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Abstrakt  
Detta arbete behandlar anställningsavtalen: det svenska Storsjöavtalet för styrmän/telegrafist, 

färöiskt anställningsavtal för svenska fartygsbefäl och ITF:s anställningsavtal för 

besättningsmedlemmar på bekvämlighetsflaggade fartyg. Syftet med jämförelsen var att utröna 

skillnaderna mellan avtalen, gällande uppsägning, ekonomisk ersättning vid sjukdom och skadefall 

samt skadeståndsansvar med hänsyn till social trygghet. Metoden som användes för att genomföra 

arbetet var en kvalitativ litteraturstudie. Storsjöavtalet och det färöiska avtalet liknar varandra 

relativt väl gällande uppsägning medan ITF:s anställningsavtal skiljer sig från de andra avtalen. 

Gällande sjukdom och skadefall ger alla avtalen ersättningar. Storsjöavtalets ersättning baseradas 

på Försäkringskassans utbetalningar medan det färöiska och ITF:s anställningsavtal har separata 

försäkringar som rederiet upprättar till enskilt fartygsbefäl. Beträffande skadeståndsansvar devierar 

ITF:s anställningsavtal eftersom det inte behöver finnas synnerliga skäl, som krävs enligt 

Storsjöavtalet och det färöiska avtalet, för att bli personligt skadeståndsskyldig för fel i tjänsten. 

Jämförelsen ger en bra inblick hur avtalen är uppbyggda kring nationella lagar och/eller 

avsaknaden av dessa. Generellt är Storsjöavtalet mer socialt betryggande än vad det färöiska och 

det internationella ITF-anställningsavtalet är. 
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Abstract  
This study deals with employment agreements: the Swedish Storsjö Agreement for officers and 

telegraphists, Faroese Employment Agreement for Swedish officers and the ITF Uniform ”TCC” 

Collective Agreement for crews onboard flag of convenience ships. The purpose of the comparison 

was to determine differences between the agreements concerning termination, economical 

compensation for illness and injury cases and liability in case of default in regards of social 

security. The method of the work was a qualitative literature study. Storsjö Agreement and the 

Faroese Agreement is relatively similar to each other regarding termination of the contract, while 

the ITF Agreement differ from the other agreements. Regarding economical compensation for 

illness and injury cases all the agreements provides a safety net for the officer. The compensation 

with Storsjö Agreement is based on the Swedish Social Insurance Agency payouts, while the 

Faroese Agreement and ITF Agreement have separate insurance policies that the company arranges 

to individual officers. Regarding liability due to default, the ITF Agreement contract differ since it 

does not have to be any exceptional reasons for the default, which is required in Storsjö Agreement 

and the Faroese Agreement, to make the officer personally responsible for the damage. The 

comparison gives a good insight into how the contracts are structured around national laws and/or 

the lack of them. Generally Storsjö Agreement is more reassuring than the Faroese Agreement and 

the ITF Agreement concerning social security. 
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Förord 

Tiden som student i en trygg vardag är på sluttampen och snart väntar arbetslivet som fartygsbefäl. 

Världsflottan är global och det finns över 53 000 fartyg med en bruttodräktighet större än 500. 

Bland alla dessa fartyg och rederier finns mängder med olika avtal och nationella regler. MLC 

2006 sätter en bra standard för de nationer som ratificerat konventionen och öppnar upp en mer 

attraktiv internationell marknad, som kanske tidigare inte kändes trygg att ta anställning på som 

svenskt fartygsbefäl.  

 

Med denna jämförelse av Storsjöavtalet och de utländska avtalen kan förhoppningsvis ett mer 

internationellt synsätt på anställning väckas. Jämförelsen består av standardavtal men lägger en 

bred grund för vad man kan vänta sig av ett internationellt avtal, både avtalets utformning och dess 

struktur. ITF har flera olika typer av avtal, där vissa avtal är konstruerade för en viss rederiflotta 

eller fartygsspecifika avtal. Grundstrukturen i alla avtal gällande paragrafer och ordning i avtalen 

ser likadana ut, däremot kan innehållet skilja något. Det är således viktigt att läsa igenom det 

aktuella anställningsavtalet noggrant innan man bestämmer sig för att ta anställning och signerar. 

 

Arbetsfördelningen under arbetets gång har varit gemensam från skapandet av syftet och 

frågeställningen fram till färdigt arbete. Ord för ord och mening för mening är skriven tillsammans 

och har diskuterats genom hela arbetsgången.   

 

Ett stort tack riktas till vår handledare Göran Stöth som har givit ovärderlig vägledning och 

expertis under hela processen. Vi vill även tacka de redare som ställt upp och delgivit oss sina avtal 

för att ro denna jämförelse i hamn. 

 

 

Kalmar den 25 april 2016  

 

Victor Devinder & Per Dynesius 
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Definitioner och förkortningar 
 
Bruttodräktighet Hela fartygets totala volym 
 
 
Dödviktsregister Register över total last- och bunkerkapacitet  
 
 
Dödviktston Totala vikten i ton av fartygets last- och bunkerkapacitet 
 
 
Fartygsbefäl Styrman med lägre befattning än överstyrman 
 
 
Färöavtalet Anställningsavtal för befäl anställda i svenskt rederi på färöflaggade fartyg. 

Benämns i denna jämförelse som Färöavtalet. 
 
 
Föroya Skipara- Färöisk Sjöbefälsförening  
& Navigatörfelag  
 
 
ILO   International Labour Organization.  
 
 
International Transport  Internationell facklig organisation som sammanbinder fackföreningar  
Workers’ Federation (ITF) globalt 
 
 
ITF Uniform ”TCC”  Internationellt kollektivavtal för besättningar på 
Collective Agreement  bekvämlighetsflaggade fartyg. Benämns i detta arbete som ITF-avtalet. 
 
 
Konvention  Internationell överenskommelse 
 
 
Maskinmeistarafelagid Förening för ingenjörer och annan maskinpersonal 
 
 
MLC 2006   Maritime Labour Convention 2006.  
 
 
Moment  Indelning i lagtext i Storsjö- och Färöavtalet 
 
 
Pro-rata  Proportionerlig ersättning 
 
 
Ratificera Förbinda till en internationell överenskommelse 
 
 
Sjöbefälskartellen Förhandlingssamarbete mellan Sjöbefälsförbundet och Sveriges 

Fartygsbefälsförening 
 
Social trygghet Personlig trygghet för fartygsbefäl gällande ekonomiska och sociala rättigheter 
 
 
Storsjöavtalet  Kollektivavtal mellan Sjöfartens Arbetsgivarförbund och Sjöbefälsföreningen 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Den internationella handelsflottan bestod år 2014 av 53 854 fartyg med en bruttodräktighet större 

än 500 (Equasis 2014). Lloyds List presenterade år 2015 skeppsregister för världens tio största 

flaggstater där antalet fartyg var över 10 000 dödviktston. Listan toppades av de tre 

bekvämlighetsflaggstaterna, Panama med 4 891 fartyg, Liberia med 2 871 fartyg och Marshall 

Island med 2 585 registrerade fartyg (Lloyds List 2015).  

 

Det finns idag 34 stycken flaggstater som International Transport Workers’ Federation (ITF) 

klassar som bekvämlighetsflaggstater. Bekvämlighetsflagg benämns Flag of Convenience på 

engelska och definieras enligt ITF: 

 
 

A flag of convenience ship is one that flies the flag of a country other than the country of 

ownership. For workers onboard, this can mean; very low wages, poor on-board conditions, 

inadequate food and clean drinking water, long periods of work without proper rest, leading to 

stress and fatigue 

(International Transport Workers’ Federation 2015) 

 

Beträffande den svenska handelsflottan, bestod den i början av år 2015 av 196 fartyg med en 

bruttodräktighet om 300 eller högre. Fartyg som var berättigade till sjöfartsstöd, dvs. stöd för att 

inte flagga ut sina fartyg, uppgick år 2014 till 105 fartyg. De svenska redare som har sina fartyg 

flaggade under utländsk flagg var i början av år 2015, 274 stycken (Hamark 2015). För svenska 

redare som flaggar om sina svenskflaggade fartyg, eller registerar sina nybyggda fartyg till 

bekvämlighetsflagg råder det en stark trend att de väljer Färöarna som flaggstat (Abrahamsson & 

Reinhold 2013).  

