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Abstrakt 

Syftet med studien var att undersöka motortekniker i flottans upplevelser av att kombinera arbete 

och familjeliv. En kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer användes. Fem 

motortekniker i flottan intervjuades. Analysen gjordes utifrån Graneheim och Lundmans tolkning 

av innehållsanalys. Resultatet visade att motorteknikerna vill vara lojala mot arbetsgivare och 

kollegor samtidigt som de vill sätta familjen i första rummet. När individerna är ute till havs finns 

en oro över hur familjen har det där hemma. Att vara till sjöss innebär även att de missar en del av 

barnens uppväxt. Tid som aldrig kommer igen. Samtidigt är de inte helt tillfreds med att vara 

borta från jobbet vid föräldraledighet och vårda av barn då ens frånvaro påverkar både 

arbetsgivare och kollegor negativt. De längre perioderna till havs resulterar i längre ledighet. 

Något som ger kvalitétstid med barnen. Motorteknikerna uttrycker en svårighet med att 

kombinera arbete och familjeliv och de känner ett ansvar både mot sin familj och mot sitt arbete. 

 

Nyckelord: Småbarnsförälder, Föräldraledighet, Motortekniker, Flottan, Oregelbundna 

arbetstider,  

 



 

Linnaeus University 

Kalmar Maritime Academy 

Degree course: Marine Engineering 

Level:  Diploma Thesis, 15 ETC 

Title: Engine technician and small children parent 

 
Author: 

- a qualitative interview study on combining work 

and family life 

 
Martin Berg 

Supervisor: Joakim Heimdahl 
 

Abstract  

The purpose of the study was to investigate the experience of combining work and family life 

of engine technicians in the navy. A qualitative approach with semi structured interviews was 

used. Five engine technicians in the navy was interviewed. The analysis was based on 

Graneheim and Lundman's interpretation of content analysis. The result showed that the engine 

technicians want to be loyal to the employer and colleagues and at the same time put the family 

in the first place. When the individuals are out at sea they feel concern about how the family 

has it at home. Being at sea also means that they miss some of the children's childhood. Time 

that never comes back. At the same time, they are not entirely satisfied with being absent from 

the job at parental leave and caring for children, as one's absence affects both employers and 

colleagues negatively. The longer periods at sea result in longer leave. Something that gives 

quality time with the children. Engine technicians express a difficulty of combining work and 

family life and they feel a responsibility both against their family and against their work.  

 

Keyword: Small children parent, Parental leave, Engine technician, Navy, Irregular Working 

Hours 

 

 

  



 
 

 

Definitioner och förkortningar 

Flottan-Den Svenska marinens fartygsflotta 

Småbarnsförälder – Förälder till ett eller flera barn som är åtta år eller yngre 
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Inledning   

Att kombinera arbete och familjeliv kan ses som en stor utmaning och kan skapa en känsla av 

stress hos individerna. Enligt Officersförbundet (2006) slutar anställda med hemmavarande 

barn i högre utsträckning i försvarsmakten. Som anställd i försvarsmakten styr verksamheten 

arbetstiderna och som motortekniker i flottan följs längre perioder till sjöss med perioder av 

ledighet (Skoog Haslum, 2015). En orsak till att individer med hemmavarande barn slutar i 

försvarsmakten kan vara de längre perioderna hemifrån (Officersförbundet, 2006).  

 

Båda föräldrarna har rätt att ta ut lika många föräldradagar med föräldrapenning. Däremot tar 

mamman ut 75 procent av alla dagar år 2017 (Försäkringskassan, u.å., b). Arbetsplatsernas 

inställning och attityd till föräldraledighet påverkar männens beslut till föräldraledighet (Andor 

& Nordh, 2004; Bekkengen, 2002). Har individen stöd från arbetsgivare och kollegor gällande 

familjesituationen har fadern lättare att kombinera arbete och familjeliv, (Allard, Haas & 

Hwang, 2011) vilket de önskar att de skulle kunna ha i högre grad (Espino et al., 2002). Enligt 

Diskrimineringslagen har arbetsgivaren ett ansvar i att underlätta för både manliga- och 

kvinnliga arbetstagare att förena föräldraskap och förvärvsarbete (Svensk författningssamling, 

2008).  

 

Som motortekniker i flottan och nybliven småbarnsförälder finns ett intresse i att undersöka 

hur individer med liknande arbets- och familjesituation upplever att det går att kombinera 

dessa båda delar. Då arbetsgivaren har ett ansvar mot sina underställda kan insikt inom 

området förbättra arbetsgivarens möjlighet till välmående personal som vill stanna inom 

organisationen. Även företag med liknande arbetstider kan gynnas av studien.  
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Bakgrund  

Försvarsmakten  

Försvarsmakten främsta uppgift är att ansvara för Sveriges försvar och att värna om 

Sverige genom att skydda luft, hav och land. Försvarsmaktens verksamhetsområden består av 

Marinen, Armén, Flygvapnet, Hemvärnet, ledning, logistik, sjukvård, specialförband samt 

underrättelse- och säkerhetstjänst (Försvarsmakten, u.å., c). Totalt finns drygt 50 000 individer 

i Sveriges försvar. De anställda delas in i kontinuerligt tjänstgörande personal, vilket innebär 

att de har Försvarsmakten som huvudarbetsgivare, samt tidvis tjänstgörande personal som 

tjänstgör periodvis. Utöver de anställda finns män och kvinnor som tecknat tjänstgöringsavtal 

och finns främst i Hemvärnet. De kontinuerligt tjänstgörande består av cirka 9000 

yrkesofficerare, cirka 5700 gruppbefäl, soldater och sjöman samt cirka 5000 civila 

arbetstagare. Av dem är cirka 16 procent kvinnor och 84 procent män. Bland yrkesofficerarna 

är 6,6 procent kvinnor (Försvarsmakten, u.å., b).  

 

Motortekniker i flottan  

För att bli officer i flottan med motortekniker som tjänst krävs en 27 månaders lång 

specialistofficersutbildning. Utbildningens bas är förlagd i Karlskrona i Blekinge men med en 

längre del på Sjöfartshögskolan i Kalmar. Då flottans fartyg är utrustade med en mängd olika 

tekniska system som bland annat framdriftmaskineri, elsystem, ventilationssystem, kylsystem, 

hydraulsystem och dricksvattengeneratorer, har motorteknikern ansvar för drift och underhåll 

av dessa. Uppgiften är att leda det dagliga arbetet samt att förebygga, upptäcka och fixa 

problem innan de stör fartygets funktion. Till sjöss har motorteknikern ansvar för den ena 

vaktens arbete i maskin. Arbetet kan ske bland annat på korvett, minröjare, ubåt och 

stödfartyg. Som specialistofficer behöver individen även ha förmåga att leda underställd 

personal. Samtlig personal är viktig för att fartyget ska kunna lösa sin stridsuppgift 

(Försvarsmakten, u.å., a).  

 

Som motortekniker ombord på flottans fartyg spenderas en stor del av året ute till havs, 

(Wiklund, 2017) vardagar såväl som helgdagar. Verksamheten styr arbetstiderna (Adamsson, 

2015). De längre perioderna till havs resulterar i perioder av ledighet för personalen 

(Skoog Haslum, 2015).  
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Barns utveckling  

Alla barn har redan från födseln rätt att älskas. Att ta hand om och vårda ett barn handlar om 

att bry sig och försöka förstå sitt barns behov och att dela med sig av sina egna erfarenheter 

och värderingar. Föräldern är barnets viktigaste förebild och det är därför oerhört viktigt att 

föräldern föregår med gott exempel. En förälder har som ansvar att utveckla sitt barn till en 

självständig och trygg individ. Små barn mår bra av rutiner och att ha en viss överblick över 

vad som kommer hända under den närmsta tiden (Kreutz Wirfelt, 2014).   

