtindustrin utomlands gå till den 

allmänna pensionen. Det får ankomma på individen själv att ansvara för sin egen pension 

inom det land man arbetar. 

Nyckelord: Sjömäns arbetsvillkor, yachting, MLC, Internationaliseringsavtalet, 183-

dagarsregeln, yacht management. 
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ABSTRACT 

The aim of this study is to compare the Swedish international agreement on seafarers 

working abroad to the international regulations enforced upon the yacht-industry, in terms 

of differences in salaries, retirement plans, insurances and taxes.  

 

Many young Swedish seamen have moved abroad to work within the yacht-industry as an 

effect of the declining Swedish merchant fleet. But what terms and conditions are they 

working under? To study a few economic key aspects of the difference between working on a 

Swedish merchant vessel under the IT-agreement, and those regulating the yachting 

industry, a document study has been used to collect as much essential facts deemed 

necessary to make a complete study. The conclusion was that the yachting world is an 

excellent opportunity for a recently educated seaman to gain some time at the sea, 

something proven to be hard for young Swedish marine officers. The salaries are generally 

higher on the yachts. But if one do not comply with the 183 day-rule that exempt one from 

taxes, one’s salary will be very similar to those within the IT-agreement. It is upon the 

seaman himself to save up for his own retirement plan, as this is not done by the employer, 

when working on a yacht.  

 

Keywords: Seaman working conditions, yachting, the MLC, the international agreement, 183-

day rule, yacht management. 

 



 

III 

 

Ordlista 

Yacht  Större fritidsbåt. 

IMO FN-organ, internationell sjöfartsorganisation som reglerar 
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Sjöbefälsförbundet Fackförening för sjöman i Sverige.  
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FÖRORD 

Jag hade flera funderingar kring vad detta arbete skulle handla om men i slutändan så 

framgick det ändå ganska tydligt vad arbetet skulle handla om. Eftersom jag hade en unik 

möjlighet att se i förstahand hur det är att arbeta på en yacht utomlands då jag själv har jobbat 

i den branschen och har fått en tydlig bild av hur arbetssituationen och levnadsvillkoren ser ut 

i yachtingsindustrin.  

Under den tid som jag spenderade i Kalmar hade jag begränsade kunskaper gällande min 

framtida arbetsgivare eller de villkor som denne skulle förse mig. Trots detta var min första 

tanke oftast att jag ville komma iväg och arbeta utomlands vid varmare breddgrader. Det enda 

som var aktuellt för en då var att man hade möjligheten att jobba på en yacht i ett varmt land 

med bra lön. Att sedan få veta vad för arbetsvillkor och skyldigheter man hade var inget som 

fanns i tankarna. 

Min förhoppningar med detta arbete är att andra som hoppas på att arbeta som sjöman får en 

inblick i vad för rättigheter och skyldigheter de har när man jobbar under utländsk flagg så att 

dessa kan undvika de fallgropar som finns.  

 

 

Jag vill slutligen tacka mina handledare, Göran Stöth och Per Beijer för all stöd, hjälp och 

konstruktiv kritik som resulterade i ett färdigt arbete. 
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1 Inledning 

De senaste årtiondena har den svenska handelsflottan minskat. Denna utveckling accelererade 

under och efter finanskrisen 2008, vilket har gjort det svårare för svenskar och andra 

västerlänningar att göra karriär till sjöss i Sverige (Åkesson, 2013, 28 maj). Den ovissa 

framtiden inom svenska handelsflotta oroar många unga som studerar till sjömän (Bäckström, 

2014, 10 oktober). 

 

En alternativ arbetsmarknad är den inom yachting. Men hur ser arbetsförhållanden och villkor 

ut i jämförelse med den svenska handelsflottan? De är inte lätta att ta reda på och avtalen kan 

variera mellan olika flaggstater. Dessutom skiljer sig anställningsavtalen åt om man arbetar på 

en kommersiell eller privat yacht.  

 

Då det inte finns tidigare studier om skillnader mellan de reglerade avtalen inom 

yachtindustrin och IT-avtalet rörande den ekonomiska och sociala tryggheten, är detta arbete 

viktigt för att informera den grupp svenska sjömän som söker sig till yachtindustrin.  

 

Internationaliseringsavtalet, grundar sig på Storsjöavtalet och riktar sig mot de sjömän som 

jobbar utomlands för att de ska kunna ha likvärdiga arbetsvillkor som hos svenska 

arbetsgivare.  

 

Då den svenska arbetsmarknaden för sjömän har krympt de senaste årtiondena, har det blivit 

svårare för nyexaminerade att kunna etablera sig på den internationella marknaden 

(Arbetsförmedlingen sjöfart, 2013). De tillgängliga vakanserna för sjömän i Sverige fortsätter 

att sjunka, och i börjar av 2015 fanns de endast två positioner lediga på arbetsförmedlingens 

hemsida (Arbetsförmedlingen, 2015). Men tittar man på en av de större internationella 

hemsidorna för jobb inom yachting, (Job on Yachts, 2015), finner man över 200 lediga 

positioner för maskinister. Av dessa finns det ett antal som kräver behörigheter under 

maskinbefäl klass V.   

 

En nyexaminerad svensk sjöman har gott anseende och har goda chanser att slå sig in på den 

internationella arbetsmarknaden (Arbetsförmedlingen sjöfart, 2013). Speciellt om de har en 

högre behörighet som exempelvis maskinbefäl klass V. Yachter idag växer i storlek och 

maskinstyrka vilket gör att arbetstillfällena blir fler och ökar chanserna till jobb eftersom en 

större båt kräver mer personal. En större båt innebär dessutom ofta en rotation av personal för 
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de högre positionerna.  

 

Genom att ett managementbolag tar över den dagliga driften av yachten kan ägaren fokusera 

på sin egen affärsverksamhet. Managementbolagen inom yachtindustrin erbjuder tjänster så 

som yachtunderhåll, uthyrning av bemanning, ekonomisk administration, HR, försäkringar 

med mera (YPI) (workonayacht, 2013). De har även specialistkunskap i att formulera avtalen 

för båtarna de har hand om. Managementbolagen har egna guidelines för löner och villkor för 

sina anställda (DovstonCrew, 2014). Enligt Maritime Labour Convention (ILO, 2015) är 

båtägaren skyldig att följa alla lagar och regler som gäller för båten och besättningen. Därför 

sköts driften oftast just av ett professionellt managementbolag.  

 

Avtalen mellan arbetsgivare och arbetstagare på fartyg som idag omfattas av 

Sjöarbetskonventionen måste lyda under MLC samt godkännas av flaggstat och även uppfylla 

kraven i olika så kallade Port State Controls (ILO, 2015). 

Inom yachtindustrin är MLC den konvention som reglerar sjömäns rättigheter till anständiga 

arbetsförhållanden och levnadsvillkor. Denna bidrar till att skapa rättvisa förutsättningar för 

redare. Eftersom fartygen som seglar under svensk flagg blir allt färre innebär detta att 

svenska sjömän söker sig utomlands för att hitta arbete. Yachtindustrin är en av de branscher 

som lockar. Anställning på fartyg under svensk flagg innebär att man följer Storsjöavtalet. 

Men hur ser det ut för de som arbetar under ett IT-avtal eller på en yacht som seglar med 

utländskt flagg? Hur ser villkor så som löner, skatter, pension, sjukförsäkring och arbetstider 

ut inom yachtindustrin? 
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2 Problemformulering 

Under de senaste åren har den svenska handelsflottan minskat. Detta har resulterat i att allt 

fler söker arbete utomlands, och där är yachtindustrin ett alternativt val av karriär för svenska 

sjömän. Okunskap råder dock kring förutsättningarna gällande pension, sjukförsäkring och 

arbetslöshetsförsäkring inom branschen. Information om rådande arbetsvillkor kan vara svår 

att hitta, och det varierar dessutom mellan flaggstater och yachtägare. Det har tidigare gjorts 

en studie som jämför Storsjöavtalet och Internationaliseringsavtalet (Lönnberg, 2011), men 

hur de privatekonomiska aspekterna ser ut för en sjöman som arbetar utomlands, men inte 

arbetar under IT-avtalet, är en fråga som kvarstår att besvaras.  