 

Under år 2014 var det 144 sjöbefälsstudenter som studerade sista året på sjöfartshögskolorna i 

Sverige (Hamark 2015). Eftersom den svenska handelsflottan består av ett hundratal fartyg är det 
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tydligt att det inte finns tillräckligt med arbeten för nyexaminerade sjöbefäl på svenskflaggade 

fartyg (Adolfsson 2015). Konkurrensen om arbeten inom den svenska 

handelsflottan är hård vilket gör att det kan bli aktuellt att söka till svenska rederier med 

bekvämlighetsflaggade fartyg eller utländska rederier med bekvämlighetsflaggade fartyg.  

 

Maritime Labour Convention (MLC 2006) är en konvention av International Labour Organization 

(ILO) som sätter en lägsta standard för besättning gällande arbetsmiljö och levnadsstandard 

ombord på fartyg vars flaggstat har ratificerat MLC 2006 (International Labour Organization 

2015). Bekvämlighetsflaggstaterna och MLC 2006 hänvisar till nationella fackförbunds regler och 

att dessa gäller om de minst har lägsta standard som MLC 2006 (MLC 2006 Reg. 2.1.3). En 

jämförelse av olika anställningsavtal för fartygsbefäl är relevant och intressant eftersom de olika 

avtalen kan skilja sig åt beroende på flaggstat och nationalitet.  
 

1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet är att jämföra anställningsavtal för fartygsbefäl på fartyg som seglar under svensk flagg eller 

bekvämlighetsflagg, med hänsyn till social trygghet. Avtalen som berörs är det svenska 

Storsjöavtalet för styrman/ telegrafist (Storsjöavtalet), färöiskt anställningsavtal för svenska 

fartygsbefäl (Färöavtalet) och det internationella anställningsavtalet för besättningsmedlemmar på 

bekvämlighetsflaggade fartyg (ITF-avtalet). 

 

• Hur skiljer sig de olika anställningsavtalen rörande uppsägning och ekonomisk ersättning 

vid sjukdom och skadefall? 

• Kan fartygsbefäl enligt avtalen bli personligt skadeståndsskyldig för sakskada åsamkad i 

tjänsten? 

 

1.3 Avgränsningar 
Arbetet begränsar sig till tre stycken avtal, där Storsjöavtalet kan tillämpas av svenska redare med 

svenskflaggade fartyg. Färöavtalet kan appliceras av svenska redare med färöflaggade fartyg med 

svenska fartygsbefäl anställda. ITF-avtalet kan tillämpas av svenska eller internationella redare, 

vars fartyg har bekvämlighetsflagg. Omfattningen av arbetet hade blivit för stor med fler avtal 

involverade.  
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Eftersom avtalen är olika uttömmande rörande uppsägning, ersättning vid sjukdom och skadefall 

samt skadeståndsansvar kan skillnader i mängden information under respektive rubrik och avtal 

skilja sig åt. Detta är ett medvetet val för att öka förståelsen gällande avtalens struktur och 

uppbyggnad samtidigt som ytterligare skillnader belyses. Nationell lagstiftning kommer endast 

beröras om avtalet hänvisar till nationell lag annars utesluts den i jämförelsen. Anställningsavtalen 

är konstruerade olika på grund av att tolkningen och avtalets innebörd kan skilja sig från land och 

rättsystem. Ett exempel är avtalstolkning vid tvist mellan parter i Sverige jämfört med USA. 

Svensk lagtolkning innebär att man oftast frångår avtalet och tolkar utifrån vad som står i den 

nationella lagen, medan man i USA lägger större vikt vid att tolka vad som faktiskt står i avtalet 

(Ihre 2012, s. 21).  
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2 Metod 

2.1 Val av metod 
Metoden till arbetet består i en skrivbordsundersökning som resulterat i en jämförelse mellan de tre 

anställningsavtalen; Storsjö-, Färö-, och ITF-avtalet. Tillvägagångsättet är baserat på en kvalitativ 

litteraturstudie, eftersom urvalet av källorna är rättsregler som de olika anställningsavtalen utgår 

ifrån. Metodvalet till jämförelsen syftar till att skapa en fullständig förståelse, sammanställning och 

helhetsbild för de berörda avtalen inom ramen för arbetets frågeställningar. En kvalitativ 

litteraturstudie är den mest lämpliga metoden för denna typ av arbete och ändamål (Holme & 

Solvang 1991). 

 

För att formulera ett syfte till jämförelsen mellan de olika anställningsavtalen, kontaktades redare 

som har svenska och/eller bekvämlighetsflaggade fartyg. Eftersom Storsjö- och ITF-avtalet finns 

att tillgå offentligt återstod bara ett avtal som berörde färöflaggade fartyg. Efter kontakt med olika 

redare med färöflaggade fartyg, visade det sig att alla kontaktade redare använder samma 

anställningsavtal för sina svenska fartygsbefäl på färöflaggade fartyg. När alla avtalen fanns till 

handa lästes de igenom och en grund till arbetets syfte och frågeställning kunde utarbetas. När 

problemformuleringen utarbetades förelåg förväntningar på eventuella skillnader i avtalen, däremot 

var dessa inte bekräftade. Avtalen tolkades enskilt och jämfördes sedan med varandra med hänsyn 

till syftet och frågeställningarna. Vidare analyserades och presenterades avtalen i ett resultat där 

skillnader och likheter med avtalen belystes.  

 

Frågeställningarna är konstruerade för att besvara tre viktiga aspekter gällande ett anställningsavtal 

nämligen uppsägning, ersättning vid sjukdom och skadefall och huruvida fartygsbefälet kan bli 

skadeståndsskyldigt för sakskada åsamkad i tjänsten. Det finns flera delar i ett anställningsavtal 

men med social trygghet i beaktning belyses dessa två frågeställningar i jämförelsen. Eftersom 

metoden baserar sig på en kvalitativ litteraturstudie för anställningsavtal måste hänsyn till 

hermeneutik tas. Hermeneutik är ett filosofiskt begrepp och grundar sig i förståelse för villkor och 

en benämning för tolkning som analysredskap. När avtalen tolkas ska läsaren förstå författaren till 

textens syfte och bedöma texten objektivt (Nyström 2007).  
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Avtal kan tolkas på olika sätt eftersom det är rättsregler som är uppbyggda för att ge utrymme för 

tolkning (Ihre 2012, s.15). Storsjö- och Färöavtalet är däremot uppbyggda för en snävare tolkning 

eftersom de baseras på nationell lagstiftning vilket ökar tillförlitligheten i arbetet. ITF-avtalet är 

betydligt mer utförligt skriven på grund av avsaknaden till grund i nationell lag och kan därför ge 

mer utrymme för tolkning. I avtalen som är skrivna på svenska, dvs. Storsjöavtalet och Färöavtalet, 

råder inga språkliga tolkningssvårigheter, men däremot kan tolkningsskillnader inte uteslutas. 

Gällande ITF-avtalet, som är skrivet på engelska, finns större utrymme för språkliga 

tolkningssvårigheter. Med hänsyn till detta är avtalen bokstavstolkade vilket innebär att rättsregeln 

tolkas utifrån ordalydelsen. 

 

Svensk lagstiftning som komplement till Storsjöavtalet är lättillgänglig och utgör inga språkliga 

hinder. Rörande svensk lagstiftnings motsvarighet på Färöarna för Färöavtalet har den varit svår att 

tillgå på annat språk än färöiska. Medel för att översätta färöisk lag till svenska har uteslutits 

eftersom det skapar stora utrymmen för feltolkning, därför har en färöisk fackrepresentant 

kontaktats genom ett svenskt rederi för att besvara frågor rörande färöisk lagstiftning. 