En individs anknytningsmönster utvecklas framförallt under de två första levnadsåren, men 

kan förändras under hela uppväxten. Anknytning sker genom erfarenhet och det är framförallt 

barnets föräldrar som kan ge barnet förutsättningar för att kunna skapa trygga relationer till 

andra människor (Aroseus, 2013). Det är genom den dagliga och kontinuerliga kontakten 

som föräldrarna kan påverka barnen (Kreutz Wirfelt, 2014). Anknytningen kan påverkas 

negativt om en vuxen inte svarar på barnets signaler, svarar på ett oförutsägbart sätt eller utgör 

ett hot för barnet (Aroseus, 2013). Ett barn som känner sig trygg med sina föräldrar och har en 

nära relation till dem, vågar i större utsträckning utforska världen och klarar sig därför mer på 

egen hand (Köhler, Reuter & Tell, 2016). För att ett barn ska kunna växa upp till en trygg 

individ är det även viktigt att förhållandet mellan föräldrarna är bra. Föräldrar som lever i 

olyckliga förhållanden påverkar barnet negativt (Kreutz Wirfelt, 2014).  

Enligt Rijt och Plooij (2015) så går ett barn igenom tio utvecklingsfaser. Sju av dessa mentala 

utvecklingsfaser sker redan under första året. Barnet kommer in i perioder då utvecklingen är 

intensiv både fysiskt och psykiskt. De olika faserna under första året är Upplevelses- världen, 

En värld av mönster, Nyansernas värld, Händelsevärlden, Relationsvärlden, Kategorivärlden 

och En värld av ordningsföljder. Inför en ny period är det vanligt att barnet blir mer krävande; 

sover- och äter sämre, mer gnälligt och klängigt och skriker mer. Som förälder kan dessa faser 

kännas frustrerande (Rijt & Plooij, 2015).  

 

Föräldraledighetslagen (1995:584)  

Enligt föräldraledighetslagen har en förälder rätt att vara ledig från sin anställning med eller 

utan föräldrapenning. Lagen gäller alla vuxna som har vårdnaden om ett 

barn (Föräldrarledighetslagen, 1995:584). Fram tills barnet är 18 månader har föräldern rätt att 

vara helt ledig för vård av barn. Barnets vårdnadshavare kan fram tills barnet fyllt åtta år, eller 
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tills barnet avslutat sitt första skolår, förkorta sin normala arbetstid med upp till en fjärdedel 

(Lag 2006: 442).  

 

Föräldraledigheten får delas upp på högst tre perioder per kalenderår. Senast två månader 

innan planerad föräldraledighet ska anmälan om ledigheten vara hos arbetsgivaren. Då ska 

arbetstagaren även ange hur lång tid denne planerar att vara hemma. Kommer anmälan 

in senast två månader innan så kan arbetsgivaren inte neka arbetstagaren ledigheten. Vid 

förkortad arbetstid ska, om möjligt, arbetstagaren lägga ledigheten så att verksamheten kan 

fortgå utan märkbar störning (Föräldrarledighetslagen, 1995:584).  

 

Föräldraledighet får inte missgynna en arbetstagare eller arbetssökande. Beslut om 

anställning, befordran, utbildning, yrkesvägledning och lön är exempel som inte får påverkas 

på grund av föräldraledighet (Föräldrarledighetslagen, 1995:584).   

 

En kvinna som är gravid, nyligen har fått barn eller ammar har rätt att omplaceras, med 

bibehållna anställningsförmåner, om hon förbjuds att fortsätta med sina arbetsuppgifter (SFS 

1977:1160).  

 

Föräldraledighet  

I Sverige betalas föräldrapenning ut i 480 dagar per barn. 390 av dessa dagar baseras på 

föräldrarnas inkomst, så kallad sjukpenninggrundande inkomst. Resterande 90 dagar är dagar 

på lägstanivå, vilket innebär en ersättning på 180 kronor per dag. Varje förälder har 90 dagar 

reserverade. Dessa dagar kan inte nyttjas av den andra föräldern. Övriga dagar kan nyttjas fritt 

mellan föräldrarna (Försäkringskassan, u.å., c).  

 

 För den gravida kvinnan är två veckor obligatoriska att ta ut under tiden före- eller efter 

förlossningen (Föräldraledighetslagen, 1995:584). Den förälder som inte har varit gravid 

har rätt att vara ledig tio dagar efter barnets födelse (Försäkringskassan, u.å., a).  

 

Sedan 1974 har båda föräldrarna haft rätt att ta ut lika många dagar med föräldrapenning, med 

möjlighet att ge dagar till den andra föräldern. 1995 infördes en reserverad månad till 

respektive förälder och 2006 utökades den reserverade månaden till tre månader per förälder. 

Idag tar mamman ut 75 procent av föräldrapenningdagarna mot partnerns 25 procent. 15 

procent av alla föräldrar delar lika på föräldraledigheten (Försäkringskassan, u.å., b).  



5 
 

Tidigare forskning  

Vad som styr vem av föräldrarna som tar ut flest föräldradagar kan ha flera orsaker.  Enligt 

en undersökning som försäkringskassan beställt så uppger 50 procent av männen att den 

främsta orsaken till att de inte tar ut lika lång föräldraledighet som sin partner är att det är mest 

fördelaktigt ekonomiskt att mamman är hemma (Försäkringskassan, u.å., b). Bekkengen (2002) 

menar att traditionella könsroller, attityder på arbetsplatsen och att kvinnan inte vill dela med 

sig av sina föräldradagar är andra orsaker, förutom ekonomiska skäl, till att kvinnan tar ut flest 

dagar. Vidare hävdar Bekkengen (2002) att de ekonomiska skälen snarare beror på könsroller, 

männen är de som ska arbeta och försörja familjen.  

Störst andel föräldradagar tar pappan ut i de familjer där båda föräldrarna har lång 

eftergymnasial utbildning. Andelen föräldrapenningdagar som fadern tar ut är framförallt låg 

om han arbetar i privat sektor (Lundgren, 2006). 

 

Andor och Nordh (2004) och Bekkengen (2002) menar att arbetsplatsens inställning och attityd 

till föräldraledighet påverkar fäderna och anses avgörande för om männen tar ut 

föräldraledighet eller inte (Andor & Nordh, 2004; Bekkengen, 2002). Inom mansdominerande 

arbete ses detta tydligast. Skillnaden i arbetsgivarens attityder kan bero på vilka konsekvenser 

den föräldralediges frånvaro får för organisationen. Den anställdes arbetsuppgifter kan vara 

svåra att ersätta och ofta drabbar detta kollegor då deras arbetsbelastning ökar. Detta i sin tur 

kan leda till irritation från kollegornas sida (Bekkengen, 2002). Allard, Haas och Hwang 

(2011) menar att när fäderna upplever att det finns ett stöd från arbetskamrater och från högre 

chefer gällande deras familjesituation har individerna lättare att kunna kombinera jobb och 

familjeliv. Forskning har visat att män vill vara involverade i familjen i större utsträckning än 

tidigare, men att de kan hindras av deras arbetsorganisation. Allard, Haas och Hwangs (2011) 

har undersökt 377 fäders upplevelser av att kombinera arbete och familjeliv. Hälften av de 

tillfrågade uppgav att deras arbete gör det svårt att uppfylla ens familjeansvar. Femton procent 

menade istället att deras familjeansvar hindrar dem från att utföra ens arbete tillräckligt 

(Allard, Haas & Hwang, 2011). Möjliga följder av egna upplevda konflikter mellan arbete och 

familjeliv är lägre uppnådd familjeåterhämtning, hälsoproblem, färre organisationsåtaganden 

och större risk att lämna organisationen (Allen et al., 2000). 
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 Enligt Officersförbundet (2016) så slutar personer med hemmavarande barn i högre 

utsträckning i Försvarsmakten. Troligtvis är bidragande orsaker de längre perioderna hemifrån, 

många sena kvällstjänster samt att det ställs krav på försvarsmaktens personal att genomföra 

internationell tjänst om behovet uppstår. Som besättningsmedlem kan det även vara svårt att ta 

sig möjlighet eller att ha möjlighet att vara hemma för Vård av barn (Officersförbundet, 

2016). För arbetsgivarens del är det viktigt att kunna locka kompetent personal och även att 

kunna behålla den. Den anställdes hälsa och välmående, både fysiskt, psykiskt och socialt, 

måste beaktas av arbetsgivaren för att detta ska vara möjligt (Larson, 2011). 