 

Löner och skatter 

Hur stor är månadslönen för en sjöman som arbetar under IT-avtalet i jämförelse med en 

sjöman som arbetar utan IT-avtalet på en yacht? Hur ser skatteregleringen ut? Är man 

skattskyldig när man arbetar utomlands på en yacht? 

 

Arbetstider och övertidsersättning 

Hur skiljer sig arbetstider och övertidsersättning mellan IT-avtalet och de avtal som reglerar 

arbetsvillkor inom yachtindustrin? 

 

Sjukförsäkring, arbetslöshetsförsäkring och pension 

Hur skiljer sig rätten till sjukförsäkring, arbetslöshetsförsäkring och pension mellan IT-avtalet 

och de avtal som reglerar yachtindustrin? 

 

 

2.1  Syfte 

Detta arbete ska jämföra skillnader i arbetsvillkoren mellan IT-avtalet och de avtal som 

reglerar yachtindustrin. Arbetet kommer fokusera på månadslöner, skatter, pensioner, 

sjukförsäkringar, arbetslöshetsförsäkringar, och arbetstider, då dessa får anses vara några av 

de faktorer som väger tyngst när man jämför privatekonomiska konsekvenser av att ta jobb 

under något av avtalen.  
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2.2  Frågeställning 

Hur skiljer sig löner, skatter, pensioner, sjukförsäkringar, arbetslöshetsförsäkringar och 

arbetstider inom yachting jämfört med IT-avtalet? Har man rätt till pension och 

socialförsäkring som anställd på en yacht? 

 

 

2.3  Avgränsning 

Arbetet kommer att jämföra arbetsvillkoren, både under och efter arbetstid. De 

privatekonomiska aspekterna som jämförs är månadslön, skatteregleringar, pensioner, 

sjukförsäkringar, arbetslöshetsförsäkringar och arbetstider. IT-avtalet kommer att jämföras 

med de avtal som reglerar yachtindustrin. 

 

Lönejämförelsen kommer att ta sikte på tre besättningspositioner: Kapten, teknisk chef och 

första ingenjör. Dessa tre valdes eftersom det finns en högre tillgänglighet av information om 

dessa positioner än vad det gör för andra positioner på en yacht. (Thesuperyachtowner, 2012) 

 

Arbetet kommer endast att jämföra lön per månad. Att jämföra med timmar arbetade är svårt 

att göra och kommer att ge en fel bild utav lönesituationen. Yachting industrins avtal och löner 

skiljer sig avsevärt, vissa erbjuder rotation med en lite lägre lön, samma lön alternativt mindre 

rotation än de Svenska 1:1 systemet.  

 

Avgränsning kommer att göras för arbetsvillkoren som är reglerade genom avtalen för att 

kunna göra en så tillförlitlig rapport som möjligt. Arbetet kommer att fokusera på de 

flaggstater med störst tonnage, vilka är: Cayman Island, Isle of Man och British Virgin Island. 

De managementbolag som kommer att undersökas är de som verkar runt Medelhavskusten, då 

det är där de flesta yachter i Europa befinner sig.  
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3 Metod 

3.1 Tidigare forskning 

Information om löner, skatter, försäkringar och pensioner finns att hitta på internet. Sökningar 

på dessa ord i kombination med sökord så som yachting, internationaliseringsavtalet och 

MLC resulterade i ett mer överskådligt antal träffar än vid sökningar på orden enskilt. Google 

var den sökmotor som användes då den är världens överlägset största. Sökträffarna ledde ofta 

till hemsidor hos de myndigheter och internationella fackförbund som varit iblandade i 

skapandet av MLC. Informationen från dessa sidor gav en bra skjuts för att starta arbetet. 

Sökningar efter tidigare akademiska arbeten gjordes i databasen DIVA (Digitala Vetenskapliga 

Arkivet) och Google Scholar. Det genererade förhållandevis få träffar, och var 

examensarbeten som gällde arbets- och marknadsprognoser inom sjöfart. Det har dock 

tidigare gjorts en jämförande studie av Storsjöavtalet och Internationaliseringsavtalet 

(Lönnberg, 2011), men aldrig om hur de privatekonomiska aspekterna ser ut för en svensk 

anställd på yacht utomlands.  

 

 

3.2 Metod 

Internationaliseringsavtalet och de avtal som reglerar arbetsvillkoren inom yachtindustrin har 

granskats ingående. I arbetet jämförs några av de viktigaste privatekonomiska frågorna för 

den som väljer mellan att arbeta utomlands på yacht och den som arbetar under IT-avtalet - 

löner, skatter, pension, sjukförsäkringar, arbetslöshetsförsäkringar och arbetstider.  

 

Denna studie tar sin utgångspunkt från en kvalitativ undersökning av avtal, konventioner och 

riktlinjer för arbetsvillkor inom branschen. En dokumentstudie har varit det huvudsakliga 

tillvägagångssättet och det material som har samlats in består av både sekundär och primär 

data. Detta arbete består mestadels av sekundärdata från elektroniska och offentliga källor. 

Sekundärdata har bearbetats ett antal gånger för att säkerställa att fakta stämmer och är 

uppdaterad. En sammanställning av det bearbetade materialet har gjorts för att hitta avgörande 

skillnader och likheter mellan internationaliseringsavtalet och de avtal som reglerar 

arbetsvillkoren inom yachtindustrin.  

 

På grund av att yachtindustrin inte är lika reglerad som handelsflottan, finns inte så mycket 

tryckta källor på området. Källorna har istället varit digitala på internet. Det är väldigt viktigt 

att allt insamlat material och källorna där de hämtats ifrån har granskats noga för att 
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säkerställa att de innehåller uppdaterad information. Detta för att undvika att exempelvis 

någon lagtext som används i arbetet är inaktuell i dagsläget. 

 

Yachtindustrins managementbolag och IT-avtalet har varit de huvudsakliga källorna för 

lönejämförelsen, eftersom managementbolagen spelar en stor roll för lönesättningen inom 

branschen. Rådgivning från Sjöbefälsföreningen, Skatteverket, Arbetsförmedlingen, 

Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten har bidragit till stor del med information om 

vilka skatteregler, arbetslöshetsförsäkringar och pensioner som gäller utomlands. De har varit 

behjälpliga under hela processen med detta arbete. Till sist har även anställda inom 

yachtindustrin utomlands använts som källor och rådgivare.  

 

Validiteten och reliabiliteten får anses som hög i detta arbete, då de sekundära källorna har 

stämts av med varandra. Även Sjöbefälsföreningen har tillfrågats, vilkas reliabilitet är hög i 

frågan, eftersom de är part i avtalsförhandlingarna.  
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4 Teori 

I detta kapitel redovisas de organisationer och institut som verkar för rättvisa och anständiga 

arbetsvillkor för sjömän i Sverige och internationellt. Detta för att ge läsaren en överblick av 

vilka organisationer och förordningar som styr de internationella lagar och konventioner som 

reglerar arbetsavtalen för sjömän. Vore det inte för organisationer och institut så som 

exempelvis IMO och ILO så hade Maritime Labour Convention aldrig kommit till, och hade 

lämnat sjömän i en stor osäkerhet gällande arbetsvillkor.  

Lagar, regler och avtal kommer att tas upp, men även lite grundläggande information om 

yachtindustrin. 