 

2.2 Urval 
Syftet besvaras genom granskning och jämförelse mellan de olika avtalen. Eftersom området 

begränsar sig till frågeställningarna gällande uppsägning, ekonomisk ersättning för sjukdom och 

skadefall och skadeståndsansvar är arbetet koncentrerat till endast berörda paragrafer i de tre 

anställningsavtalen. Avtalen valdes eftersom de kontaktade redarna använder sig av dessa 

anställningsavtal och kan därmed ligga till grund som anställningsavtal för ett svenskt fartygsbefäl.  
 

2.3  Etiska aspekter 
På grund av rederiernas integritet benämns inte de rederier som har sina fartyg flaggade under 

bekvämlighetsflagg i arbetet och inte heller vilka rederier som tillhandahållit avtalen. Färöavtalet 

kommer således inte att bifogas. De andra två avtalen är däremot offentliga och finns att tillgå 

bland annat via fackförbundens hemsidor. 

 

Arbetet kommer att följa de riktlinjer som vetenskapsrådet tagit fram genom fyra grundkrav; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 
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2013). Även om jämförelsen ska vara sedd objektivt, har man som forskare ett visst synsätt och 

perspektiv till arbetet och det resultat man kommer fram till. En forskare kan vara 

teoriimpregnerad, vilket kan ge avtryck i jämförelsen. Med detta menas att författaren till en studie 

inte har ett objektivt synsätt i arbetets initiala skede. Den kunskap som fanns vid arbetets början, 

utvecklas genom arbetets gång och kan, men behöver inte vara av annan art, när arbetet är slutfört 

(Friberg 2012, s. 31). 
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3 Teori 

3.1  MLC 2006 och ILO 
Syftet med Maritime Labour Convention, MLC 2006 är att denna konvention ska säkerhetsställa 

minimikraven för arbets- och levnadsstandard för alla sjöfarare. De länder som har signerat och 

ratificerat MLC 2006 finns listade inom ILO. ILO är Förenta Nationernas (FN) fackorgan för 

sysselsättnings- och arbetslivsfrågor. De grundläggande målen för ILO är att motarbeta fattigdom 

och social orättvisa och grundar sig i de grundläggande rättigheterna i arbetslivet (Mänskliga 

rättigheter u.å.). Med MLC 2006 försäkrar man konkurrensvillkoren bland redare i olika länder, 

och med detta hindrar man att konkurransen får effekter i form av sämre anställningsvillkor och 

leverne ombord för sjöfarare (International Labour Organization 2015).  

 

I MLC 2006 hänvisar man till eventuella kollektiv- och anställningsavtal i händelse av uppsägning, 

men som grund i konventionen finns en standard för vilka kriterier som skall uppfyllas, när en 

uppsägning kan ske (MLC 2006 Reg. 2.1 (g)). 

 

Rederier baserade i länder som har ratificerat MLC 2006, ska garantera att deras anställda ombord 

får tillgång till akutsjukvård vid skada eller insjuknande, på sjukhus i land. De ombordanställda ska 

ha tillgång till sjukvård utförd av kvalificerad vårdpersonal (MLC 2006 Reg. 4.1). Detta utesluter 

alltså att man ombord på ett fartyg flaggat i ett land som ratificerat MLC 2006 står utan akutvård 

vid insjuknande eller skada.  

 

3.2 Anställningsavtalen 
Svenska Storsjöavtalet är det avtal som flest svenska redare tillämpar på fartyg med svensk flagg 

(Sjöbefälsföreningen 2016). Storsjöavtalen är anställningsavtal för nautiska befäl och maskinbefäl 

som är anställda på rederier anslutna till Sjöfartens Arbetsgivareförbund och det finns olika avtal 

för respektive befattning. För styrmän/telegrafist finns separat avtal vilket innefattar bl.a. löne- och 

anställningsvillkor, övertid, kost, bostäder, tillägg, ersättningar etc. Storsjöavtalet grundar sig på 

svensk lagstiftning. 
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Färöavtalet är ett avtal mellan redare och Sjöbefälskartellen, samt Maskinmeistarafelagid och 

Föroya Skipara- & Navigatörfelag, angående löner och allmänna anställningsvillkor för befäl 

anställda ombord på rederiets färöiska fartyg. Anställningsavtalet är vanligt förekommande och 

används av flera svenska redare som har svenska fartygsbefäl anställda på sina färöflaggade fartyg. 

Avtalet grundar sig på färöisk lagstiftning. 

 

ITF-avtalet, Total Crew Cost (TCC), är det vanligast förekommande anställningsavtalet som 

används av anslutna fackförbund till ITF. Enligt ITF är en tredjedel av alla bekvämlighetsflaggade 

fartyg anslutna till ITF:s bekvämlighetsavtal vilket innefattar över 150 000 sjöfarare världen över 

(International Transport Workers’ Federation 2016). Det finns flera olika typer av avtal som 

tillhandahålls av ITF och alla avtalen tillämpas endast på fartyg med bekvämlighetsflagg. Avtalen 

kan skilja sig något åt för att inte bryta mot nationell lagstiftning, vilket innebär lagstiftningen i det 

land fartyget är flaggat. Avtalet grundar sig i MLC 2006.  

 

3.3 Tidigare forskning 
Tidigare forskning inom ämnet anställningsavtal har gjorts men med dessa har syftet varit att 

utröna de ekonomiska aspekterna kring svenska och utländska avtal. Grunden till de tidigare 

arbetena är att den svenska handelsflottan blir mindre och därför söker sig svenska sjöfarare till 

utlandsflaggade fartyg och utländska rederier. Gemensamt för de tidigare genomförda studierna, är 

att svensk anställning är mer socialt betryggade än utländsk anställning, rörande ersättning vid 

sjukdom och skadefall (Botman 2015; Gottberg & Gustafsson 2012; Lönnberg 2011).  

 

Ett arbete som behandlar liknande ämnen är, En jämförelsestudie mellan svenska 

internationaliseringsavtalet och avtalen som reglerar arbetsvillkoren inom yachting från 2015. 

Denna jämförelse behandlar skillnaderna i lön, pension, försäkringar och skatter mellan IT-avtalet 

och de avtal som reglerar yachtingindustrin. Resultatet i jämförelsen påvisar att lönen under avtal 

för yachter generellt är högre än under IT-avtalet om man är skattebefriad i Sverige, annars är de 

lika löner. För att kunna vara skattebefriad i Sverige krävs det att man som sjöfarare uppfyller 

kraven för 183-dagarsregeln, det vill säga att sjöfararen seglar huvudsakligen oceanfart, 

arbetsgivaren hör hemma inom EES och sjöfararen arbetar utomlands minst 183 dagar på en 

tolvmånadersperiod. Gällande pension är det löntagaren som själv får ansvara för denna. 

Beträffande den sociala tryggheten finns det inga gemensamma regler inom EU. Varje land har 
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egna försäkringssystem och pensionssystem, vilket kan innebära lägre ersättningar än vad Sverige 

erbjuder (Botman 2015).  

 

Ett annat arbete som rör området kring anställningsavtal på utländska fartyg är, Att arbeta under 

andra än svenska avtal – En kvalitativ undersökning om hur blivande sjöbefäls inställning till att 

arbeta under utländska avtal påverkas av vissa ekonomiska aspekter. Arbetet behandlar blivande 

sjöbefäls inställning till att arbeta under norskt, IT- och utländskt nettolöneavtal och hur dessa 

blivande befäl påverkas av sjukersättning, pensionsförmåner och föräldrapenning. Resultatet av 

studien visar att den ekonomiska förmånen, är det som påverkar inställningen mest positivt. 

Sjukersättning påverkade mest på grund av att den kan uppkomma närhelst och det utländska 

nettoavtalet uppnår inte samma trygghet som de andra avtalen. Gällande pension var meningen 

delad eftersom vissa befäl ville kunna styra över den själv, medan andra föredrog tryggheten med 

att staten sköter det hela (Gottberg & Gustafsson 2012). 