 

Espino et al. (2002) framför i sin studie att föräldrar som reser mycket i tjänsten upplever en 

stress av att vara borta från sin familj. En känslomässig ängslan över hur frånvaron påverkar 

barnen kan ses och en ständig oro för familjen. Även att veta att den respektive får sköta allt 

arbete hemma; allt från barn till hushåll, har inverkan på föräldern då det är jobbigt att inte 

finnas till hands när det behövs. Barnen i sin tur kan ge uttryck för en saknad av den dagliga 

kontakten och en undran och rädsla om varför den ena föräldern saknas. Beteendeskiftningar 

som gråt och sömnsvårigheter kan ses hos yngre barn enligt studien (Espino, et al., 2002). 

 

På försäkringskassan menar man att relationen till barnet påverkas av hur föräldrarna delar 

på föräldraledigheten och att en nära relation skapas genom en tidig anknytning. I en 

genomförd Sifo-undersökning framkom att av de tillfrågade individerna svarar färre än tio 

procent att de har bäst kontakt med sin pappa. I undersökningen framkom att de vars 

egna föräldrar delat föräldraledigheten ungefär lika är i större utsträckning nöjda med sin 

relation till respektive förälder än de vars föräldrar delat på annat sätt (Försäkringskassan, u.å., 

d).  

Problemformulering  

Att arbeta som motortekniker i flottan innebär ofta långa perioder till havs blandat med längre 

perioder av ledighet. Arbetstider som ofta inte är flexibla utan där hela besättningen styrs av 

verksamheten. Som småbarnsförälder kan det vara påfrestande att missa delar i sina barns 

uppväxt. En tid som aldrig kommer tillbaka. Däremot har alla föräldrar rätt att ta ut 

föräldraledighet för att kunna vara tillsammans med sina barn under småbarnsåren. Studier har 

visat att arbetsplatsens inställning och attityd till föräldraledighet påverkar hur många dagar 

männen väljer att vara föräldralediga. Att kombinera arbete och familjeliv har visat sig vara en 
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svårighet. Efter genomförd litteraturstudie framkom det att det finns ett fåtal studier som berör 

hur individer upplever att kombinera arbete och familjeliv. Däremot saknas studier som 

fokuserar på hur individer, med arbetstider likt motortekniker i flottan, upplever sin 

arbetssituation i relation till att vara småbarnsförälder. Kunskap som är av vikt för såväl 

arbetsgivare som arbetstagare där arbetssituationen är lik den i Försvarsmakten. Välmående 

personal gynnar både individen själv och arbetsgivaren.   
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Syfte   

Syftet är att beskriva motortekniker i flottans upplevelse av att kombinera arbete och 

familjeliv.   

 

• Vilka fördelar med jobbet upplever individerna då de har småbarn hemma?  

• Vilka nackdelar med jobbet upplever individerna då de har småbarn hemma?  

• Upplever individerna att arbetsgivaren kan göra några förändringar, och i sådana fall 

vilka, för att arbetssituationen ska förbättras för småbarnsföräldrar som jobbar som 

motortekniker ombord på flottans fartyg?  
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Metod  

Design  

Arbetet är en kvalitativ studie med ett induktivt synsätt som baseras på semistrukturerade 

intervjuer. Vid kvalitativ forskning läggs fokus på att analyseras och tolka det inhämtade 

materialet. Genom det induktiva synsättet upptäcker forskaren generaliseringar genom att bilda 

mönster och kategorier utifrån data som framkommer från intervjuerna (Kvale & Brinkmann, 

2017). 

  

Insamlingen av data genomfördes genom semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerade 

intervjuer innebär att forskaren utgår från frågeområden snarare än detaljerade frågor. Syftet är 

att deltagaren ska berätta så mycket som möjligt utan att ledas av intervjuarens uppstyrda 

frågor. Genom intervjuer kan individernas subjektiva upplevelser inhämtas (Trost, 2014) och 

forskaren ska uppmuntra individen att tydligt beskriva sina upplevelser och värderingar (Kvale 

& Brinkmann, 2017). 

Datainsamling  

Ansvariga på flottiljerna i Karlskrona kontaktades personligen och fick information om 

studien. De ställde sig positiva till att intervjuerna kunde genomföras på deras förband. Då det 

råder sekretess på vissa delar var ett krav att få läsa igenom studien och godkänna inför 

publicering. Därefter togs kontakt med Motortekniker på flottiljerna via telefon. De som 

anmälde sitt intresse fick information om studiens syfte, tillvägagångssätt, etiska övervägande 

samt samtyckesformulär (Bilaga A). De som fortfarande var intresserade fick själv önska när 

och var intervjun skulle genomföras. Samtyckesformuläret lämnades innan intervjun startade. 

En semistrukturerad intervjuguide (Bilaga B) användes vid intervjuerna. Intervjuerna varade 

mellan 15-25 minuter. Samtliga intervjuer spelades in och transkriberades ordagrant.   

Urval  

Inklusionskriterier var att samtliga skulle vara officerare i Flottan med Motortekniker 

som tjänst. Samtliga skulle ha ett eller flera barn under åtta år. Urvalet av informanter var ett 
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strategiskt urval för att passa studiens syfte. Samtliga intervjupersoners fartyg hade Karlskrona 

som hemmahamn.  

Informanter  

Fem individer intervjuades. Alla deltagare var män. Samtliga hade hemmavarande barn mellan 

0-8 år. Motorteknikerna var verksamma i Marinen i Karlskrona och tjänstgjorde på både 

korvett, minröjare, patrullfartyg och ubåt.   

Dataanalys  

Varje intervju spelades in för att sedan ordagrant skrivas ner. 

Intervjuerna analyserades därefter genom en latent innehållsanalys enligt Graneheim och 

Lundman (2004). Det innebär att likheter och skillnader i intervjuerna uppmärksammas och 

tolkas, genom olika bestämde steg, för att kunna få fram resultatet till studien (Trost, 

2014). Forskaren har i förväg inte bestämt vilka kategorier och teman som finns i innehållet 

utan det framkommer under processens gång (Granheim & Lundman, 2004).  

 

Det inhämtade materialet lästes igenom flertalet gånger. Relevanta textstycken och meningar 

plockades ut och kortades ner, så kallade meningsbärande enheter. Därefter kondenserades och 

kodades materialet. Detta för att kunna behålla innehållet men samtidigt få en större överblick.  