 

 

4.1 Sjöbefälens fackförbund och ITF 

Det finns tre fackförbund i Sverige som arbetar för rättvisa ekonomiska och sociala 

arbetsvillkor inom arbetsmarknaden för svensk sjöfart. Det är Sjöbefälsföreningen (SBF) och 

Sjöbefälsföreningen Offentliganställda (SBF-O) som riktar sig till befäl samt SEKO Sjöfolk 

för icke befäl. Dessa fackliga organisationer fokuserar mycket på att förbättra skatte- och 

pensionsvillkoren för sjömän, samt att öka sjösäkerheten och verka för bättre utbildning. De 

två förstnämnda fackförbunden kom till genom en sammanslagning i september 2011 mellan 

Sjöbefälsförbundet och Sveriges Fartygsbefälsförening. De är båda partipolitiskt obundna och 

deras uppgifter är att garantera medlemmarnas fackliga, ekonomiska och sociala intressen i 

enlighet med de stadgar som förbunden ställt upp.  

 

Sjöfarten är en internationell bransch. Därför kretsar mycket av den fackliga verksamheten 

kring att hålla god kontakt med myndigheter och politiker för att den svenska handelsflottan 

ska följa de internationella och nationella regelverken. 

 

”SBFs huvuduppgift är att förhandla och teckna avtal för samtliga befälskategorier ” 

 ”SBF-O förhandlar och tecknar avtal för sjöbefäl i den statliga och kommunala 

sektorn” 

(Sjöbefälsföreningen, 2015). 

 

The International Transport Workers` Federation (ITF), det internationella 

transportarbetarförbundet, är en internationell fackförening för anställda inom 
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transportsektorn som idag består av runt 700 fackföreningar från ungefär 150 länder. ITF 

arbetar internationellt för mänskliga och fackliga rättigheter inom exempelvis sjöfart, hamnar, 

järnvägar, väg-och passagerartransporter, inre vattenvägar, fiske, turism och civil luftfart (ITF 

Seafarers, 2015).  

 

ITF representerar transportarbetstagarnas intressen i internationella ärenden gällande jobb, 

anställningsvillkor och säkerhet. I samarbete med andra stora internationella organ så som 

Internationella valutafonden, Världsbanken, Världshandelsorganisationen, Internationella 

arbetsorganisationen, Internationella sjöfartsorganisationen och Internationella 

luftfartsorganisationen, stödjer man transportarbetarnas ekonomiska intressen genom att 

ständigt förbättra villkoren för sjöfolk oavsett nationalitet. 

 

 

4.2 Internationaliseringsavtalet 

Internationaliseringsavtalet är en del av Storsjöavtalet och kallas också för Utlandsavtalet. 

Detta har slutits mellan Sjöfartens Arbetsgivarförbund (SARF), Sjöbefälsförbundet och 

svenska rederier. 1983 slöt Sveriges Redareförening och berörda fackliga organisationer ett 

avtal som innebar att svenska sjömän på utländska fartyg skulle ha samma nettolön och 

likvärdiga arbetsvillkor som de skulle haft under svenskt flagg.  

 

För att kunna bli skattebefriad som svensk medborgare är en av förutsättningarna att man 

tjänstgjorde ute på fartygen så länge att man räknades som utlandsanställd. Dessutom krävs 

det att den anställdes arbetsgivare är en fysisk eller juridisk person och hör hemma i en stat 

inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Mer information beträffande 

skattebefrielse finns under 183-dagarsregeln under kapitel 5.3.  

 

IT-avtalet omfattar arbetsvillkor så som löner, arbetstider, ledigheter, övertid, pension, 

försäkringar, resor, dödsfall och tjänstgöringsperioder där arbetsgivare och arbetstagare 

kommer överens om anställningsperioden så att beskattningsreglerna åtföljs.  

 

Internationaliseringsavtalet kommer i fortsättningen på detta arbete att benämnas som IT-

avtalet.       
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4.3 Sjöarbetskonventionen (MLC) 

Maritime Labour Convention (ILO, 2015) behandlar sjömäns rättigheter till anständiga 

arbetsförhållanden och levnadsvillkor och bidrar till att skapa rättvisa förutsättningar för 

redare. Sjöarbetskonventionen, som är den svenska översättningen, är en konvention som 

antogs av Internationella Arbetsbyrån (ILO) 2006 och trädde i kraft den 20 augusti 2013. 

 

MLC bygger på 68 konventioner och rekommendationer som ska se till så att sjömän har så 

rättvisa och anständiga arbetsvillkor som möjligt. De rättigheter som listas i MLC kan 

sammanfattas som följande: Att man har rättvisa villkor för anställning. Ett socialt skydd så 

som sjukvård, sjukförsäkring och välfärd, friheten att välja fackförbund, trygghet och säkerhet 

på sin arbetsplats samt att ens egna fackförbund ska kunna förhandla fram ens kollektivavtal. 

 

MLC är den fjärde pelaren i det internationella regelverk för sjöfart, som komplement till de 

tre andra konventioner från Internationella Sjöfartsorganisationen. De andra tre är: SOLAS, 

som behandlar säkerhetsfrågor till sjöss, STCW som behandlar utbildning, certifiering och 

vakthållning, och till sist MARPOL som verkar förebyggande mot marin förorening. 

 

MLC gäller för alla sjömän som är minst 16 år gamla och som har ett medicinskt certifikat att 

arbeta ombord på ett fartyg. Konventionen gäller alla fartyg med en dräktighet på minst 500 

som trafikerar internationellt vatten eller ett lands inre farvatten. Fartyget ska dessutom inneha 

ett certifikat som bevisar att de uppfyller kraven i MLC (Transportstyrelsen, u.å). Det finns 

dock fyra undantag från MLC: Fiskebåtar, örlogsfartyg, traditionella fartyg och fartyg som 

enbart navigerar i inlandsvatten, nära kusten, i skyddade vatten och områden där deras 

hamnregler gäller.  

 

 

4.4 IMO och ILO 

The International Maritime Organization (IMO), eller den Internationella 

Sjöfartsorganisationen som det heter på svenska, är en organisation som består av företrädare 

för olika flaggstater och verkar inom den internationella handelssjöfarten. Deras huvuduppgift 

är att förbättra standarden inom sjösäkerhet och att förhindra miljöförstöring till havs. IMO 
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har skapat de ovan nämnda konventionerna för att förbättra arbets- och levnadsvillkor för 

sjömän. Vidare vill man genom konventionerna skydda sjömännens intressen. De tre primära 

konventioner som IMO agerar utifrån är SOLAS, STCW och MARPOL (ILO, u.å.). 

 

ILO, The International Labour Organization, eller den Internationella Arbetsorganisationen 

som det heter på svenska, består av ett samarbete mellan regeringar, arbetsgivare och 

fackförbund. ILO är ett FN-organ som har uppgift att skydda arbetstagarnas rättigheter och 

stod bakom skapandet av MLC.   

 

Det finns åtta ILO-konventioner som täcker de grundläggande rättigheter som uttrycks i 

avtalet. Konventionerna är: Tvångsarbete och avskaffande av tvångsarbete, avskaffandet av de 

värsta former av barnarbete, minimiålder, diskriminering, lika lön, föreningsfrihet, skydd för 

organisationsrätten, samt att ha rätten att organisera och förhandla kollektivt.  

IMO och ILO arbetar nära i frågor av gemensamt intresse. Två exempel på detta är rättvis 

behandling av sjöfolk vid sjöolyckor samt frågor om ansvar och ersättning avseende 

skadeståndsanspråk vid dödsfall, personskada och när sjöfolk överges, där det nu finns 

gemensamma riktlinjer hos de båda organisationerna.  

 

 

4.5 Yachting och dess värld 

På de senaste åren har handelsflottan minskat. Detta gör att andra möjligheter till arbete 

uppenbarat sig för svenska sjömän. Ett av dessa områden är inom yachtindustrin. Målgruppen 

för tillverkare av yachter är de rika en grupp som ständigt växer. Efterfrågan på yachter drivs 

således upp och leder till en ökad produktion av dessa. Dessa yachter ska underhållas vilket 

kräver mer personal. Detta ökar i sin tur efterfrågan på kompetent och kvalificerad personal 

till båtarna. En utveckling som accelereras tack vare ständiga förändringar av de 

internationella och nationella sjöfartsreglerna. Även kaptener byter från yacht till yacht för 

omväxling eller för att söka sig till de större yachterna. 