 

Arbetet Storsjöavtal och internationaliseringsavtal – Privatekonomiska likheter och skillnader 

berör privatekonomiska skillnader och likheter mellan det svenska Storsjöavtalet och 

internationaliseringsavtalet. Jämförelsen resulterar i, att det rent inkomstmässigt är en liten 

löneskillnad, men att internationaliseringsavtalet resulterar i att man bland annat blir utförsäkrad 

från den svenska Försäkringskassan om skatt inte betalas i Sverige. Fartygsbefäl anställt under 

internationaliseringsavtalet är istället privatförsäkrad för sjukvård och pension motsvarande, eller 

högre, än vad den svenska Försäkringskassan erbjuder. Internationaliseringsavtalet är enligt 

Lönnberg, en relativt trygg anställning på utlandsflaggade fartyg men sjöfaren måste hålla uppsikt 

över sina egna försäkringar och acceptera omställningen att riskera att bli utförsäkrad från det 

svenska systemet (Lönnberg 2011). 
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4 Sammanställning 

Sammanställningen är indelad med underrubriker, som berör varje avtal och frågeställning enskilt, 

för uppsägning, ersättning vid sjukdom och skadefall samt skadeståndsansvar. 

4.1 Storsjöavtalet, uppsägning 
Förtydligande tabeller rörande uppsägningstid, se tabell 1 - & 2 - Storsjöavtalet i bilaga 1. 

 

Vid uppsägning från fartygsbefälets sida beror tiden för uppsägningen på anställningstiden. Har 

fartygsbefälet varit anställt i rederikoncernen mindre än fem år gäller två månaders uppsägningstid. 

Från och med anställning i rederikoncernen och om anställning förelegat fem år i följd, har 

fartygsbefälet tre månaders uppsägningstid (Storsjöavtalet 2013 § 3 Mom. 1). Uppsägningen från 

fartygsbefälets sida bör, men måste inte vara skriftlig till rederiet (Storsjöavtalet 2013 § 3 Mom. 5. 

1-2 st). 

 

Vid uppsägning av fartygsbefäl från rederiets sida, ska den ske skriftligen och vara sakligt grundad. 

Rederiet är skyldigt att på begäran av fartygsbefäl, uppge de omständigheter och grunder som finns 

för uppsägning. Vid anställningens slut ska fartygsbefälets avtal specificera på vilken ort hens 

anställning slutar. Bekostar rederiet resan från den hamn där den avtalade arbetsperioden upphör 

enligt anställningsavtalet har inte avmönstringshamnen någon betydelse (Storsjöavtalet 2013 § 3 

Mom. 6).  

 

Uppsägningstiden från rederiets sida gentemot fartygsbefälet beror på ålder och anställningstid. 

Beroende på ålder hos den anställde, skiljer sig uppsägningstiden beroende på om fartygsbefälet är 

under 25 år, har fyllt 25 år, fyllt 30 år, fyllt 35 år, fyllt 40 år eller har fyllt 45 år. Har denne varit 

anställd i mindre än sex månader, oavsett ålder, är dock uppsägningstiden två månader. Har 

fartygsbefälet varit anställt från sex månader till fem år i följd, är under 25 år och upp till 34 år, är 

uppsägningstiden två månader. Om fartygsbefälet är fyllda 35 år utökas uppsägningstiden till fyra 

månader. När fartygsbefälet fyllt 40 år förlängs uppsägningstiden från rederiets sida till fem 

månader och vid 45 års ålder och uppåt är uppsägningstiden sex månader (Storsjöavtalet 2013 § 3 

Mom. 2:1). 
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Har fartygsbefälet varit anställt inom rederikoncernen i fem till tio år i följd, är uppsägningstiden 

från rederiets sida gentemot fartygsbefäl som är mellan 25 till 34 år, tre månader och för resterande 

åldersgrupper gäller samma uppsägningstid som vid anställningsperioden sex månader till fem år i 

följd. Från anställning som varat tio år i följd, är uppsägningstiden för den anställde som är mellan 

25-34 år, tre månader, 30-35 år fem månader och 45 år och uppåt sex månader (Storsjöavtalet 2013 

§ 3 Mom. 2:1). 

        

Undantag för stycket ovan innebär att ett fartygsbefäl som fyllt 55 år och har varit anställd 

sammanhängande i rederikoncernen i tio år eller mer har ytterligare sex månaders uppsägningstid 

utöver den ursprungliga uppsägningstiden om denne blir uppsagd på grund av arbetsbrist 

(Storsjöavtalet 2013 § 3 Mom. 2:2). 

 

Fastställandet rörande turordningen för uppsägning sker med tillämpning av Lagen om 

anställningsskydd (LAS), vid förutsättning att de lokala parterna är överens. Huvudregeln innebär 

att den som senast blev anställd i rederiet ska bli uppsagd först vid arbetsbrist (LAS § 22. 4 st). När 

rederiet har tio personer eller mindre anställda kan två personer undantas från turordningen. Dessa 

personer ska enligt arbetsgivarens bedömning vara av särskild betydelse för den fortsatta 

verksamheten (LAS § 22. 2 st). Med Storsjöavtalet som anställningsavtal kan turordningslista 

frånskridas så länge det är överenskommet bland de lokala parterna, dvs. rederiet och 

fackförbundet (Storsjöavtalet 2013 § 3 Mom. 2:3. 4 st). 

 

När det handlar om turordning vid uppsägning skall de lokala parterna värdera rederiets krav och 

behov vad gäller bemanningen av fartyget. Det går att undanta LAS om lagen inte är applicerbar ur 

bemanningssynpunkt (Storsjöavtalet 2013 § 3 Mom. 2:3. 1 st). Andra stycket i samma paragraf 

avser att rederi och fackförbund ska utifrån hänseende till kompetens och rederiets möjlighet att 

bedriva konkurrenskraftig verksamhet göra ett urval av de anställda som ska sägas upp.  

 

Vid anställning som vikarierande fartygsbefäl under en anställningsperiod kortare än tre månader, 

gäller sju dagars uppsägningstid från både rederiets och fartygsbefälets sida, så länge inte vikariatet 

specificerats för en viss tid (Storsjöavtalet 2013 § 3 Mom. 3. 1 st). För vikariat där 

anställningstiden överstigit tre månader, utan att det avtalats om fastställd tidsperiod, gäller en 

månads uppsägningstid ömsesidigt, för rederi och fartygsbefäl. 
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Rederiet kan säga upp anställning för ett fartygsbefäl som fyllt 65 år, eller när fartygsbefälet har 

rätt till hel förtidspension (Storsjöavtalet 2013 § 3 Mom. 4. 1 st). Rederiet ska då skriftligen 

underrätta fartygsbefälet en månad i förväg (Storsjöavtalet 2013 § 3 Mom. 4. 2 st).  

 

När anställningen upphör på grund av att rederiet säger upp anställningen till följd av arbetsbrist, 

fullgjort vikariat eller egen uppsägning från fartygsbefälets sida har hen rätt att kvarstå i sin 

befattning för att få sin betalda ledighet. Vid uppsägning på grund av personliga skäl från 

fartygsbefälets sida eller avsked; det vill säga uppsägning på grund av avtalsbrott, har 

fartygsbefälet inte rätt till betald innestående ledighet (Storsjöavtalet 2013 § 3 Mom. 7). 

 

4.2  Färöavtalet, uppsägning 
Förtydligande tabeller rörande uppsägningstid, se tabell 3 - & 4 - Färöavtalet i bilaga 1. 

 

Vid uppsägning från fartygsbefälets sida där hen varit anställd i rederikoncernen i mindre än fem år 

är uppsägningstiden en månad. Har fartygsbefälet varit anställd i rederikoncernen fem år i följd 

uppgår uppsägningstiden till tre månader (Avtal befäl 2010 § 3 Mom. 1.). Vid uppsägning från 

fartygsbefälets sida bör denne göra detta skriftligt för att undvika oenighet för om uppsägning skett 

(Avtal befäl 2010 § 3 Mom. 4.). 

 

Uppsägningstiden från rederiets sida, om anställningstiden för fartygsbefälet är mindre än ett år 

uppgår till tre månader. Från anställning fem år i följd gäller fyra månaders uppsägningstid. Från 

anställning sju år i följd är uppsägningstiden från rederiets sida fem månader och från och med tio 

år i följd sex månader (Avtal befäl 2010 § 3 Mom. 2:1.).  