Sen grupperades koderna i subkategorier och kategorier. Kategorierna utgör det centrala i 

intervjuerna. Slutligen skapades ett tema som speglade hela den underliggande meningen i 

materialet. Exempel på analysprocessen återfinns i tabell 1. 
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Tabell 1: Exempel på analysprocessen 

Meningsbärande 

enhet 

Kondensering Kodning Subkategori Kategori Tema 

”Att man ser till att 
ens föräldrar 
kommer ner och 
hjälper frun, eller i 
alla fall har 
beredskap att 
komma ner, om det 
blir VAB eller 
andra 
oförutsägbara 
händelser” (3) 

Hjälp åt ens 
respektive vid 
uppkomna 
händelser 

Stöd till 
respektive 

Oro av att kasta loss Vad händer där 

hemma? 

Att känna ansvar 

 

”Så de har ju ändå 
en vilja att lösa det, 
om man skulle vilja 
vara ledig och vara 
med barnen. Men 
man känner 
innerst inne att det 
ställer till det.” (2) 

Går att vara 
ledig om man 
vill, men kan 
skapa bekymmer 

Ställer till 
det 

Känslan av att svika 

arbetsgivaren 

Vem ersätter 

mig? 

 

Forskningsetiska övervägande  

För att komma fram till om en etisk prövning behöver genomföras har Etikprövningsnämnden 

tagit fram en etisk egengranskning (Bilaga C). Efter genomförd egengranskning framkom att 

en etisk prövning ej behöver genomföras.   

 

Enligt Olsson & Sörensen (2011) är det viktigt att det finns ett etiskt förhållningssätt i studier 

där det är människor inblandade. Individerna i studien fick skriftlig lättförståelig information 

om syftet. Det beskrevs att innehållet från intervjuerna är sekretessbelagd och att det bara 

används i forskningssyfte. De blev informerade om att de deltar frivilligt och att de när som 

kan välja att avsluta studien. Då individerna ställde sig positiva till att vara med fick de lämna 

både skriftligt och muntligt samtycke. Namn eller identifikationsdata noterades inte i 

intervjuerna eller i inspelningarna. Varje intervju tilldelades istället en kod.   
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Resultat  

I analysprocessen framkom huvudtemat: Att känna ansvar. Det föll sedan ut i tre kategorier: 

Vem ersätter mig?, Vad händer där hemma och Att kombinera familj och fartyg, samt 

tillhörande 6 subkategorier. Se figur 1. 

 

Tema Att känna ansvar 

Kategorier Vem ersätter mig? Vad händer 

där hemma? 

Att kombinera  

familj och fartyg 

Subkategorier -Att vara speciell 

-Känslan av att svika 

arbetsgivaren 

 

-Oro av att kasta loss 

-Tid som aldrig kommer 

igen 

-Ledigheter med kvalitét 

-Större insikt och förståelse 

 

Figur 1 - Översikt över tema, kategorier och subkategorier. 

 

Vem ersätter mig? 

Att vara speciell 

Enligt deltagarna så saknas det mycket maskinister i flottan. Flertalet av maskinisterna 

upplever en stress kring detta. När exempelvis barnen är hemma sjuka kan de ha svårt att ta sig 

tiden till att vara hemma för vård av barn, trots att de är medvetna om att det är deras rättighet. 

Anledning till detta beskrivs vara att man vet att det är svårt att hitta ersättare som kan täcka 

upp. En deltagare, med lång arbetslivserfarenhet från flottan, beskriver att bristen på 

maskinister har följt med sedan individen var motorbefäl. Bland de högre befattningarna 

upplevs personalbristen ännu starkare. Något som leder till att ens egen närvaro och kompetens 

känns allt mer viktig. Personalbrist på nyckelbefattningar har även lett till att det kan vara svårt 

att kunna få byta tjänst eller plattform vid intresse, vilket kan tära på motivationen för arbetet. 

Mycket står och faller med en själv.  

 

Flertalet av maskinisterna beskriver en press på sig över att fartyget inte kan göra det de vill 

eller behöver för att en själv behöver vara hemma. Ofta är det kris bland tjänsterna och 
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individer får omfördelas till andra fartyg för att fartygen ska kunna kasta loss. Vid riktig otur 

kan det till och med leda till att fartygen inte kan kasta loss. Däremot beskrivs en oerhörd 

yrkesstolthet bland deltagarna. Som tekniker fyller man en viktig roll. Det tekniska måste 

skötas oavsett. Deltagarna beskriver att det kan kännas att man ställer till det för andra och att 

andra får ställa upp för en själv om man är borta. Det upplevs som att det finns många tjänster 

inom andra yrkesgrenar i flottan som det är lättare att vara borta ifrån/gå ifrån än som 

maskinist. Just för att det tekniska måste fungera och att mycket behöver fixas när fartyget 

ligger till kaj, saker som inte kan göras till havs.  

 

När fartygen ligger till kaj väljer vissa maskinister att utnyttja möjligheten till att förkorta 

arbetsdagarna genom att ta ut komptid. På det sättet ges möjlighet att hinna hämta- och lämna 

barnen och gå på möten i skolan. De som väljer att utnyttja en del av komptiden på detta sätt 

upplever att arbetsgivaren är positivt inställd och att mycket löses genom en bra och tidigt 

dialog. En annan uttrycker sin önskan om att göra på detta sätt, men menar att det finns så 

mycket att göra på jobbet att det är svårt att känna att det är möjligt att gå tidigare från jobbet. 

Det blir en intressekonflikt mellan jobbet och familjen.  

 

”Om det funnits mer reserver, om det hade utbildats mer tekniker, så hade det inte känts 

samma krav på sig själv. Att det står och faller med en själv.” (1) 

 

En lösning, som maskinisterna ser det, är att det behöver utbildas fler maskinister. Det upplevs 

som att antalet maskinister alltid är för litet. En övertalighet hade varit att önska. Flertalet av 

deltagarna uppger att de skulle vilja vara hemma mer, men att de inte känner att de kan vara 

det med gott samvete för att personalkvoten är för liten och att en själv alltid behövs på jobbet. 

Upplevelsen som de flesta deltagare har är att om man inte är på jobbet så lämnas arbetsbördan 

på en arbetskamrat, något som ger dåligt samvete och som känns stressande. Individerna 

upplever ett ansvar mot sina kollegor.  

 

”..det räcker att man har två personer ur en teknikerliga som är föräldralediga samtidigt, så 

får man ju inte två nya i den ligan, utan då får ju de andra göra det jobbet” (3) 
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Några av deltagarna uppger att de hade kunnat tänka sig att gå iland under småbarnsåren. Hade 

det funnits fler maskinister och ett bredare utbud av landtjänster hade det kunnat vara aktuellt 

att gå iland när barnen är små.  

 

Känslan av att svika arbetsgivaren 

Bland samtliga deltagare är det individernas respektive som har varit hemma majoriteten av 

föräldradagarna. Någon uppger att det är den ekonomiska aspekten som har spelat in. En annan 

menar att som maskinist i flottan så är det ändå så mycket ledig tid mellan övningarna att det 

inte behövs några extra föräldradagar utöver de obligatoriska 90 dagarna. Några individer 

uttrycker att de gärna hade varit hemma hälften av föräldradagarna men att de, på grund av 

personalbegränsningar och fartygets verksamhet, inte känt att de varit lämpligt mot 

arbetsgivaren. De har helt enkelt känt en skyldighet att inte vara hemma i den mån de hade 

velat. Trots att de vet att arbetsgivaren inte kan neka en föräldraledigheten. Arbetsgivaren har 

en vilja av att lösa det, men att individerna själva känner att de ställer till det. En individ 

uppger att det till och med blir svårt att hinna ta ut alla föräldradagar innan barnet är åtta år och 

föräldradagarna går förlorade. 