 

Det finns generellt sett två huvudtyper av yachter: Motoryacht och segelyacht. En motoryacht 

drivs enbart av motor och en segelyacht drivs både av motor och segel. Motoryachter kan 

variera i storlek mellan 26 meter och upp till över 100 meter. Storleken påverkar både 

arbetsuppgifter och arbetsvillkor. Ju större båt, desto tydligare roller och striktare rutiner. På 

mindre yachter anställer man ofta besättning i kombinerade roller, exempelvis ”matros och 
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värdinna” eller ”kock och värdinna”.  

 

Rent lönemässigt gäller att segelyachterna har sämre lönevillkor än motoryachterna. Detta 

eftersom segelyachterna anses vara en mer avslappnad miljö för besättningen och gästerna att 

vistas i. Inom dessa kategorier yachter finns det två underkategorier man kan arbeta i – 

charteryacht och privata yachter. Charteryachterna hyrs ut året runt medan de privata 

yachterna ofta ägs av rika privatpersoner som använder båten för eget bruk. Rent juridiskt 

krävs det en kommersiell licens för att bedriva charterresor (Skeppsteknik). Skillnaderna 

mellan att arbeta på privat- eller charteryacht är i regel små. En skillnad är dock att 

besättningen på charteryachter förväntas få dricks av passagerarna i slutet av en lyckad resa. 

Är båten ofta uthyrd under en säsong kan detta bli en stor extrainkomst för de anställda 

(Angloinfo).  

 

 

4.5.1 Managementbolagen inom yachting 

Inom yachtindustrin finns det managementbolag vars uppgift är att hjälpa och ge stöd till 

yachtägaren, kaptenen och besättningen, genom att erbjuda tjänster som underlättar den 

dagliga driften. Yachter har ett ständigt behov av underhåll och vård och ju större yachten är, 

desto mer arbete måste läggas på underhåll. Samtidigt ökar kraven, och då är 

managementbolagen ett bra redskap för yachtägaren (Wooten, 2012) (Osborne, u.å.). 

 

Managementbolagen har en bred kompetens och kan beroende på yachtens storlek och 

yachtägarens behov erbjuda många olika tjänster. Exempel på sådana är rekrytering, 

ekonomisk förvaltning, besättningsadministration, logistik, säkerhetshantering och 

katastrofhantering, rådgivning till ägare och besättning, teknisk rådgivning, charter 

management, verksamhetsstöd och marknadsföring. Managementbolagen har även till stor del 

hand om lönehantering och riktlinjer kring löner. Mer information om dessa riktlinjer finns 

under kapitel 5.  
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5 Undersökning 

Avtalsjämförelse mellan IT-avtalet och avtalen som reglerar lönevillkoren inom 

yachtindustrin.  

IT-avtalet är baserat på Storsjöavtalet men med stora delar uttagna eller justerade. Av de 37 

sidor som utgör Storsjöavtalet, täcker IT-avtalet fem av dessa sidor. Nedan sammanfattas lön 

och arbetstid från IT-avtalet och de riktlinjer som managementbolagen rekommenderar inom 

yachtindustrin.  De besättningspositioner lönetabellen kommer att baseras på är kapten, 

teknisk chef och första fartygsingenjör. 

 

 

5.1 Löner 

Hur mycket man får i lön när man arbetar under IT-avtalet bestäms av två faktorer: Antalet år 

man arbetat till sjöss, och fartygets dödvikt. Grundlönen för en första sjöingenjör (second 

engineer) som är anställd under IT-avtalet gäller enligt tabell nedan (IT-avtalets lönetariff 30 

mars 2015).  

 

IT-avtalet Lönetabell 1 feb 2015 

 

Fartygsgrup

p 

Begynnelsel

ön 

2 års sjötid 5 års sjötid 18 års sjötid 

1 26870 27250 27600 29140 

2 28640 29050 29470 31080 

3 31020 31480 31910 33700 

4 31530 31960 32450 34250 

Genomsnitt 29515 29935 30358 32043 

IT avtalets lönetabell Maskinbefäl 1 feb 2015 
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Grundlön för en teknisk chef (Chief engineer) som är anställd under IT-avtalet gäller enligt 

tabell nedan (IT-avtalets lönetariff 30 mars 2015). 

Fartygsgrup

p 

Begynnelsel

ön 

2 års sjötid 5 års sjötid 18 års sjötid 

1 33410 33920 34390 36300 

2 35030 35520 36000 38050 

3 37390 37940 38480 40660 

4 38090 38640 39230 41420 

Genomsnitt 35980 36505 37025 39108 

IT avtalets lönetabell Fartygsbefäl 1 feb 2015 

 

Grundlön för en befälhavare (Captain) som är anställd under IT-avtalet gäller enligt tabell 

nedan (IT-avtalets lönetariff 30 mars 2015). 

Fartygsgrup

p 

Begynnelsel

ön 

2 års sjötid 5 års sjötid 18 års sjötid 

1 33710 34220 33690 36600 

2 35330 35820 36300 38350 

3 37690 38240 38780 40960 

4 38390 38940 39530 41720 

Genomsnitt 36280 36805 37075 39408 

IT avtalets lönetabell Fartygsbefäl 1 feb 2015 

 

Beroende på vilken fartygstyp man arbetar på, finns lönetillägg på grundlönen. IT-avtalet har 

fyra grupper för fartygens storleksindelning. Det är upp till det berörda rederiet och 

fackförbunden att bestämma vilken grupp fartyget ska placeras i genom att ta hänsyn till 

fartygets storlek och maskinstyrka. IT-avtalet har ett lönetillägg på 2 % av grundlönen för 

torrlastfartyg och 3.4 % för tankfartyg där bruttotonnaget överstiger 3000 

(Sjöbefälsföreningen).  
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Lönetabell inom yachting 2015 

 

Dessa riktlinjer avseende löner är baserade på 2015 års siffror och valutan är i euro. 

Tabellerna används som exempel och riktlinjer för lönesättningen inom yachtindustrin. Den 

lön man faktiskt möter kommer alltid bero på tidigare erfarenheter, utbildning, certifikat och 

andra kompletterande kunskaper (Everythingsuperyachts, u.å.). Till skillnad från IT-avtalet 

delar man in yachterna i olika lönegrupper beroende på storlek och inte dödvikt och 

maskinstyrka. Data i tabellerna är en statistisk sammanställning som visar genomsnittslönen 

mellan fyra olika managementbolag.  

 

Se bilaga 8.2 för komplett tabell. 

 

Fartygsgrup

p 

1:a Ingenjör Teknisk chef Kapten 

20-30m N/A N/A 5125 

30-40m N/A 4688 6750 

40-50m 3750 6375 9167 

50-60m 4213 7750 11500 

60-70m+ 5750 8750 12500+ 

Se Bilaga 8.2 för tabelluträkning 

 

 

IT avtalets genomsnittliga lönetabell 2015 

 

Tabellen visar löner för olika positioner och hur de utvecklas över tid. Detta är ett genomsnitt 

som har tagits från de fyra olika lönekomponenterna på tre positioner: Första ingenjör, teknisk 

chef och befälhavare. 

Lön efter antal år 1:a Ingenjör Teknisk chef Kapten 

Begynnelselön 29515 35980 36280 

2 års sjötid 29935 36505 36805 

5 års sjötid 30358 37025 37075 

18 års sjötid 32043 39108 39408 
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IT avtalets genomsnittliga lönetabell för Fartygsbefäl 2015 

5.2 Arbetstider och övertidsersättning  

Arbetstider under IT-avtalet regleras olika för daggågende och vaktgående maskinbefäl. Ett 

daggående maskinbefäls ordinarie arbetstid är 45 timmar i veckan. Ett vaktgående 

maskinbefäl har 56 timmar i veckan som ordinarie arbetstid (IT-avtalets fjärde paragraf). 