 

När fartygsbefälet har uppnått pensionsålder, som enligt färöisk lag är 67 år, har rederiet rätt att 

säga upp fartygsbefälet skriftligen, en månad i förväg (Avtal befäl 2010 § 3 Mom. 3.). Vid 

uppsägning från rederiets sida skall denna vara skriftlig och sakligt grundad. Fartygsbefälet kan 

begära att rederiet uppger skäl för uppsägningen (Avtal befäl 2010 § 3 Mom. 4.).  
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4.3  ITF-avtalet, uppsägning 
Enligt ITF-avtalet blir fartygsbefälet uppsagt det datumet som avtalet upphör vid nästa hamnanlöp 

om inte rederiet använder ett permanent anställningssystem (TCC § 18). Anställningstiden för 

fartygsbefälet ska vara i nio månader med möjlighet för förlängning eller förkortning i en månad 

(TCC § 4). Vid uppsägning skall rederiet meddela fartygsbefälet detta skriftligt en månad i förväg 

(TCC § 18.2.a). Har fartygsbefälet misskött sitt arbete och skyldigheter ombord, har rederiet  laglig 

rätt att säga upp vederbörande (TCC § 20.1). Rederiet kan även säga upp fartygsbefälet vid förlust 

av fartyg, uppläggning av fartyget i minst en månad eller vid försäljning av fartyg (TCC § 18.2.c).  

 

Ett fartygsbefäl som ingår avtalet kan enligt (TCC § 20.3) inte bli avskedad på grund av 

ordervägran där fartygsbefäl vägrar att segla om fartyget inte är sjövärdigt enligt (TCC § 18.3.e), 

om det är olagligt att segla med fartyget (TCC § 20.3.b) eller om fartyget seglar mot ett krigslikt 

område (TCC § 20.3.d). Fartygsbefälet kan inte heller bli avskedat om denne har framfört klagomål 

gentemot hur rederiet tillämpar detta avtal. Klagomålen ska ha utförts i enlighet med rederiets 

tillvägagångssätt gällande klagomål (TCC § 20.3.c). 

 

Fartygsbefälet kan säga upp sin anställning om hen meddelar detta skriftligt en månad i förväg till 

redare eller fartygets befälhavare (TCC § 18.3.a). Skulle fartygsbefälets närmast anhörige eller 

förälder ådra sig livshotande sjukdom får denne avsluta anställningen (TCC § 18.3.b). Seglar 

fartyget mot ett krigsområde i enlighet med (TCC § 16) som ITF anger på sin hemsida får 

fartygsbefälet utan risk för att bli uppsagd avstå från att segla ombord på fartyget (TCC § 16.3). 

Har fartygsbefälet anställts ombord på ett visst fartyg för en specifik resa men resan devierar 

kraftig efter ingått avtal, får fartygsbefälet häva anställningen (TCC § 18.3.d). Skulle fartyget få 

kvarstad och förblivit så i 30 dagar har fartygsbefälet rätt att säga upp anställningen (TCC § 18.3.f). 

Fartygsbefälet får även säga upp avtalet om det överenskommande vid anställningen inte följs 

(TCC § 18.3.g).  

 

Fartygsbefälet har rätt till två månaders grundlön om rederiet säger upp fartygsbefälet skriftligen en 

månad i förväg eller om fartyget går förlorat, blir upplagt minst en månad eller sålt, devierar från 

avtalad rutt eller seglar mot krigsliknande område eller om fartyget inte är sjövärdigt. 

Fartygsbefälet har även rätt till två månaders grundlön om fartyget hålls i kvarstad i 30 dagar, 
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rederiet inte följer överenskommet avtal och om fartygsbefälet säger upp sig på grund av graviditet 

(TCC § 18.4). 

 

4.4 Storsjöavtalet, sjukdom och skadefall  
Vid sjukdom och skadefall ska detta rapporteras till Försäkringskassan i Sverige och eventuell 

sjuklön utöver rederiets betalas således också av Försäkringskassan. Ersättningen från 

Försäkringskassan uppgår till knappt 80 % av ursprungslönen men högst 706 kr per dag 

(Försäkringskassan 2016).  

  

Ett fartygsbefäl rätt till sjuklön på grund av skada eller sjukdom som hindrar honom från fortsatt 

arbete (Storsjöavtalet 2013 § 11 Mom.1. 1 st). Detta gäller även om anställningsavtalet sagts upp 

och ersättningen ska utgå så länge dennes läkarintyg är giltigt, dock högst två månader efter 

avmönstringen. Har fartygsbefälet varit anställd i samma rederikoncern i minst ett år i följd har 

fartygsbefälet rätt till tre månaders sjuklön. Vid anställning i samma rederikoncern i minst fem år i 

följd har denne rätt till sjuklön i fem månader (Storsjöavtalet 2013 § 11 Mom.2). 

 

Beträffande sjukpension för fartygsbefälet, har denne rätt till lön från rederiet tills den dag hen får 

sjukpension. Under denna period får fartygsbefälet skillnaden mellan sjuklön och pension. 

Perioden styrs av anställningstid i följd, där endast anställning ger sjukpension i två månader. För 

anställning minst ett år berättigas tre månaders sjukpension och vid anställning i fem år berättigas 

fem månaders sjukpension (Storsjöavtalet 2013 § 11 Mom. 3. 1st). Blir fartygsbefälet åter sjuk 

under fortsatt tjänstgöring förnyas sjukpensionen dock endast under avtalad sjuklöneperiod och 

som längst i fem månader efter avmönstringen (Storsjöavtalet 2013 § 11 Mom. 3. 3 st) 

 

Bekostar rederiet fartygsbefälets sjukvård när denne inte är intagen på sjukhus ska hen utöver 

sjuklön även få dagsersättning för kost enligt traktamentsbestämmelser (Storsjöavtalet 2013 § 11 

Mom. 4.). Dagsersättning för vård utanför sjukhus utomlands uppgår till högst 215 SEK per dygn 

(Sjöbefälsföreningen 2015).  

 

Vid insjuknande eller skada är fartygsbefälet skyldigt att omgående meddela rederiet. Sker 

insjuknandet efter avmönstringen men kan härledas till tjänstgöringstiden är fartygsbefälet även i 

detta fall skyldig att omedelbart meddela detta till rederiet och styrka med läkarintyg 

(Storsjöavtalet 2013 § 11 Mom.5. 1 st). På begäran av fartygsbefälet ska närmast anhörig 
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underrättas vid sjukdomsfall eller skada (Storsjöavtalet 2013 § 11 Mom.6.). Blir fartygsbefälet 

intagen på sjukhus bör hen om möjligt vårdas i halvenskilt rum eller bättre (Storsjöavtalet 2013 § 

11 Mom.5. 2 st).  

 

I samband med arbetsskada, ska rederiet snarast möjligt anmäla detta till fartygsbefälets 

försäkringsanstalt (Storsjöavtalet 2013 § 11 Mom. 7.). Vid friskskrivning är fartygsbefälet skyldigt 

att omedelbart meddela rederiet det (Storsjöavtalet 2013 § 11 Mom. 8). Är läkaren som vårdar 

fartygsbefälet inte ansluten till allmän försäkringskassa, är rederiet inte betalningsansvarigt för 

vården. Däremot blir rederiet betalningsskyldigt om vårdkostnaden uppstått på grund av skada eller 

sjukdomsfall av akut art, eller om rederiet själva har beviljat läkaren i fråga (Storsjöavtalet 2013 § 

11 Mom. 9). 

 

4.5  Färöavtalet, sjukdom och skadefall 
Vid sjukdom och skadefall, täcks fartygsbefälet av externa försäkringar som rederiet upprättar. Vid 

anställning på färöiskt fartyg upprättas försäkringar för enskilt fartygsbefäl vid långvarig 

sjukskrivning, ålders- och efterlevnadspension (Avtal befäl 2010 bilaga 1b). 

 

Ett fartygsbefäl rätt till sjuklön på grund av skada eller sjukdom, som hindrar hen från att fortsatta 

arbeta. Detta gäller även om anställningsavtalet sagts upp och ersättningen ska utgå så länge 

dennes läkarintyg är giltigt, dock högst i tre månader (Avtal befäl 2010 § 8 Mom. 1.). 