 

”Jag tycker att jag har gett arbetsgivaren i alla fall 75-80 föräldradagar som jag har gjort för 

deras skull. Men det har jag inte sagt i deras ansikte.” (4) 

 

För att kunna bli teknisk officer i flottan krävs en längre studietid. Ibland behöver individerna 

gå tillbaka till skolbänken för att erhålla högre behörigheter för att kunna stiga i tjänst. Att 

redan ha varit borta från förbandet under en period kan leda till att individen inte vill söka 

föräldraledigt, trots att studierna var för att gynna försvarsmakten. Deltagarna känner att de vill 

vara lojala mot sin arbetsgivare och inte svika försvarsmakten och framförallt sitt förband. 

 

”…förväntas jobba och göra lite nytta och då känns det dumt att komma och vara 

föräldraledig. Sen om arbetsgivaren hade tyckt det, det vet jag inte. Men det är väl mest en 

känsla.” (2) 

 

Samtliga är överens om att försvarsmakten är en bra arbetsgivare när man är småbarnsförälder. 

Det är svårt att göra något annorlunda för att det skulle kunna bli bättre, uppger flertalet. 
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Arbetsgivaren har gjort det väldigt tydligt att alla har rätt att vara föräldralediga och vara 

hemma för vård av barn. De tio extra procenten av lönen som erhålls vid föräldraledighet är ett 

annat exempel som tas upp. En av deltagarna, som har en högre maskinisttjänst, uttrycker att 

alla har rätt att söka föräldraledighet men att det är väldigt negativt för enhetens möjlighet att 

lösa uppgiften i det stora om individen i fråga inte har ett ansvarstänk vad gäller att ta ut 

föräldradagar. Personen menar att har en förälder möjlighet att välja när denne tar ut sin 

föräldraledighet så borde fartygets övningsverksamhet få vara en faktor i planeringen. En 

annan uttrycker att det aldrig passar arbetsgivaren att vara ledig utan att det alltid ställer till det. 

Det är aldrig optimalt att vara ledig. Samtliga är överens om att en tidig dialog med 

arbetsgivaren om föräldraledigheten gynnar alla, både försvarsmakten och sitt eget samvete. 

 

”Tittar man på antal båtar, besättningar som åker och sjödygn och så, så har inte jag, med 

gott samvete mot arbetsgivaren sökt föräldraledighet” (4) 

 

”..då kan man hamna lite i en intressekonflikt med mitt ansvar för båten och mitt ansvar för 

min familj.” (3) 

 

Flertalet av maskinisterna har funderat på att gå iland under småbarnsåren. Däremot upplever 

de att det är oklart hur detta mottas av arbetsgivaren. En naturlig känsla är att det är svårt att gå 

iland enbart för att individen är småbarnsförälder.   

Vad händer där hemma? 

Oro över att kasta loss 

Att jobba i försvarsmakten har både sina för- och nackdelar. En nackdel är att man är borta 

längre perioder från familjen. Då det inte alltid finns tillgång till kontakt med vänner och familj 

kan det upplevas som att man är avskärmad från omvärlden. Om det inte är något akut som 

inträffat så är det svårt att komma hem hur som helst. Är man iväg, så är man iväg. Det gäller 

att ha en bra plan och en bra dialog med sin respektive för att få vardagen att fungera. Ett stort 

ansvar och en stor arbetsinsats lämnas över på den i förhållandet som är hemma. Framförallt 

om ens respektive inte är föräldraledig utan också har sitt jobb och kanske sin karriär att tänka 

på. 
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”Det blir ju lite mer att tänka på. Inte bara att; min fru reder sig. Utan hon ska orka med både 

sitt jobb och att vara mamma liksom.” (3) 

 

När fartyget har kastat loss och det är övnings- eller skarp verksamhet så hamnar allt på ens 

respektive. Allt står och faller med den som är hemma. Många som jobbar i marinen har flyttat 

för jobbets skull, vilket innebär att det inte är helt ovanligt att ens familj och släkt inte är bofast 

i närheten av ens respektive och barn. Vid uppkomna situationer eller händelser, som 

exempelvis sjukdom, så finns det ingen direkt reservplan för en del av teknikerna. Något som 

kan upplevas frustrerande och jobbigt. För många är ändå föräldrar och svärföräldrar 

räddningen om livet där hemma skulle krisa. Flertalet hade till och med haft svårt att klara av 

vardagen om de inte hade kunnat ställa upp. Särskilt om ens respektive har ett arbete som inte 

innebär vanliga kontorstider. Däremot kan det vara svårt att veta i förväg om och när något 

oväntat inträffar och om ens närstående då kan ställa upp för familjen. Om även ens respektive 

arbetar oregelbundet kan förskola med nattöppet, så kallat Nattis, vara räddningen för att få 

livspusslet att gå ihop. En deltagare upplever att det är jobbigt att vara ute till havs och veta att 

ens barn behöver sova över hemifrån några gånger per månad.  

 

”Så då får man ha det i bakhuvudet också; att det inte finns något skyddsnät när man är borta. 

Så det ligger och gnager lite också.” (1)  

 

En deltagare uttrycker sin frustration över att inte veta vad som händer där hemma när båten 

lämnar kaj. Personer menar att om det inte varit för att hen trivts så bra till sjöss så hade 

individen önskat att få jobba i land, just för att få lite sinnesro. 

 

”..utan det är mest mot frugan som man får lite dåligt samvete. För man vet ju att hon får dra 

ett jäkla lass liksom.” (3)  

 

Tid som aldrig kommer igen 

Baksidan med arbetet i flottan, uppger samtliga deltagare, är den längre tiden som man är borta 

från familjen. Framförallt har detta visat sig tydligt sen de blev föräldrar. En deltagare berättar 

att under sonens första tre år arbetade individen till sjöss motsvarar ett helt år. Att vara iväg så 

pass mycket fungerade bra då det bara var en själv och ens respektive, men arbetstiderna har 
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fått en annan innebörd när man fått barn, det känns inte lika lätt längre att vara iväg. Det är inte 

alltid lätt att få ihop både familj och jobb. Arbetet innebär att vara borta en hel del, vilket 

innebär förlorad tid med familjen. En maskinist uppger att när barnet var sex månader och 

föräldern kom hem efter att ha varit borta närmre två veckor på en övning, så märktes ett 

tydligt distanstagande från barnet mot föräldern. Något som upplevdes jobbigt. En annan 

menar att det inte har påverkat barnet att denne som förälder är borta längre perioder, i alla fall 

har denne inte upplevt det så.  

 

”Men att min dotter skulle känna av att jag är frånvarande, det har jag inte upplevt alls, utan 

det har gått jättebra.” (3) 

 

Med de längre perioderna borta från barnen missas en del av uppväxten. Små barn utvecklas 

snabbt. Under en period ute till havs kan barnet utvecklat både sin fysiska-, psykiska- och 

motoriska förmåga. Den tiden går aldrig att få igen. Även att missa födelsedagar, barnens 

aktiviteter som skolavslutningar och luciatåg kan kännas tungt. Livet går vidare där hemma, 

även om man själv är ute till havs.  

 

”Så jag känner; jämfört med min fru och barnet, så är jag tredje personen i familjen. Det är 

inte så att det är jag och min fru och så har vi ett barn. Utan det är de två, och så är jag tredje 

man.” (4) 

 

Det positiva som de längre perioderna till havs ger är att det resulterar i längre ledigheter. 

Något som samtliga är överens om att det är värdefullt för både en själv och för familjen. 