Övertid på 40 timmar per kalendermånad kan beordras från den tekniska chefen utan att man 

har rätt till övertidsersättning. Övertidsersättningen ska utgöra en hundradel, respektive en 

femtiondedel av fartygsbefälets månadslön vid arbete på söndagar och helgdagar.  

 

Arbetstider under MLC formuleras som följer: 

 

 ”Man får inte arbeta mer än 14 timmar under en 24-timmarsperiod” 

 ”Man får inte arbeta mer än 72 timmar i någon sjudagarsperiod” 

 ”Man måste ha minst 10 timmars vila under en 24-timmarsperiod” 

 ”Man måste ha minst 77 timmars vila under en sjudagarsperiod” 

(ILO, u.å.) 

I särskilda situationer, exempelvis vid nödsituationer där man måste bistå andra fartyg eller 

personer i sjönöd, kan kaptenen avbryta arbetsschemat.  

 

De förutsättningar som nämnts ovan är om den normala arbetstiden är baserade på en åtta 

timmars arbetsdag, med en vilodag per vecka samt att man har ett register gällande sin 

arbetstid och vilotid. 

 

 

5.3 Skattejämförelse 

De övergripande skattereglerna i Sverige säger att den som är bosatt i Sverige är skatteskyldig 

och måste betala skatt för alla inkomster, även om de är förvärvade utomlands. (Skatteverket, 

u.å.) 

 

Det finns tre stora punkter som avgör om man är obegränsat skatteskyldig: 
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 ”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. ” 

   

IT-avtalet har två punkter som upphäver skattskyldigheten. Den ena är huruvida man 

uppfyller 183-dagarsregeln eller ej, och den andra är om arbetsgivaren hör hemma i en stat 

inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (ESS). 

 

 

5.3.1 183-dagarsregeln 

183-dagarsregeln gäller för sjömän vid anställning ombord på ett utländskt fartyg och innebär 

att den inkomst man får från sin anställning på det utländska fartyget är skattefri i Sverige, 

givet att fyra villkor är uppfyllda: 

 

 

 ”Fartyget ska vara utländskt.” 

 ”Sjömannens vistelse utomlands ska vara i minst 183 dagar sammanlagt under en 

tolvmånadersperiod. Anställningen ombord måste pågå under hela utlandsvistelsen 

och de dagar som får medräknas i de 183 dagarna är begränsad till dagar ombord på 

fartyget.” 

 ”Arbetsgivaren ska höra hemma i en stat inom Europeiska ekonomiska 

samarbetsområdet (EES). Detta innebär till exempel att en arbetsgivare som bedriver 

verksamhet genom bolag, måste ha bildat bolaget i överensstämmelse med en EES-

stats lagstiftning. Bolaget måste även ha sitt säte, huvudkontor eller sin huvudsakliga 

verksamhet i en stat inom EES.” 

 ”Fartyget ska huvudsakligen gå i oceanfart under kalenderåret.”  
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 (Skatteverket, u.å.) 

 

Oceanfart enligt Skatteverket (u.å.): 

 

 ”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 (3 kapitlet 12 § 3 st. inkomstskattelagen).” 

 

Detta innebär att sjöfart på vissa geografiska områden inte är att betrakta som oceanfart. 

Dessa är: Inom Sverige, på Östersjön och Nordsjön, längs Europas kust, Medelhavet och 

Svarta havet, inom Marocko, Västsahara, Kanarieöarna och ön Madeira. 

 

Om 183-dagarsregeln för sjömän inte är tillämplig på ett utländskt handelsfartyg som har en 

flagga innanför ESS, ska inkomsten beskattas i Sverige som sjöinkomst och samtidigt ge rätt 

till sjöinkomstavdrag eller skattereduktion för sjöinkomst. Jobbar man däremot under en 

flagga utanför EES så ska inkomsten beskattas som vanlig landsinkomst och därmed inte ge 

rätt till sjöinkomstavdrag eller skattereduktion för sjöinkomst. Det finns dock ett undantag 

som ger rätt till sjöinkomstavdrag eller skattereduktion. Undantaget gäller när en redare från 

EES hyr ut fartyget i en så kallad ”bareboat basis”, men då måste fartyget i huvudsak vara 

obemannat.  

 

Man får även ta hänsyn till om det finns speciella skatteavtal mellan Sverige och det berörda 

landet som säger annat. Även om man inte betalar skatt till Sverige kan man bli skatteskyldig 

i ett annat land. Det är alltid individens eget ansvar att betala in skatt till rätt land.  
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5.4 Den sociala tryggheten 

Det som kommer att undersökas gällande den sociala tryggheten i nästföljande kapitel är 

följande: Arbetslöshetsförsäkring, sjukförsäkring och pensionen. Det finns inga gemensamma 

regler för sociala försäkringar inom EU. Att gå igenom varje lands egna försäkringssystem 

och pensionssystem skulle resultera i ett alltför omfattande arbete. Detta kapitel kommer 

därför redogöra de mest förekommande konventioner och avtal gällande sjukförsäkring för 

sjömän, men även de regler som gäller för pension och arbetslöshetsförsäkring.  

 

 

5.4.1 Arbetslöshetsförsäkring 

Tumregeln när det gäller arbetslöshetsförsäkring för sjömän är att man ska vara 

arbetslöshetsförsäkrad i det land vars flagg man arbetar under. Är man exempelvis anställd 

under franskt flagg är det fransk arbetslöshetsförsäkring som gäller.  

 

När man får en anställning utomlands är det upp till arbetstagaren att anmäla sig till 

arbetslöshetskassan i det land där arbetsgivaren är registrerad. Det är först när man har blivit 

berättigad arbetslöshetsersättning i det nya landet som man kan gå ut ur arbetslöshetskassan i 

Sverige. Arbetslöshetsförmedlingen och a-kassorna rekommenderar att man gör detta så fort 

man har blivit anställd i ett nytt land, så att man inte missar någon ersättning (Svenskt 

näringsliv försäkringsinformation för arbetsgivare). Man kan även tillgodoräkna 

anställningsperioderna då det finns ett avtal inom EU om samarbete mellan medlemsländerna 

(ALFA-kassan, 2015).  

 

Sverige har 29 arbetslöshetskassor. Det som skiljer dem åt är regler om vilka som får gå med 

och storleken på medlemsavgiften. Det finns två a-kassor som har starka kopplingar till 

Sjöbefälsförbundet Akademikernas och Ledarnas a-kassa. SBF rekommenderar dock inte 

någon särskild a-kassa för deras medlemmar. Idag finns till skillnad från tidigare inga 

formella band mellan fackförbunden och a-kassorna, vilket gör att ansökan till fackförbund 

och a-kassa sker separat. Är man medlem i SBF har man alltid rätt att gå med i Ledarnas a-

kassa. Däremot kräver Akademikernas en utbildning på minst 180-högskolepoäng 

(Sjöbefälsföreningen). 

 

Villkoren för att få grundersättningen i Sverige är att man skall vara minst 20 år gammal och 
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att har arbetat minst halvtid i åtminstone 6 månader det senaste 12 månaderna. Detta ger rätt 

till 320 kronor per dag i upp till 300 dagar, fem dagar per vecka. Har man arbetat mindre än 

80 timmar per månad, kommer grundersättningen vara lägre. Det finns även en 

inkomstrelaterad del där en kan få upp till 80 % av sin tidigare lön, men maximalt 680 kronor 

per dag de första 200 dagarna. För att få detta måste man förutom att ha arbetat i minst sex 

månader, även varit ansluten till en a-kassa i minst tolv månader. Från dag 201 till 300 får 

man 70 % av sin tidigare inkomst, maximalt 680 kronor per dag. Den som är under 18 år och 

har barn kan få ersättning upp till 450 dagar (Arbetslöshetskassornas samorganisation, 2014).  