 

Vid insjuknande eller skada är fartygsbefälet skyldigt att omgående meddela rederiet. Sker 

insjuknandet efter avmönstringen, men kan härledas till tjänstgöringstiden, är fartygsbefälet även i 

detta fall skyldigt att omedelbart meddela rederiet och styrka det med läkarintyg (Avtal befäl 2010 

§ 8 Mom. 2.). 

 

På begäran av fartygsbefälet ska närmast anhörig underrättas vid sjukdomsfall eller skada (Avtal 

befäl 2010 § 8 Mom. 3.). Blir fartygsbefälet intagen på sjukhus bör hen om möjligt vårdas i 

halvenskilt rum eller bättre (Avtal befäl 2010 § 8 Mom. 6.).  

 

I samband med arbetsskada, ska rederiet snarast möjligt anmäla detta till fartygsbefälets 

försäkringsanstalt (Avtal befäl 2010 § 8 Mom. 4.). Vid friskskrivning är fartygsbefälet skyldigt att 

omedelbart meddela rederiet det (Avtal befäl 2010 § 8 Mom. 5.). Är läkaren som vårdar 
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fartygsbefälet inte ansluten till allmän försäkringskassa, är rederiet inte betalningsansvarigt för 

vården. Däremot blir rederiet betalningsskyldigt om vårdkostnaden uppstått på grund av skada eller 

sjukdomsfall av akut art, eller om rederiet har godkänt läkaren i fråga (Avtal befäl 2010 § 8 Mom. 

6.). 

 

4.6  ITF-avtalet, sjukdom och skadefall 
Rederiet ska ha full försäkring som täcker alla kostnader som kan uppkomma vid sjukdom och 

skadefall (TCC § 26). 

 

Fartygsbefälet är berättigad till omedelbar sjukvård och tandvård vid akut smärta och nödfall (TCC 

§ 21.1). Vid händelse av inläggning på sjukhus utomlands, på grund av annan orsak än sjuk- eller 

skadefall, har fartygsbefälet rätt till medicinsk vård, vilken rederiet bekostar så länge det krävs 

(TCC § 21.2). Vården ske på ett sådant sätt att fartygsbefälets behov blir rimligt tillfredställda 

gällande bekvämlighet (TCC § 19.1). Under sjukhusvistelsen ska rederiet stå för de kostnader och 

följdkostnader som uppstår, tills dess att fartygsbefälet åter är på avtalad plats, eller hemma. 

Kostnaderna innefattar grundlön mellan avmönstringen och ankomst på avtalad ort, boende- och 

matkostnader, resa samt rimliga kostnader under resan. Även transport av personliga tillhörigheter 

som överensstämmer med rederiets överenskommelse med transportören, utan att extra utgifter 

uppkommer för rederiet, ingår i dessa kostnader (TCC § 19.2). 

 

Insjuknar fartygsbefälet efter att uppsägning skett, undantaget gällande grov vårdslöshet eller 

uppsåtlig misskötsel av sitt arbete (TCC § 18.2.b), skall rederiet stå för fartygsbefälets 

hemresekostnader (TCC § 19.3).  

 

När fartygsbefälet är hemkommet i dålig kondition på grund av sjukdom efter sjukavmönstring, 

ska rederiet betala de medicinska kostnader, inkluderat sjukhusbesök, som kan uppkomma upp till 

130 dagar efter hemkomsten (TCC § 21.3.a). Är fartygsbefälet avmönstrat på grund av skada, har 

denne rätt till medicinsk vård så länge som det krävs (TCC § 21.3.b). Vid fall där fartygsbefälet 

efter sjukavmönstringen måste betala för sin egen vård, beträffande sjukdom, kan denne kräva 

rederiet på ersättning för sjukvårdskostnaderna i upp till sex månader. Vid särskilda 

omständigheter kan denna tid förlängas (TCC § 21.3.c). Ska fartygsbefälet få fortsatt vård bekostad 

av rederiet ska detta fastställas av en av rederiet utsedd läkare. Har fartygsbefälet ett annat 
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läkarutlåtande som strider mot den av rederiet utsedde läkarens utlåtande, ska en tredje läkare utses 

av rederi och fackförening. Denne har slutgiltig bestämmanderätt i ärendet (TCC § 21.4).   

 

Har fartygsbefäl sjukavmönstrat på grund av sjukdom eller skada, har denne rätt till pro rata-

ersättning, det vill säga utbetalning i proportion till grundlön, samt fast övertid till dess att 

fartygsbefälet är hemkommet (TCC § 22.1). Efter hemkomsten har fartygsbefälet rätt till sjuklön, 

dvs. grundlön upp till 130 dagar (TCC § 22.2). Vid skada får fartygsbefälet grundlön fram till dess 

att denne blivit återställd (TCC § 22.3). Ska fartygsbefälet få fortsatt sjuklön av rederiet, ska detta 

fastställas av rederiet utsedd läkare. Har fartygsbefälet ett annat läkarutlåtande som strider mot den 

av rederiet utsedde läkarens utlåtande, ska en tredje läkare utses av rederi och fartygsbefäl. Denne 

har slutgiltig bestämmanderätt i ärendet (TCC § 22.4). 

 

Ett fartygsbefäl som under anställningen blir permanent funktionsnedsatt på grund av olycka 

ombord, eller på resa till och från fartyget, vilken resulterar i att hen kan fortsätta arbete till sjöss 

men i begränsad utsträckning, ska oavsett anledning bli berättigad sjuklön och kompensation enligt 

tabell för aktuellt år (TCC § 24.1). Vid funktionsnedsättning som uppgår till 50 % eller mer, vilken 

leder till att fartygsbefälet inte kan fortsätta sitt yrke till sjöss, skall hen ersättas till 100 % (TCC § 

24.4). Ersättningen utbetalas i USD och för aktuell växelkurs samma månad som olyckan 

inträffade och beloppen varierar därmed varje år. 

 

Funktionsnedsättningen fastställs av en av rederiet utsedd läkare. Har fartygsbefälet ett annat 

läkarutlåtande som strider mot den av rederiet utsedde läkarens utlåtande, ska en tredje läkare utses 

av rederi och fartygsbefälet. Denne har slutgiltig bestämmanderätt i ärendet (TCC § 24.2). 

 

Kompensation för funktionsnedsättning under tio procent ska kompenseras genom pro rata-

ersättning från rederiet (TCC § 24.3).  

 

4.7  Skadeståndsansvar 
Arbetsgivaren ska enligt svensk Skadeståndslag ersätta skada som arbetstagare, i detta fall 

fartygsbefälet, vållar genom fel eller försummelse i tjänsten (1972:207 kap 3 § 1). Fartygsbefäl 

under Storsjöavtalet kan endast bli skadeståndsskyldig för fel eller försummelse i tjänsten om 

synnerliga skäl föreligger dennes handlingar. Det innebär att fartygsbefälet anses ha uppsåtligen 
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orsakat skada och på så vis blir skyldig att betala skadestånd till arbetsgivaren (1972:207 kap 4 § 

1).  

 

Under färöavtal tillämpas färöisk lagstiftning som motsvarar den svenska lagstiftningen gällande 

skadeståndsansvar1. 

 

Rederi som har fartygsbefäl anställt under ITF-avtalet har rätt att debitera fartygsbefälet som gjort 

sig skyldig till allvarligt fel i sin tjänst, för hela avmönstringskostnaden och även eventuella 

kostnader för skador som kan härledas till fartygsbefälets allvarliga fel i tjänsten. Dock kan de inte 

kräva ersättning för dennes ersättare (TCC § 20.2).  

 

                                                             
1 Personlig kommunikation, facklig representant på Färöarna, telefonsamtal den 21 mars 2016 
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5 Resultat 

5.1 Uppsägning 
Inledningsvis skiljer sig de olika anställningsavtalen åt gällande uppsägningstid. Det svenska 

Storsjöavtalets uppsägningstid från fartygsbefälets sida, som arbetat mindre än fem år i 

rederikoncernen, är två månader medan Färöavtalet har en månads kortare uppsägningstid. 

