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Abstrakt 
I en sjöfartsfamilj kretsar mycket av vardagen kring de olika perioderna i sjöfararens yrke - 

hemmaperioder, bortaperioder och perioderna kring hemkomst och avresa. Det finns 

undersökningar på hur sjöfararen och dennes partner upplever dessa perioder men det 

saknas kunskap om hur det är att växa upp i en sjöfartsfamilj. Mot denna bakgrund var 

syftet med denna undersökning att undersöka hur unga vuxna, uppväxta i en sjöfartsfamilj 

med en periodvis bortavarande sjöfarare, upplevt perioderna när sjöfararen var hemma, 

borta och kring avresa eller hemkomst. En kvalitativ metod användes och åtta 

semistrukturerade intervjuer med åtta respondenter gjordes. Respondenternas upplevelser 

varierade men en övergripande känsla var att perioderna av lång sammansatt ledighet när 

sjöfararen var hemma övervägde nackdelarna med att bara ha en förälder under 

bortaperioderna. Under sjöfararens bortavaro upplevde alla respondenterna varierande 

grader av saknad, framförallt vid speciella tillfällen eller högtider, men för många var det 

en normalitet då de inte kände till något annat.  
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Abstract 
In a seafaring family a considerable part of everyday life revolves around the different 

periods of the seafarers working cycle - when the seafarer is home, away and the periods 

just before and after leaving or coming home. There are studies on how seafarers and their 

partners experience these periods, but very little on what it’s like to grow up in a seafaring 

family. Against that background, the purpose of this study was to examine how young 

adults, brought up in a seafaring family with an intermittently absent parent, have 

experienced the different periods connected to the seafarers working cycle. The study used 

a qualitative method and it comprised of eight semi structured interviews with eight 

respondents. The respondents’ experiences varied but the overall sentiment was that the 

seafarers long leave periods made up for the disadvantages of only having one parent while 

the seafarer was away. All respondents reported feeling varying degrees of sadness when 

the seafarer left and having feelings of longing around holidays and special occasions. 

Many respondents referred to it as a normality and that it was all they knew.  
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Bakgrund 
Att arbeta till sjöss innebär i de flesta fall att vara borta hemifrån under perioder, det ligger i 

yrkets natur och är svårt att ändra på. Längden på perioderna kan variera mellan ett par dagar 

till flera månader beroende på vilken typ av fartyg man jobbar på och inom vilken 

sjöfartsgren. Förr i tiden kunde sjöfararen vara borta hemifrån i ett till två år men nu för tiden 

är det dock ovanligt att vara ombord längre än 90 dagar. Det vanligaste är att man jobbar i ett 

så kallat 1 - 1 system, vilket innebär att du är hemma lika länge som du är ute och jobbar.  

Antalet sökande till Sveriges sjöfartsutbildningar minskar kraftigt och sjöfartsnäringen har 

svårt att behålla ombordanställd personal som bildar familj och/ eller skaffar barn. Enligt en 

studie gjord av U.S. Maritime Administration (1982) så uppgav de flesta som intervjuades att 

den största anledningen till att inte söka sig till sjöfartsyrket var tiden separerad från familjen. 

För de som redan är i yrket är att få barn en av de vanligaste anledningarna till att avsluta sin 

anställning eller att söka sig någonstans med kortare rotation. Ett av skälen är att sjöfararen 

upplever att barnet/en tar skada av dennes bortavaro eller att partner/ fru inte längre vill eller 

klarar av att vara ensam under bortavaroperioderna (Thomas, 2003; Sampson & Zhao, 2003).  

Hur har det upplevts att ha haft en delvis bortavarande förälder som arbetat ute till sjöss eller 

hur skall ett nyutexaminerat sjöbefäl tänka kring att foga samman en barnfamilj med sitt yrke? 

Den forskning som existerar på området fokuserar i huvudsak på sjöfararens upplevelser, 

sjöfararens partners upplevelser och/ eller familjedynamik. Detta bekräftas av flera studier 

(Hagmark, 2003; Hagmark & Cooper, 2008; Thomas & Bailey, 2006). Ingen av dessa 

undersökningar belyser upplevelserna av att ha haft en sjöfarande förälder. Thomas Heikell 

håller på med en doktorsavhandling om hur uppväxten i en sjömansfamilj reflekteras i sonens 

senare familjeliv, men är inte klar med den ännu. 