 

ALFA-kassan är öppen för alla att gå med i och är inte bunden till något fackförbund eller 

speciellt yrkesområde. Skillnaden mellan ALFA-kassan och de andra a-kassorna är att man 

inte behöver vara ansluten för att få grundersättningen så länge man uppfyller kravet på sex 

månaders arbete de senaste 12 månaderna.  

 

 

5.4.2 Sjukförsäkring 

5.4.2.1 Sjukförsäkring under IT-avtalet 

Svenska arbetsgivarföreningen (SAF, idag Svenskt Näringsliv) och 

privattjänstemannakartellen (PTK) skapade 1985 ett avtal för tjänstemän vid 

utlandstjänstgöring för att skydda anställda som arbetade utomlands under så lång tid att de 

skrevs ut ur den svenska socialförsäkringen. Avtalet innebär i korthet att den anställde ska ha 

jämbördiga arbetsvillkor och socialförsäkringar som om denne hade arbetat under en svensk 

arbetsgivare. Detta är ett av två sätt som en arbetstagare kan vara försäkrad på enligt IT-

avtalet. Det andra är att prestera motsvarande socialförsäkringar genom ett privat 

försäkringsbolag.  

 

Vid olycka eller sjukdom ska arbetsgivaren erbjuda fri sjukvård och stå för hemtransporten. 

Sjuklön betalas ut i maximalt fem månader om arbetstagaren är oförmögen till att arbeta, men 

det ska finnas ett läkarintyg som har anvisats av arbetsgivaren (IT-avtalet, Bilaga 1).  
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5.4.2.2 Sjukförsäkring under SAF och PTK avtalet 

Avtalet mellan SAF och PTK innebar ett försäkringsskydd som ska täcka transport- och 

läkarkostnader vid sjukdom eller olycksfall. I detta ingår även en tandförsäkring och täckta 

kostnader under graviditet samt förlossning. Avtalet gäller i hela världen under förutsättningen 

att arbetsgivaren är svensk. Försäkringen gäller under hela tjänstgöringsperioden inklusive de 

resor man har till och från orten där man tjänstgör (SAF-PTK, 1992).  

 

 

5.4.2.3 Sjukförsäkring allmänt utomlands 

Det finns inga gemensamma regler för socialförsäkringar inom EU. Det finns däremot en 

samordning med vissa gemensamma grundprinciper som ska underlätta den fria rörligheten av 

arbetskraft inom EU, där arbetstagaren inte ska riskera att förlora sina intjänade förmåner vid 

flytt till ett annat EU-land.  

 

Principen om en lagstiftning innebär att den som arbetar i ett EU-land, men bor i ett annat, ska 

ha en socialförsäkring i det land där man arbetar eftersom det är dit man betalar de sociala 

försäkringsavgifterna. Man kan endast ha en socialförsäkring åt gången.  

 

Likabehandlingsprincipen innebär att en medborgare i ett EU/EES-land inte får diskrimineras 

på grund av sin nationalitet. Detta innebär att EU/EES-medborgare har samma rätt att ta del 

av bidragssystemet i det land man befinner som medborgarna i landet.  

Sammanläggningsprincipen innebär att man har rätt till intjänade förmåner genom att alla 

försäkringsperioder läggs ihop från de olika EU/EES-länder som man har arbetat eller bott i. 

Detta kan enbart göras om kvalifikationstiden för de sociala förmånerna är uppfyllda. 

 

Har man en utländsk arbetsgivare ska de lagar och regler som finns i det aktuella landet gälla. 

Det är ens eget ansvar att ta reda på hur landets socialförsäkring fungerar och vilka avgifter 

man behöver betala. Enligt PTK´s rekommendationer så borde den enskilda individen försöka 

undersöka huruvida man kan förhandla sig till avtal med villkor som garanterar en svensk 

socialförsäkringsnivå.  

 

 

 



 

21 
 

 

5.4.2.4 Sjukförsäkring under MLC 

Enligt MLC är arbetsgivaren ansvarig för eventuella kostnader till följd av skada, sjukdom, 

eller dödsfall som drabbar den anställde tills denne har kommit hem eller har möjlighet att få 

medicinska förmåner enligt landets försäkrings- eller kompensationssystem.  

 

Behöver den anställde medicin eller medicinsk behandling ska arbetsgivaren betala 

räkningarna i upp till 16 veckor från den dagen skadan eller sjukdomen började, eller tills dess 

att den anställde har återhämtat sig, om inget annat anges i arbetslandets nationella 

lagstiftning.  

 

MLC befäster även att arbetsgivaren ska betala ut full lön till en anställd som fortfarande är 

ombord, men som på grund av sin skada eller sjukdom inte kan arbeta. Detta ska betalas ut 

tills dess att den anställda har kommit hem. Väl hemma är det lagar, regler och kollektivavtal i 

arbetslandet som bestämmer nivån på ersättningen.  

 

Två paragrafer i MLC gäller utformningen av socialförsäkringen. Dessa lyder:  

 

 “Every seafarer has a right to health protection, medical care, welfare 

measures and other forms of social protection.” 

 “Each Member shall ensure, within the limits of its jurisdiction, that the 

seafarers’ employment and social rights set out in the preceding para-graphs 

of this Article are fully implemented in accordance with the requirements of the 

Convention. Unless specified otherwise in the Convention, such 

implementation may be achieved through national laws or regulations, through 

applicable collective bargaining agreements or through other measures or in 

practice” 

(MLC, 2015) 
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5.4.3 Pension 

I Sverige finns det tre huvudpensioner som kan illustreras som pyramiden nedan. Den består 

av den allmänna pensionen, tjänstepensionen och privat pension.  

 

Den allmänna pensionen består av inkomstpensionen och premiepensionen den är 

inkomstgrundad och administreras av Pensionsmyndigheten. Tjänstepensionen finansieras av 

den enskildes arbetsgivare genom avtal med olika tjänstepensionsbolag. Privat pension är en 

frivillig pension som var och en själv väljer att spara, i regel på en bank eller via ett 

försäkringsbolag. 

 

Fig 1. Pensionspyramiden (Pensionsmyndigheten)  

 

Alla svenska medborgare har rätt till pension. De kan tidigast ta ut sin pension vid 61 års 

ålder, men har rätt att arbeta fram till 67 års ålder. Undantag gäller de som har kommit 

överens med sin arbetsgivare om att arbeta längre (Pensionsmyndigheten). Sjömän kan ta ut 

sin pension redan vid 60 års ålder, om de uppfyller villkoren enligt sjömanspensionen (SFS 

1972:412). 

 

 

 

 

 

För sjömän med anställning under IT-avtalet, kommer inget att föras över till den allmänna 
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pensionen, eftersom man då inte betalar skatt till Sverige. Enligt IT-avtalets fjärde paragraf 

ska arbetsgivaren istället kompensera arbetstagaren med en pensionsförsäkring på lönen som 

motsvarar en nivå likvärdig den allmänna pensionen. Det är arbetstagarens eget ansvar att 

kontrollera sin arbetsgivare och att denne sköter inbetalningarna till ett pensionssparkonto.  

 

Pensionen är inte en fråga som täcks av MLC. Det är istället den anställdes eget ansvar att 

kräva pension från det land man arbetar i.  

 

Det finns två principer som Svenskt Näringsliv nämner gällande pensionen utomlands:  

 

”Exportabilitetsprincipen Förmåner, t ex pensioner, ska utbetalas från det land där man tjänat 

in dem, även om man är bosatt i ett annat EU/EES-land”  

 

”Intjänandeprincipen Den som tjänat in pension i flera länder får sin pension utbetald från 

respektive land och storleken på pensionen beror på intjänandetiden i de olika länderna” 

 

(Svensk Näringsliv, 2015) 
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6 Analys och Resultat 

I detta kapitel har informationen som presenterats blivit analyserad och sammanställd i 

tabeller.  