Däremot gäller tre månaders uppsägningstid från fartygsbefälets sida vid anställning i 

rederikoncernen efter anställning från och med fem år i följd för både Storsjöavtalet och 

Färöavtalet. Rörande ITF-avtalet är uppsägningstiden ömsesidigt en månad i förväg från både 

rederiets och fartygsbefälets sida.  

 

Rederierna har i alla tre avtalen skyldighet att meddela fartygsbefälet skriftligt en månad i förväg 

vid uppsägning. Gemensamt för avtalen är också att uppsägning från rederiets sida kan ske vid 

arbetsbrist eller personliga skäl så som, misskötsel i arbetet eller på annat sätt uppträtt olämpligt i 

tjänsten, däremot är uppsägningstiden olika i alla tre avtal.  

 

En skillnad mellan Storsjöavtalet och de två andra avtalen rörande uppsägning från rederiets sida, 

är att Storsjöavtalet har fler kriterier för hur lång uppsägningstiden är från redarens sida. 

Storsjöavtalet tar hänsyn till åldern på fartygsbefälet och även hur länge denne har varit anställd 

inom rederikoncernen. Detta sker inte på samma sätt under Färö- och ITF-avtalet. I Färöavtalet tar 

man endast hänsyn till tiden fartygsbefälet har varit anställt i rederikoncernen. Längre 

anställningstid ger längre uppsägningstid från rederiets sida. ITF-avtalet tar inte hänsyn till 

anställningstiden inom rederiet, utan varje anställning sker kontraktsvis där man som längst är 

anställd tio månader om inte rederiet har ett anställningssystem som innebär att anställningen blir 

permanent. 

 

I Storsjöavtalet behandlas uppsägningstiden för ett vikarierande fartygsbefäl. Uppsägningstiden 

från rederiets och fartygsbefälets sida är sju dagar och efter tre månaders anställning uppgår den till 

en månad från både rederi och fartygsbefäl. Uppsägning rörande vikarierande fartygsbefäl 

behandlas inte i varken Färö- eller ITF-avtalet. 

 



20 

	

Uppsägning från rederiets sida kan ske när fartygsbefälet har uppnått pensionsålder. 

Pensionsåldern för fartygsbefäl som seglar under Storsjöavtalet är 65 år medan den färöiska 

pensionsåldern är något högre och uppgår till 67 år. I ITF-avtalet behandlar man inte pensionsålder 

eller uppsägning på grund av detta.  

 

I Storsjöavtalet har man en turordning för uppsägningen vilket innebär att den som anställdes 

senast är den som först blir uppsagd vid personalinskränkning. Avsteg från turordningen kan göras 

i den mån att två nyckelpersoner i företaget, med tio anställda eller färre, kan utses. Exempelvis 

seniorbefäl, för att de anses vara av stor vikt för företagets konkurrenskraft. Denna turordning finns 

inte med i de andra två avtalen.  

 

Storsjöavtalet behandlar även intjänad ledighet och när denna tid upphör att gälla som innestående 

ledighet. Ledigheten uteblir då fartygsbefälet frångår avtalet på grund av avsked eller uppsägning 

på grund av personliga skäl. Detta behandlas inte i Färöavtalet där varje dag ombord räknas som 

intjänad ledighet. I ITF-avtalet behandlas inte ledighet eftersom avtalet grundar sig i ett enskilt 

kontrakt där tiden som avses är ombord. 

 

5.2 Sjukdom och skadefall 
En stor skillnad avtalen mellan är att Storsjöavtalet tar hänsyn till hur länge man varit anställd i 

rederikoncernen, medan Färöavtalet har en fast ersättningsperiod av tid för sjuklön vid sjukdom 

eller skada. ITF-avtalet skiljer på sjukdom och skada vid fastställande av tid och ersättningar. Vid 

sjukdom eller skada får fartygsbefälet under Färöavtalet, oberoende av anställningstiden, ersättning 

så länge läkarintyget styrker detta men dock högst tre månader. Vid sjukdom har fartygsbefälet 

under ITF-avtalet sjuklön tills hen blir frisk, men högst upp till 130 dagar efter avmönstringen 

vilket tidsmässigt är mitt mellan Storsjöavtalet, där beroende på anställningstiden sjuklön betalas ut 

minst tre månader men högst fem månader. Blir fartygsbefäl som går under ITF-avtalet däremot 

skadat betalas sjuklön fram till dess att denne har blivit återställd alternativt längre om läkare 

bestämmer detta.  
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I alla avtalen är det en av rederiet utnämnd läkare som bestämmer hur länge fartygsbefälet är sjukt 

eller skadat. Däremot kan fartygsbefälet bestrida tidigare utlåtande, om denne har fått ett annat 

läkarutlåtande och en tredje läkare får bestämmanderätt i ärendet.  

 

I alla tre avtalen beskrivs den bekvämlighet man som sjukpatient ska få under sjukhusvistelsen. I 

Storsjö- och Färöavtalet står det att fartygsbefälet bör om möjlighet finns att få tillgång till 

halvenskilt rum eller bättre. ITF-avtalet beskriver det inte lika detaljerat den bekvämlighet som 

fartygsbefälet ska ha under sjukhusvistelsen. Det räcker med att fartygsbefälets behov ska bli 

rimligt tillfredställda gällande bekvämlighet. 

 

Beträffande eventuell sjuklön och extra ersättning skiljer Storsjöavtalet sig jämfört med Färö- och 

ITF-avtalet. Anställning med Storsjöavtalet innebär att fartygsbefäl får lön från rederiet till den dag 

hen får sjuklön eller sjukpension från Försäkringskassan i Sverige. Redare som tillämpar Färö- och 

ITF-avtalet har istället avtal med externa försäkringsbolag som ombesörjer sjuklön och 

sjukpension. Det kan alltså skilja mellan olika rederier vilka försäkringar de har tecknat och hur 

mycket sjuklön och sjukpension som utgår till vederbörande. 

 

Fartygsbefäl som blir funktionsnedsatt över tio procent får utöver sjuklön en engångsutbetalning 

om hen går under ITF-avtalet. Denna sortens kompensering behandlas inte i övriga avtal eftersom 

detta belopp regleras utifrån statlig myndighet alternativt från privat försäkring. 

 

5.3  Skadeståndsansvar 
Gällande skadeståndsansvar skiljer sig ITF-avtalet från Storsjö- och Färöavtalet beträffande 

konsekvenserna vid allvarligt fel eller försummelse i tjänsten. I ITF-avtalet innebär det att man som 

fartygsbefäl kan bli ersättningsskyldig gentemot rederiet för de skador som kan härledas till 

fartygsbefälets allvarliga fel. I övriga avtal utelämnas detta eftersom det regleras i nationell 

lagstiftning. I Sverige är man skyddad mot att personligen få ersätta skada som orsakats i tjänsten, 

eftersom det är arbetsgivaren som står för dessa kostnader. Visar det sig däremot att det råder 

synnerliga skäl, motsvarande grov vårdslöshet eller uppsåt, kan fartygsbefälet bli personligt 

ersättningsskyldig. Motsvarande skadeståndsskyldighet som den svenska lagstiftningen rörande 

skadeståndsansvar återfinns i färöisk lagstiftning. 
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6 Diskussion 

6.1 Resultatdiskussion 
Syftet med jämförelsen är att jämföra skillnader gällande de tre anställningsavtalen med social 

trygghet i beaktan. Jämförelsen grundar sig i två frågeställningar: 

 

• Hur skiljer sig de olika anställningsavtalen rörande uppsägning och ekonomisk ersättning 

vid sjukdom och skadefall? 

• Kan fartygsbefäl enligt avtalen bli personligt skadeståndsskyldig för sakskada åsamkad i 

tjänsten? 

 

 

Det kan konstateras att Storsjöavtalet och Färöavtalet för ett fartygsbefäl är en tryggare anställning 

gällande uppsägning. Storsjöavtalet och Färöavtalet är mer inriktat på fast anställning vilket 

innebär mer utbred social trygghet än ITF-avtalet, där anställningen sker kontraktsvis och efter 

uppsagt kontrakt är det inte givet att ett nytt anställningsavtal tecknas av rederiet. Färöavtalet 

innehåller samma moment som Storsjöavtalet men skiljer sig eftersom vissa moment är borttagna i 

detta avtal. Detta innebär att Färöavtalet utelämnar vissa sociala tryggheter, exempelvis vad gäller 

turordning vid uppsägning. 