Däremot menar en av maskinisterna att övningsverksamheten är allt för komprimerad och ofta 

ligger då man önskar vara ledig och att ledighetsperioderna ligger under de perioderna på året 

då man hellre jobbat. Har man äldre barn så har de skolplikt och att vara ledig en vecka då 

barnen inte kan vara hemma ses som bortkastad tid. Individen är medveten om att det finns 

begränsningar i att sprida ut övningsverksamheten, men att det då istället hade behövts fler 

besättningar för att kunna hålla nere antalet sjödygn. Maskinisten menar att det behövs mer 

ledighetsperioder där man kan ge tillbaka det man försakat sin familj. Bland annat upplever 

individen att antalet lediga veckor på sommaren med kompledigt och semester har minskat de 

sista 5 åren. Samma individ ser redan nu fram emot att sluta åka båt. Bara en enkel sak som att 

hämta och lämna på skolan har individen saknat.  
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”..oavsett när man jobbar till sjöss så mister man ju tid..Och jag vet inte vilken tid som är bäst 

att missa någonstans. Men om man jobbar med detta yrket så kommer man ju alltid missa en 

viss tid som man är borta.” (2) 

 

I flottan finns även dagar med jobb elva timmar, oftast mellan sju på morgonen och sju på 

kvällen. Dessa dagar resulterar i tre timmars komptid. Däremot upplevs dessa dagar negativa. 

Det kan till och med vara så att barnen sover när föräldern åker till jobbet, och barnen sover 

när föräldern kommer hem från jobbet. Det upplevs som att man får mycket gjort på jobbet, 

men inget hemma.  

Att kombinera familj och fartyg 

Ledigheter med kvalitét 

Under de längre ledigheterna som arbetet ger upplever de flesta maskinisterna att det går att ta 

igen bitar som missats i vardagslivet och barnets uppväxt. Ledigheterna resulterar i mer tid till 

att umgås med barnen. När arbetstiderna i flottan jämförs med vanliga kontorstider (av typ åtta 

till fem) är fördelen i försvarsmakten att tiden är mer sammanhängande och att man kan vara 

hemma dygnet runt, istället för att bara ses någon timme på kvällar och sen helger. Längre 

ledighet med barnen upplevs ge större kvalitetstid. Orken ses större och det finns tid till att ta 

sig för roligare saker. Banden mellan förälder och barn kan få möjlighet att knytas starkare. 

 

”Mycket hellre det än att ha ett nio- till fem jobb där man kommer hem trött till kvällen och så 

har man bara helgerna sen. Detta tycker jag är hur bra som helst.” (5) 

 

”Ibland är det ju veckovis man är hemma för att kompensera att man har varit till sjöss. Och 

man kan då anknyta på ett annat sätt än om man bara dyker upp på kvällarna och umgås på 

helgerna.” (1) 

 

Med kontorstider går det att vara mer tillgänglig varje dag. Det är lättare med framförhållning 

och att kunna boka in saker, både för en själv och för barnen. I försvarsmakten är det svårt att 

få någon kontinuitet. Samtidigt är det något man måste vara medveten om när man tar en tjänst 
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till sjöss; det går inte att ha fasta strukturer. Oftast finns det däremot möjlighet att ta ut komptid 

de veckorna när barnen är lediga. Som jul- och påsklov, när föräldrar med civila jobb arbetar.  

 

Större insikt och förståelse 

Att arbeta i försvarsmakten och i flottan är inte ett helt riskfritt jobb, något man behöver vara 

medveten om när man väljer arbetet. Med familj kommer andra nya känslor. En individ 

uttrycker att hen valt att kväva känslorna för jobbets skull. Annars hade det inte gått att jobba 

kvar med gott samvete gentemot familjen.  

 

”..så tar jag den känslan och viker ihop och stoppar in i bröstet och så glömmer vi bort att 

känna efter..” (4) 

 

De högre maskinisttjänsterna innebär att vara med och planera de underställdas arbetstider. 

Maskinisterna upplever att de fått en större förståelse för andra i sin egen situation. Det är 

lättare att vara flexibel för att få det för småbarnsföräldrarna att fungera. Förr, då deltagarna 

inte själva hade barn, var det svårare att förstå varför en annan valde att lägga föräldraledighet 

under en viss period. Nu förstår man att det inte är av lättja, utan att familjen kommer först. 

Med barn ökar den personliga mognaden. 

 

”..det var rätt lätt att titta snett på de som tog föräldraledigt under de mest hektiska 

perioderna.” (2) 
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Diskussion  

Metoddiskussion  

Studiens syfte var att beskriva motortekniker i flottans upplevelse av att kombinera arbete och 

familjeliv. Då författaren precis blivit förälder fanns ingen teori om resultatet från början. En 

induktiv ansats användes då forskaren ville göra verkliga upptäckter. Materialet samlades in 

genom intervjuer som sedan analyserades och ur detta framkom mönster. Om det istället 

funnits en hypotes och att studiens syfte varit att undersöka om hypotesen stämde eller inte, 

hade en deduktiv ansats använts (Olsson & Sörensen, 2011). Genom att författaren själv är 

tekniker i flottan fanns en viss förförståelse för arbetet. Däremot har författaren inte jobbat som 

tekniker efter första barnet och anser sig inte ha haft antaganden över resultatet utan 

intervjuade och analyserade förutsättningslöst. Utan egna förutfattade meningar ökar studiens 

giltighet.  

En latent innehållsanalys användes, vilket innebär att författaren försöker förstå och göra en 

tolkning av vad materialet handlar om (Olsson & Sörensen, 2011). En innehållsanalys kan bara 

vara så bra som dokumenten är som den bygger på (Bryman, 2011). Författaren har arbetat 

ensam med att analysera resultatet. Då det inte funnits någon att diskutera med under 

analysfasen har det endast blivit författarens egen tolkning. Risken är även att viktig 

information i intervjuerna missats. För att öka giltigheten har både samtliga intervjuer och de 

meningsbärande enheterna lästs igenom flertalet gånger och analyserats.  

För att författaren ska kunna hitta ett djup och en underliggande mening i materialet behöver 

deltagarna ges utrymme för att uttrycka sina känslor och upplevelser. En intervjuguide 

upprättades med frågeområden. Intervjuguiden ska ses som ett hjälpmedel och frågorna ställas 

utefter svaren (Trost, 2010). Då det var första gången författaren intervjuade upplevdes det 

svårt att enbart intervjua efter frågeområden. Frågor upprättades och istället ställdes följdfrågor 

utefter svaren. Då intervjuerna spelades in kunde författaren lyssna till sina egna misstag och 

lära sig av föregående intervju. Ju fler intervjuer som gjordes, desto naturligare kändes det att 

intervjua och det upplevdes som att det gick att få fram mer relevant information. Hade 

intervjuerna utförts av någon med mer vana hade möjligtvis intervjuerna blivit mer 

djupgående. 
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Då den kvalitativa forskningen innefattar färre antal deltagare än kvantitativ forskning, men 

där större fokus läggs på djupet, ökar studiens överförbarhet om informanternas ålder, kön och 

arbetsplats är representativt för verkligheten (Bryman, 2011). Ett strategiskt urval användes i 

studien. Deltagarna arbetade på marinens förband i Karlskrona. Författaren ansåg att studiens 

resultat är överförbart då arbetssituationen är jämförbar mot övriga marina förband. Då 

majoriteten av teknikerna i flottan är män och ingen kvinna som motsvarade urvalet i studien 

kunde hittas deltog endast män. Detta ses ändå representativt för maskinister i flottan. Åldern 

på deltagarna varierade. För att öka överförbarheten tillfrågades individer med olika lång 

arbetslivserfarenhet och tjänst i flottan. Författaren fann att detta var av betydelse då svaren 

skiljde sig åt beroende av vilken befattning man hade ombord.  

I studiens resultat användes citat från intervjuerna för att öka trovärdigheten.  