 

 

6.1 Löner 

För en sjöman som arbetar på yacht beror inkomsten helt på flaggstaten, och vilket 

anställningsavtal som gäller. De avgörande faktorerna är erfarenhet, utbildning och storlek på 

yachten, där just storleken spelar en stor roll. Lönerna ökar avsevärt ju större yachten är. 

Lönerna är i snitt högre för anställda på yacht än för de som arbetar under IT-avtalet. 

 

 

6.2 Arbetstider och övertidsersättning 

Ett daggående maskinbefäl som arbetar under IT-avtalet arbetar 45 timmar i veckan, medan 

ett vaktgående maskinbefäl arbetar 56 timmar i veckan. MLC föreskriver att den anställde inte 

får arbeta mer än 14 timmar under en 24-timmarsperiod, respektive 72 timmar i en 

sjudagarsperiod. Övertidsersättning ska enligt IT-avtalet utgöra en hundradel av månadslönen 

på en vardag och en femtiondedel av månadslönen på söndagar och helgdagar. 

 

 

6.3 Skattejämförelser 

För att en anställd på yacht ska täckas av IT-avtalet krävs att yachten går ”huvudsakligen i 

oceanfart under kalenderåret”. Detta är oftast inte fallet med yachter, utan många ligger 

exempelvis runt Medelhavskusten. Då gäller skatteplikt enligt svensk skattelagstiftning, om 

det inte finns avtal som reglerar ett annat förhållande med det land som arbetsgivaren kommer 

ifrån. För en kapten på en yacht som mäter mellan 20 och 30 meter, är nettolönen då ungefär 

densamma som för den som arbetar under IT-avtalet, eftersom den som arbetar under IT-

avtalet är fri från skatt. Men, som nämnt ovan, spelar yachtens storlek en avgörande roll för 

lönens storlek, vilket självklart påverkar nettolönen i samma riktning. 
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6.4 Den sociala tryggheten 

Här analyseras arbetslöshetsförsäkring, sjukförsäkring och pension utifrån IT-avtalet och de 

avtal som reglerar yachtindustrin.  

 

 

6.4.1 Arbetslöshetsförsäkring 

Arbetslöshetsförsäkringen är något som står helt utanför avtalen och de riktlinjer som gäller 

för yachtindustrin. Det är helt upp till individen att försäkra sig i det land där ens arbetsgivare 

har kontor. Trots att det inte finns någon gemensam arbetslöshetsförsäkring inom EU eller 

internationellt, kan den som har tjänat in en utländsk a-kassa, konvertera den till en svensk a-

kassa och på så vis bli berättigad till ersättning i Sverige vid arbetslöshet (se avsnitt 5.4.1). 

 

 

6.4.2 Sjukförsäkring 

Den som är anställd under IT-avtalet ska ha ett likvärdigt skydd som om denne hade arbetat 

under svensk flagg, enligt IT-avtalets fjärde paragraf. Arbetsgivaren ska erbjuda fri sjukvård 

och stå för hemtransporten vid olycksfall eller sjukdom. Den anställde har även rätt till 

sjuklön i maximalt fem månader ifall den anställde är arbetsoförmögen, men det ska då finnas 

ett läkarintyg som har anvisats av arbetsgivaren.  

För den som arbetar internationellt är det upp till en själv att söka sjukförsäkring i det land 

denne arbetar, eftersom varje land har sina egna socialförsäkringssystem. Inom EU finns det 

dock en rad rättsliga principer på området för att underlätta den fria rörligheten av arbetskraft. 

Enligt dessa principer ska den som arbetar i ett land inom EU ha en socialförsäkring i det land 

denna arbetar i, även om den anses bosatt i ett annat. Vidare ska en EU/EES-medborgare 

behandlas likvärdigt som medborgarna i det land denne vistas eller arbetar i.  

 

MLC föreskriver att arbetsgivaren ska stå för kostnaderna vid sjukdom eller olycksfall. Skulle 

det vara så att en anställd behöver medicin eller medicinsk behandling i efterhand så ska 

arbetsgivaren även stå för dessa kostnader, upp till 16 veckor från den dag skadan eller 

sjukdomen uppstod. Sjuklön ska utbetalas under tiden ombord, fram till hemkomsten om 

situationen är så svår att arbetet inte kan utföras på grund av sin sjukdom eller skada (se 

avsnitt 5.4.2). 
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6.4.3 Pensionen 

Vid arbete under IT-avtalet betalas ingen inkomstskatt till Sverige. Detta gör att inget kommer 

gå till den allmänna pensionen som finns i Sverige. Det är då istället arbetsgivaren som ska 

kompensera den anställde med en privat pensionsförsäkring, som ska motsvara ungefär 

samma nivå av ersättning som den svenska allmänna pensionen ger. Om den anställde inte 

uppfyller 183-dagarsregeln, är denne skatteskyldig till Sverige, och får således allmän 

pension.  

 

MLC nämner inget särskilt om pensionsrättigheter, utan hänvisar till att individen själv får 

sköta sin pension i arbetslandet (se avsnitt 5.4.3). 

 

 

6.5 Resultattabeller 

Här nedan följer en sammanställning i tabellform av de punkter arbetet har presenterat. Detta 

för att ge läsaren en snabb överblick av skillnaderna och likheterna mellan avtalen. 

 

Löner 

Lönerna inom yachtindustrin är uttryckta i Euro. Man måste därför ta hänsyn till valutakursen, 

som i snitt legat mellan 9.1 – 9.6 SEK per Euro under 2015 (valuta.se). 

Resultatsammanställning genomsnitt 

lön de första 5 åren 

IT-avtalet Avtal inom yachting 

Befälhavare  36720 SEK 9008 € 

Teknisk chef  36503 SEK 6891 € 

1:a Ingenjör  29936 SEK 4571 € 

 

 

Arbetstider 

Under IT-avtalet arbetar ett vaktgående maskinbefäl maximalt 56 timmar i veckan. MLC 

föreskriver maximalt 72 timmar i veckan.  

 

Skattejämförelse 
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Den som arbetar under IT-avtalet är inte skattepliktig. Uppfyller denne däremot inte något av 

villkoren, betalar denne skatt till Sverige enligt de lagar och regler som finns, om inte annat 

avtal mellan Sverige och arbetslandet föreligger. 

 

Arbetslöshetsförsäkring 

Vare sig IT-avtalet eller MLC har några riktlinjer för arbetslöshetsförsäkringen. Det är 

individens eget ansvar att söka sig till en sådan i arbetslandet. 

 

Sjukförsäkring 

Sjukförsäkringen ska arbetsgivaren stå för enligt IT-avtalet och MLC, men det är upp till 

individen att förhandla fram en bra försäkring i det avtal den tecknar med arbetsgivaren. 

 

Pension 

Den som betalar in skatt i Sverige har också rätt till den svenska allmänna pensionen. De som 

inte betalar skatt till Sverige måste söka pension i det land de arbetar i, alternativt hos 

arbetsgivaren. 

 

Komponenter IT-avtalet Avtal inom yachting                

Arbetstider max/vecka 56h/vecka 72h/vecka 

Skattpliktig månadslön Nej JA/Nej 

Arbetslöshetsförsäkring A-kassa från arbetslandet A-kassa från arbetslandet 

Sjukförsäkring Enligt privat avtal Enligt privat avtal 

Pension Pension från arbetslandet Pension från arbetslandet eller 

Sverige 
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7 Slutsats 

Syftet med den här studien var att svara på hur en rad privatekonomiska aspekter påverkas av 

skillnaderna mellan IT-avtalet och de avtal som reglerar arbetsvillkoren inom yachtindustrin.  