 

Vad gäller den ekonomiska ersättningen vid sjukdom och skadefall påvisar denna jämförelse, i 

likhet med tidigare forskning, att avtalen har ett skyddsnät för den drabbade. För sjukdom och 

skadefall är avtalen mer likvärdigt betryggande. Detta eftersom sjukt eller skadat fartygsbefäl 

under kontraktsperioden är försäkrad och berättigad att få sjuklön oavsett vilket anställningsavtal 

hen lyder under. Det är i alla kontrakten läkarutlåtanden som bestämmer följderna för sjuklön och 

tillfriskningstid. Rederiers intresse och kostnader hänvisas på så sätt till oberoende part. 

Storsjöavtalet grundar sig i svenska Försäkringskassans ersättningar medan ITF-avtalet och 

Färöavtalet istället byts ut mot privat försäkring, tecknad av rederiet. Hur stor ersättning 

fartygsbefälet får kan skilja beroende på vilken försäkring rederiet tillhandahåller medan 

Försäkringskassan i Sverige har fasta tariffer. Huruvida det är mer fördelaktigt att ha privat 

försäkring jämfört med att vara ansluten till Försäkringskassan beror på hur mycket ersättning den 

privata försäkringen tillhandahåller.  
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Den tidigare forskningen, gällande ersättning vid sjukdom och skadefall, visar att ersättningen 

skiljer sig mellan avtalen. I undersökningen om blivande sjöbefäls inställning att arbeta under 

utländska avtal, var sjukersättning det som påverkade inställningen mest bland respondenterna 

(Gottberg & Gustafsson 2012). Eftersom det inte finns några gemensamma regler inom EU för hur 

stor försäkringsersättning som ska utgå, kan det innebära att den blir lägre än vad 

Försäkringskassan i Sverige erbjuder. Detta beroende på avtal och vilka försäkringar som 

tillhandahålls (Botman 2015). I andra avtal ska försäkring tecknad av rederiet ge samma ersättning 

som Försäkringskassan, eller högre, vilket gör anställningen trygg ur den aspekten (Lönnberg 

2011).   

 

Den stora skillnaden gäller skadeståndsskyldighet. Storsjöavtalet och Färöavtalet är betydligt mer 

socialt betryggande än ITF-avtalet eftersom fartygsbefälet faktiskt kan bli skadeståndsskyldig, utan 

att uppsåt föreligger, för den skada fartygsbefälet har åsamkat i tjänsten. Skadeståndsansvaret 

under ITF-avtalet är mer osäkert än Färö- och Storsjöavtalet, eftersom det vid fel eller försummelse 

i tjänsten inte behöver råda synnerliga skäl för att fartygsbefälet ska bli personligt 

ersättningsskyligt gentemot arbetsgivaren för uppkomna skador. 

 

Jämförelsen påvisar att det finns skillnader i avtalen rörande uppsägning, ekonomisk ersättning vid 

sjukdom och skadefall samt skadeståndsansvar. Med anställning under Storsjöavtalet innebär det 

att fartygsbefälet är anslutet till det svenska välfärdssystemet vilket de internationella avtalen inte 

är. ITF-avtalen skiljer sig på flera punkter och är mer omfattande eftersom detta avtal inte grundar 

sig i nationell lagstiftning. Storsjöavtalet och Färöavtalet grundar sig på nationell lagstiftning och 

avtalen är utarbetade efter de nationella lagarna vilket gör att vissa saker som exempelvis grund för 

uppsägning osv. utelämnas i Storsjö- och Färöavtalet eftersom det redan är reglerat i nationell 

lagstiftning. Kan det understrykas att fartygsbefäl som arbetar under Storsjöavtalet generellt har 

bättre och tryggare förutsättningar än under de internationella avtalen som behandlas.  

 

6.2 Metoddiskussion 
Metoden till arbetet har inneburit att rättsreglerna har bokstavstolkats. Den sortens tolkning har 

fungerat väl, men viktigt att ta i beaktning vid sådan tolkning är att det kan förekomma svårigheter 

att bestämma ett ords innebörd. Risk föreligger att arbetet blir teoriimpregnerat, på grund av 

författarnas eventuella förutfattade inställning till avtalen. Hänsyn har tagits till detta genom hela 

jämförelsen, eftersom risk för att Storsjöavtalet omedvetet hade kunnat bli en utgångspunkt och 
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präglat attityden till de andra avtalen. Eftersom teoriimpregnering har tagits i beaktan från början, 

har detta inte gjort ett allt för stort avtryck i jämförelsen. 

 

Beträffande jämförelsens replikerbarhet och reliabiliteten är den hög gällande Storsjö- och ITF-

avtalet eftersom dessa avtal finns att tillgå offentligt. För att uppnå samma resultat, eller att göra 

om jämförelsen med Färöavtalet inkluderat, måste den som upprepar jämförelsen kontakta ett 

rederi vars fartyg är flaggade på Färöarna som tillämpar Färöavtalet och få ta del av 

anställningsavtalet. Det är även viktigt för att uppnå samma resultat att hermeneutiken tas i beaktan 

genom hela arbetet. Detta för att uppnå ett så objektivt förhållningssätt till avtalen som möjligt.  

 

Validiteten i arbetet är hög eftersom det är faktiska avtal som ställs mot varandra och det är 

begränsade delar av avtalen som berörs. Termerna uppsägning, ekonomisk ersättning vid skade- 

och sjukdomsfall samt skadeståndsansvar i tjänsten tolkas på samma sätt världen över i ett avtal. 

Det kan alltså understrykas att det som avsetts undersökas har undersökts. 
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7 Förslag till vidare forskning 

Vidare forskning inom ämnet kan bestå av andra frågeställningar utifrån samma avtal som denna 

jämförelse berör. Annat förslag till vidare forskning kan bestå av en fördjupning med anknytning 

till olika nationella lagar kopplade till ITF-avtalet. Fler avtal kan behandlas med samma 

frågeställningar som i denna jämförelse och på så vis vidareutveckla forskningen kring ämnet.  

 

En annan infallsvinkel kan vara att genomföra intervjuer med sjöfarare som arbetar under olika 

avtal och hur väl inlästa de är på det avtal de arbetar under. Det kan även vara att undersöka utifrån 

hur sjöfarare som arbetar under exempelvis Storsjöavtalet och Färöavtalet ser på respektive avtal. 
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Bilaga 1      

Tabell 1 - Storsjöavtalet 

 

Tabell 2 - Storsjöavtalet 

      

Tabell 3 - Färöavtalet 

 

Tabell 4 - Färöavtalet 

 
Anställningstid i rederiet/rederikoncernen 

 
Fartygsbefäls uppsägningstid i månader 

 

Mindre än 5 år 
Fr o m 5 år (i följd) 

 2 
3 

Anställningstid i 
rederiet/rederikoncerne

n 

Rederiets uppsägningstid i månader 

 
Fartygsbefälet har 

Ej fyllt 
25 år 

Fyllt 
25år 

Fyllt 
30år 

Fyllt 
35år 

Fyllt 
40år 

Fyllt 45år 

Mindre än 6 månader 2 2 2 2 2 2 
Från 6 mån till 5 år i följd 2 2 3 4 5 6 
Från 5 år till 10 år i följd 3 3 3 4 5 6 

Från 10 år i följd 3 3 5 5 5 6 

 
Anställningstid i 

rederiet/rederikoncernen 
 

 
Fartygsbefälets uppsägningstid i månader 

Mindre än 5 år 
Fr o m 5 år (i följd) 

 

1 
3 
 

Anställningstid i rederiet/rederikoncernen  
Rederiets uppsägningstid i månader 

Mindre än 1 år 
Fr o m 5 år (i följd) 
Fr o m 7 år (i följd) 

Fr o m 10 år (i följd) 
 

 3 
4 
5 
6 
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