Studien har genomförts med kvalitativ metod vilket Bryman (2011) menar kan vara svår för 

läsaren att kunna utvärdera då allt material inte finns beskrivet och att forskarna har tolkat 

materialet. I kvantitativ forskning kan resultatet redovisas med hjälp av exempelvis siffror och 

gör det lättare att skapa sig en överblick (Bryman, 2011). Analysprocessen har följt en 

strukturerad mall och exempel på processen ges i studien för att läsare ska kunna förstå 

innebörden av analysen.  

Resultatdiskussion  

Syftet med det självständiga arbetet var att beskriva motortekniker i flottans upplevelse av att 

kombinera arbete och familjeliv. Resultatet visade att de känner ett ansvar, både för sin familj 

och för sitt jobb. Är individerna hemma kan det kännas som ett svek mot kollegor och 

arbetsgivare. Är de till havs upplevs i många fall en oro över hur det går där hemma och vad 

man missar när man är iväg.  

 

Deltagarna var överens om att försvarsmakten är en bra arbetsgivare och att de skapar 

förutsättningar för att kunna vara småbarnsförälder och ändå arbeta ombord. Däremot upplever 

flertalet av deltagarna att antalet maskinister i flottan är för litet. Personalbristen leder till att de 

inte känner sig bekväma med att ta ut föräldraledighet och vård av barn när de egentligen hade 

haft en önskan om detta. Bekkengen (2002) påstår att om individen är svår att ersätta och att 

kollegorna får en ökad arbetsbelastning i och med ledigheten känner den anställda en svårighet 

i att vara ledig. Detta kan sättas i relation med deltagarna som upplever en stress av att inte 
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vara på jobbet. Enligt Stressforskningsinstitutet är jobbrelaterad stress en ledande orsak till 

utbrändhet. Långvarigt engagemang i känslomässigt krävande situationer skapar utmattning 

(Stressforskningsinstitutet, u.å., b). Maskinisterna beskrev ett dåligt samvete både mot kollegor 

och arbetsgivare då arbetsbelastningen är hög och någon annan måste göra ens jobb vid 

frånvaro. Risken för utbrändhet ökar med individer som har höga ambitioner, högt ställda mål 

och förväntningar samt ett stort engagemang i arbetet (Stressforskningsinstituetet, u.å., b). Som 

arbetsgivare bör arbetsfördelningen vid frånvaro lösas så att varken verksamheten, övriga 

anställda eller den föräldralediga själva drabbas. Deltagarna uttrycker en svårighet i att 

kombinera jobb och familj i den mån de velat. De vill sätta sin familj först men samtidigt vara 

lojala mot arbetet. Trots att de är medvetna om sina rättigheter till ledighet. Ingen av deltagarna 

uttrycker att det gått så långt att de upplever en stress som lett till utmattning. När tidigare 

forskning om utbrändhet sätts i relation till deltagarnas upplevelse av arbetsrelaterad stress ser 

författaren ett behov av en arbetsgivare som är lyhörd för de anställdas känslor för att kunna ha 

välmående personal som kan och vill prestera.  

Även arbetsförhållanden som långa arbetstider påverkar arbetsrelaterade stressreaktioner 

(Shiller, 2017). Som tekniker i försvarsmakten är arbetsdagarna ofta långa men de resulterar i 

längre ledigheter. Åkerstedt, Ingre och Kecklund (2012) menar att längre ledigheter medför 

återhämtning och mindre upplevd stress. Enligt Stressforskningsinstitutet (u.å., a) så måste 

perioder av hög stress återföljas av återhämtning. Tillräcklig återhämtning minskar risken för 

utmattning och utbrändhet. Socialt stöd ger återhämtning och familjen nämns som en viktig del 

i återhämtningsprocessen (Stressforskningsinstitutet, u.å., a). Maskinisterna beskrev att de 

längre ledigheterna ger kvalitetstid med familjen och att de tar igen förlorad tid med barnen. I 

intervjuerna framkom det inte om individerna kan släppa tankar och känslor om arbetet vid 

ledigheterna. 

 

Deltagarna beskrev att förståelsen över att vara föräldraledig har blivit större generellt ombord 

de senaste åren då allt fler tar ut föräldraledighet. År 1998 tog männen endast ut 10 procent av 

föräldrapenningdagarna och mödrarna de resterande dagarna. I dagsläget tar männen ut 25 

procent (Försäkringskassan, u.å., b). Då försvarsmakten genom tiderna har varit 

mansdominerat (Försvarsmakten, u.å., b), kan det antas att det även inom försvarsmakten är 

fler män som tar ut föräldrapenningdagar nu.  Individerna beskrev att om den som planerar 

arbetstiden själv är småbarnsförälder är förståelsen större för att en individ vill välja att vara 
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föräldraledig. Detta kan sättas i relation till vad Allard, Haas och Hwang (2011) hävdar; Om 

fäderna upplever att det finns stöd från kollegor och arbetsgivare gällande familjesituationen så 

har de lättare att kombinera jobb och familjeliv.  

 

Försvarsmakten strävar efter att bli en mer jämställd arbetsplats (Försvarsmakten, u.å., b). 

Även försäkringskassan strävar efter jämställdhet. Sedan år 2006 är 90 dagars föräldrapenning 

reserverade för respektive förälder. I dagsläget tar mamman ut 75 procent av dagarna 

(Försäkringskassan, u.å., b). Då arbetstiderna i flottan leder till längre ledighetsperioder 

menade några av deltagarna att det inte finns något behov av att ta ut de obligatoriska 90 

dagarna och hade gärna gett de dagarna sin respektive om det vore möjligt. Ett argument är att 

det möjliggjort längre tid för barnet med sina föräldrar. En annan höll med om att ledigheterna 

skapar förutsättningar för anknytning mellan förälder och barn, och menade att familjens 

ekonomi blir lidande av jämställdhetsdagarna. 

 

Motorteknikerna uttryckte en frustration och ett dåligt samvete över att ansvaret och 

arbetsinsatsen lämnas på den respektive när individen är till sjöss. Det är inte alltid möjligt att 

ha daglig kontakt med familjen och en oro uttrycks över hur de har det där hemma. Tidigare 

forskning som undersökt upplevelsen av att vara borta från familjen i tjänsten tyder på 

liknande resultat (Espino et al., 2002). 

 

Det var delade meningar bland deltagarna om ledigheten som arbetet resulterar i ger tillräcklig 

tid tillsammans med barnen och hur detta påverkar deras relation. En maskinist menade att 

tiden av ledighet är för liten i relation till arbetet och att familjen försakas för mycket. Andra 

tyckte att möjligheten till stärkt anknytning är större i och med de längre perioderna hemma. 

Forskning tyder på att en tidig anknytning ökar chansen för en framtida nära relation. Ju fler 

dagar tillsammans då barnet är litet desto starkare band (Försäkringskassan, u.å., d). Då 

anknytningsmönstret utvecklas till största del under barnets första två år (Aroseus, 2013) är det 

av vikt att som förälder vara närvarande under denna period i barnets liv. En deltagare beskrev 

att barnet uppvisade ett distanstagande efter en längre tid ute till havs. En annan skildrade en 

familj där individen själv ses som tredje person på grund av all tid borta. Oavsett hur positivt 

det är med möjlighet till längre perioder hemma så sker barnens utveckling även när 

individerna är till sjöss. Kreutz Wirfelt (2014) påpekar vikten av att vara närvarande som 

förälder. En trygg uppväxt ger förutsättningar för att utveckla en trygg och självständig individ. 
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Forskning över om längre frånvaro och längre ledighet- eller daglig kontakt med barnen ger 

störst chans till goda relationer saknas.  
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Slutsats  

Motorteknikerna uttrycker en svårighet med att kombinera arbete och familjeliv och de känner 

ett ansvar mot båda delar. De vill vara lojala mot arbetsgivare och kollegor samtidigt som de 

vill sätta familjen i första rummet. Det finns en önskan om högre personaltäthet för att med 

gott samvete både kunna ta ut fler föräldradagar och kunna vara hemma för vård av barn. Att 

vara borta längre perioder hemifrån innebär att missa tid i barnen uppväxt som aldrig kommer 

igen. Även en oro över hur familjen där hemma har det upplevs. Mycket ansvar lämnas på den 

föräldern som är hemma. Däremot ger arbetet längre ledighetsperioder som resulterar i mer tid 

med barnen, vilket gör arbetet attraktivt.  