 

Månadslönen för en anställd under IT-avtalet är i regel lägre jämfört med en anställd på yacht. 

Den som är anställd under IT-avtalet slipper förvisso skatta på sin inkomst, men nettolönen är 

trots detta ofta högre på yacht.  

 

De reglerade arbetstiderna under IT-avtalet är kortare än vad som i MLC förordas som 

maximal arbetstid per vecka. En som inte arbetar under IT-avtalet kan alltså får arbeta fler 

timmar per vecka än vad de som arbetar under IT-avtalet får.  

 

Rätten till sjukförsäkring, arbetslöshetsförsäkring och pension är densamma under IT-avtalet 

och MLC. I båda fallen ska sjukförsäkringen bekostas av arbetsgivaren, medan pension och 

arbetslöshetsförsäkring är något som arbetstagaren själv får ansvara över, genom att ta reda på 

vad som gäller i det land vars flagg den seglar under.  

 

Som tidigare nämnt är det upp till var och en att personligen undersöka och överväga under 

vilka villkor de vill arbeta ifall de söker arbete utomlands; hurvida de har rätt att arbeta under 

IT-avtal eller istället får åberopa MLC och nationell lagstiftning i arbetslandet. Det finns 

många internationella fackförbund och konventioner som skyddar sjömän mot orättvisa 

arbetsvillkor, men mycket ansvar vilar på individen själv när det kommer till att informera sig 

om skatteregler, sjukförsäkringar och pensioner.  

 

Det är upp till individen att bedöma ifall den högre lönen som utbetalas inom yachtindustrin 

väger tyngre än den sociala trygghet arbete i Sverige innebär. Med den lönen kan den enskilda 

själv sköta pensionssparandet.  
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8 Avslutande diskussion 

Den svenska handelsflottan minskar för varje år som går. Resultatet är att det finns allt färre 

arbetsplatser i Sverige, på svenska fartyg. De svenska sjöbefälen har då börjat röra sig mot 

utländska arbetsgivare. Detta gör det aktuellt med avtal som reglerar arbetsvillkoren för 

svenskar utomlands. Där finns IT-avtalet, men också avtal som reglerar den internationella 

yachtindustrin. Hur skiljer sig löner, skatter, sjukförsäkring, arbetslöshetsförsäkring och 

pension inom yachtindustrin, jämfört med IT-avtalet?  

 

Utifrån undersökningen kan det utrönas att lönen inom yachtindustrin i snitt är högre än i IT-

avtalets lönetabell. Men uppfylles inte kraven i 183-dagarsregeln, är nettolönen på en yacht, 

likvärdig med den inom IT-avtalet. Det är svårt att jämföra löner eftersom det beror på så 

många faktorer. Erfarenhet, utbildning, ägare, storlek på yachten, med mera.  

 

Den som arbetar under IT-avtalet betalar ingen skatt, vilket gör att den inte har tillgång till en 

svensk sjukförsäkring eller den svenska allmänna pensionen.  Däremot har en sjöman under 

IT-avtalet social trygghet i form av sjukvård, sjukersättning och pension, som ska motsvara 

standarden och nivån i Sverige, och tillhandahållas av arbetsgivaren. Det ankommer på 

individen att söka arbetslöshetsförsäkring i det land den arbetar i, oavsett om arbetet utförs 

under IT-avtalet eller ej.  

 

Metoden för detta arbete var en dokumentstudie som har besvarat de frågor som ställdes. 

Arbetet kunde ha utvecklats genom att leta efter flera internationella avtal. Möjligheten hade 

också funnits att redogöra för löner hos flera olika besättningspositioner än vad som gjordes. 

Detta kan också ses som en del i en framtida uppsats. Vidare hade det varit intressant med en 

enkätundersökning riktad mot anställda inom yachtindustrin och managementbolag inom 

branschen, för att se varför de har sökt sig dit, istället för till den svenska handelsflottan. En 

mer noga titt på specifika avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare kunde också ha utvecklat 

insikten runt hur de sociala försäkringarna ser ut.  

 

Tack vare tillgången till internet finns enormt mycket information tillgängligt för att kunna 

besvara de frågor som uppsatsen ställer. Hade denna studie gjorts för 20 år sedan hade arbete 
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säkerligen varit mer tidskrävande eftersom kontakten med de internationella 

managementbolagen inte hade varit lika lättillgänglig. Det behövdes ingen avgränsning för 

flaggstaterna Cayman Island, Isle of Man och British Virgin Island, eftersom MLC täcker alla 

länder i världen. Svårigheten i denna studie har varit att ta reda på de specifika avtal som finns 

mellan arbetsgivaren och arbetstagaren inom yachtindustrin, och att se eventuella skillnader i 

pensioner mellan Sverige och aktuella arbetsländer.  
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10 Bilagor 

 

Länkar till alla managementbolagens löne guidelines inom yachting. 

 

 

Fartygsgrupp 2nd Engineer Chief Engineer Captain 

25-30m N/A N/A 4500-6000 

30-35m N/A 3500-5000 5000-7000 

35-40m N/A 4000-6500 6000-8000 

40-45m N/A 5000-7000 7000-9500 

45-50m 3500-5500 6500-9500 9000-12.000 

50-55m 4000-6000 8500-10500 10.000-14.000 

55-60m 5000-6500 N/A 12.000-16.000 

60-70m+ 6000+ N/A 13.000-15.000+ 

Tabell 1. Camper and NiSalary Guidelines 2014 in Euro 

http://www.camperandnicholsons.com/resources/documents/crew-salary-guide.pdf 

 

 

Fartygsgrupp 2nd Engineer Chief Engineer Captain 

20-30m N/A N/A 3500-6500 

30-45m N/A 3500-5500 5000-9000 

40-50m 3000-5000 N/A N/A 

45-60m N/A 6000-7000 8000-12.000 

60+ N/A N/A 11.000+ 

55-75m+ 4000-7000 7000-10.000 11.000+ 

Tabell 2. Dovaston crew salary Guidelines 2014 in Euro 

http://www.dovaston.com/CrewSalaryGuide.aspx  
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Fartygsgrupp 2nd Engineer Chief Engineer Captain 

25-30m N/A N/A 4500-6000 

30-35m N/A 3500-5000 5000-7000 

35-40m N/A 4000-6000 6000-8000 

40-45m N/A 5000-7000 7000-9000 

45-50m 3500-5500 6500-9500 9000-12.000 

50-55m 4000-6000 8500-10500 10.000-14.000 

55-60m 5000-6500 N/A 12.000-16.000 

60-70m+ 6000+ N/A 13.000-15.000+ 

Tabell 3. Yacht and Crew Salary Guidelines 2014 in Euro 

http://www.yachtandcrew.com/index.php/2014-03-29-14-14-45/captain-matters/113-crew-

salary-guidelines-2014-captain-matters 

 

Fartygsgrupp 2nd Engineer Chief Engineer Captain 

20-30m N/A N/A 3500-6500 

30-45m N/A 3500-5500 5000-9000 

45-60m 3000-5000 6000-7000 8000-12.000 

60+ 4000-7000 7000-10.000 11000+ 

Tabell 4. Crew and concierge Table of salary 

http://www.crewandconcierge.com/table-of-salary/ 

 

Tabell 5. En resultatsammanställning från de fyra managementbolagens guidelines gällande 

löner inom yachting där genomsnittet har tagits fram för besättningspositionerna Kapten, 

Teknisk chef och 1:a Ingenjör. 

Fartygsgrupp 1:a Ingenjör Teknisk chef Kapten 

20-30m N/A N/A 5125 

30-40m N/A 4688 6750 

40-50m 3750 6375 9167 

50-60m 4213 7750 11.500 
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60-70m+ 5750 8750 12500+ 

Tabell 5. Se Bilaga 8.2 för tabelluträkning 