Fortsatt forskning 

Arbetets resultat pekar på en rad faktorer som gör individerna stressade med att kombinera 

arbete och familjeliv. Mer forskning krävs för att förstå denna stress. Även forskning som 

belyser varje fynd djupare är av intresse. Risken att deltagarna utvecklar arbetsrelaterad 

utbrändhet ses och fortsatt forskning om sjömännens situation inom området behövs, samt vad 

arbetsgivarna kan göra för att eliminera risken.  

Intresse ses även i att undersöka om personalen kan koppla bort arbetet under 

ledighetsperioderna, för att på så sätt kunna återhämta sig. Fler studier som berör hur sjömän 

upplever sin arbetssituation i kombination med familjelivet behövs för att öka giltighet, 

trovärdighet och överförbarhet. 
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Bilagor 

Bilaga A: Informanters samtycke  

  

Information om forskningsstudie.  

 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna forskningsstudie. Syftet med forskningsstudien är 

att undersöka maskinister i flottans upplevelser av att vara småbarnsförälder.  

Förhoppningen är att arbetet kommer gynna både arbetstagare och arbetsgivare. Intervjuerna 

kommer belysa hur maskinister med småbarn ser på sin arbetssituation, vilket kommer kunna 

leda till att arbetsgivaren får upp ögonen för eventuella förbättringsarbeten som kan bli aktuella 

för att förbättra arbetsmiljön för besättningsmedlemmarna. Välmående personal gynnar både 

individen själv och arbetsgivaren.   

 

Jag som utför forskningsstudien heter Martin Berg och jobbar till vardags som Specialistofficer 

Motortekniker på 1.Ubåtsflottiljen. För tillfället studerar jag Sjöingenjörsprogrammet vid 

Linneuniversitetet i Kalmar. Just nu skriver jag mitt självständiga arbete på 15 hp.   

 

Väljer du att delta kommer du bli intervjuad av mig. Intervjun beräknas ta cirka 15-30 minuter 

och min förhoppning är att du bestämmer tid och plats. Genom öppna frågeställningar kommer 

du få reflektera och dela med dig av dina tankar om att vara småbarnsförälder och arbeta som 

maskinist i flottan.   

 

Intervjuerna kommer att spelas in. Materialet från intervjuerna kommer att behandlas helt 

konfidentiellt. Det innebär att inga namn eller identifikationsdata kommer att noteras i 

inspelningarna eller intervjuerna.  

 

Om du är intresserad av att delta med dina erfarenheter och upplevelser, vänligen ta kontakt 

med mig via mail eller telefon för att bestämma tid för intervju. Fyll därefter i denna bilaga och 

ta med dig vid intervjutillfället. Vid frågor är du välkommen att kontakta mig. Deltagandet är 

frivilligt och du kan när som helst avsluta intervjun utan att ange orsak. Endast student, 

handledare och examinator kommer att ha tillgång till insamlat material.  
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Det färdiga arbetet kommer att godkännas av flottiljansvariga innan det publiceras i DiVA på 

internet, vilket möjliggör att du kan ta del av det.   

 

Med vänliga hälsningar  

Martin Berg  

Karlskrona 2018-03-03  
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INFORMERAT SAMTYCKE  

   

Jag samtycker till att per telefon bli kontaktad av Martin Berg för att boka ett möte som avser 

mitt deltagande i en intervju som handlar maskinister i flottans upplevelser av att vara 

småbarnsförälder.   

Datum: _____________________________________  

   

Namn: ______________________________________   

   

Namnförtydligande: ___________________________  

  

Telefonnummer: ______________________________  
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Bilaga B: Intervjuguide  

 

Antal barn  

Ålder på barnen  

I förhållande/ensamstående  

Tid till sjöss  

Varför valde du att bli militär?  

Varför just marinen?  

Vad är det positiva med jobbet, generellt?  

Vad är det negativa med jobbet, generellt?  

Har din syn på arbetet förändrats sen du fick barn?  

Om ja, på vilket sätt?  

På vilket sätt är försvarsmakten/marinen en bra arbetsgivare när man är småbarnsförälder?  

Vad hade kunnat göras bättre?  

Positivt och negativt med att vara småbarnsförälder och tekniker i flottan?  

Hur delar ni på föräldradagarna?  

Vilka fördelar/nackdelar ser du med arbetstiderna i FM i jämförelse med att arbeta 

kontorstider?  

Har tanken slagit dig att gå iland under småbarnsåren? Varför/varför inte?  
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Bilaga C: Etisk egengranskning, Etikkommitén Sydost 

  Ja Kanske Nej 

1 

Avser undersökningen att behandla känsliga personuppgifter 
(dvs. behandla personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt 
ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, 
medlemskap i fackförening eller som rör hälsa eller sexualliv). 

  x 

2 
Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på deltagarna 
(även sådant som inte avviker från rutinerna men som är ett 
led i studien)? 

  x 

3 
Är syftet med undersökningen att fysiskt eller psykiskt påverka 
deltagarna (t.ex. behandling av övervikt) eller som innebär en 
uppenbar risk att påverka?  

  x 

4 
Används biologiskt material som kan härledas till en levande 
eller avliden människa (t.ex. blodprov )? 

  x 

5 

Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta grupper såsom 
barn, person med demenssjukdom eller psykisk funktions-
nedsättning, personer i uppenbar beroendeställning såsom 
patienter eller studenter som är direkt beroende av 
försöksledaren)? 

  x 

6 
Avses vetenskaplig publicering såsom vid konferens eller i 
vetenskaplig tidskrift efter studiens genomförande. 

  x 

7 
Kommer personregister upprättas (där data kan kopplas till 
fysisk person) och anmälas till registeransvarig person (PUL- 
ansvarig).   

   

8 
Syftet och metoden är väl avvägt gällande risk-nytta samt 
anpassat till nivån på studien. 

   

9 

I den skriftliga informationen beskrivs projektet så att 
deltagarna förstår dess syfte och uppläggning (inklusive vad 
som krävs av den enskilde, t.ex. antal besök, projektlängd etc.) 
och på så sätt att alla detaljer som kan påverka beslut om 
medverkan klart framgår. (För studier med minderåriga krävs 
vårdnadshavares godkännande t ex vid enkäter i skolklasser.) 

   

10 

Deltagandet i projektet är frivilligt och detta framgår tydligt i 
den skriftliga informationen till patient eller forskningsperson. 
Vidare framgår tydligt att deltagare när som helst och utan 
angivande av skäl kan avbryta försöket utan att detta påverkar 
forskningspersonens omhändertagande eller behandling eller, 
om studenter, betyg etc. 

   

12 
Det finns resurser för genomförande av projektet och 
ansvariga för studien är namngivna (student och handledare) 

   

 

Har du svarat "Ja" eller "Kanske” på någon av frågorna 1-6 kan projektet, om det bedöms 
som forskning, kräva godkännande vid en etikprövning av regional etikprövningsnämnd 
(EPN). För vidare information se www.epn.se 

 

 

http://www.epn.se/
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