En sjöfarare är oftast periodvis bortavarande i sitt yrke, i undersökningen Lost at sea and lost 

at home gjord av Thomas (2003) kom det fram att sjöfarare finner det svårt att gå över från 

livet på båten till livet där hemma. Då sjöfararen har familj gör det att även de blir delaktiga i 

den livsstil som ett sjöfartsyrke innebär, det kan då antas att även de påverkas av den 

periodvisa bortavaron. Sjöfararen åker i väg och jobbar under en period, medan familjen blir 

kvar och inte förändrar sitt vardagsliv så drastiskt som sjöfararen gör. Därför går det även att 

anta att de har en annan upplevelse av sjöfararens periodvisa bortavaro. För att visa en bild av 

sjöfararyrket, inte bara ur sjöfararens perspektiv, är det därför av vikt att även belysa de 

personer som vuxit upp med en sjöfarande förälder, och hur deras upplevelser har varit. Det 

finns flera undersökningar gjorda på hur partners till sjöfarare upplever de perioder när 
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sjöfararen är hemma, borta och kring avsked/ hemkomst men det saknas studier på hur det var 

att växa upp i en sjöfartsfamilj.  

 

Syfte 
Syftet med detta arbete är att undersöka unga vuxnas upplevelser av att ha vuxit upp i en 

sjöfartsfamilj där sjöfararen periodvis varit bortavarande. Syftet kan brytas ner i följande 

frågeställningar: 

• Hur upplevde unga vuxna perioderna när den periodvis bortavarande föräldern varit 

hemma? 

• Hur upplevde unga vuxna perioderna när den periodvis bortavarande föräldern varit 

borta? 

• Hur upplevde unga vuxna perioderna innan och efter sjöfararen kommit hem eller rest 

iväg? 

För att få ett perspektiv över hela uppväxten valdes unga vuxna, uppvuxna i en sjöfararfamilj 

som respondenter. Vad som definieras som unga vuxna skiljer sig åt från fall till fall. 

Respondenterna i den här studien är mellan 20 - 30 år gamla och då begreppet unga vuxna 

används i studien menas personer i den åldern. 
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Teoretisk referensram  
Out of time skriven av Thomas och Bailey (2009) är en explorativ studie där ingående 

intervjuer med sjöfarare och deras partners genomfördes, syftet med studien var att undersöka 

effekterna av en periodvis bortavarande sjöfarare på par och familjerelationer. Flertalet av 

respondenterna i den här studien hade ett eller flera barn i varierande åldrar. Studien finner att 

sjöfararfamiljers vardag centreras till perioder; när sjöfararen är till sjöss, när sjöfararen är 

hemma och tiden innan och efter sjöfararen kommer hem/ lämnar. Vilket skiljer sig från en 

vanlig ”nio till fem” familj.  

Trots att flertalet av respondenterna hade barn, togs ingenting upp i undersökningen om 

barnens upplevelser, eller hur respondenterna tolkar barnens upplevelser. Thomas och Bailey 

(2009) menar på att sjöfartsfamiljer lever efter perioder som kretsar kring sjöfararens jobb.  

I artikeln Seafarers’ families som publicerades år 2002 av organisationen Mission to Seafarers 

beskrivs det att forskaren Erol Kahveci genomförde intervjuer med filippinska barn vars 

pappa är sjöfarare och kunde vara borta mellan ett till två år. Studiens syfte var att se hur 

sjöfartsfamiljer med en pappa till sjöss påverkades socialt och ekonomiskt. Under studiens 

gång organiserades fokusgrupper där barnen blev intervjuade för att dokumentera deras 

upplevelser. Åldrarna på de intervjuade barnen varierade mellan 11 och 20 år. I artikeln har 

barnen både positiva och negativa upplevelser av att ha en pappa som arbetar ute till sjöss. De 

positiva upplevelserna handlar bland annat om materiella aspekter såsom presenter och 

pengar, vidare säger barnen att de kände sig trygga och att familjen kändes samlad under de 

perioder pappa var hemma. De negativa upplevelserna skiljer sig en aning, bland annat 

upplevde barnen att de saknade sjöfararen vid speciella tillfällen såsom födelsedagar och 

högtider. Vidare upplevde barnen att det var svårt att anpassa sig när pappa väl kom hem. 

(Kahveci, 2002). Barnen i ovanstående studie belyser perioderna: övergångs-, borta- och 

hemmaperioderna, vilket studien Out of time (Thomas & Bailey, 2009) också gör.  

I den explorativa studien Lost at sea and lost at home gjord av Thomas (2003) på Seafarers 

International Research Center behandlas bland annat familjeproblem associerade med 

sjöfartsyrket, förändringar som skulle kunna förbättra familjedynamiken samt områden för 

framtida forskning. Totalt gjordes 34 intervjuer, 15 intervjuer med sjöfarare, 15 intervjuer 

med sjöfararens partner samt fyra intervjuer med barn till sjöfarare. I studien framgår det att 

båda föräldrarna huvudsakligen upplevde att barnen kunde hantera sjöfararens livsstil väl och 

att barnen accepterade den periodvisa bortavaron. Trots att den hemmavarande föräldern i 

studien rapporterade att denne stundom kunde känna en generell oro över hur barnen 
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påverkades av den periodvisa bortavaron, framgick det att barnen huvudsakligen anpassade 

sig relativt fort till förändringarna. Barnens förmåga att anpassa sig upplevde föräldrarna, 

grunda sig i det faktum att barnen var vana vid det och att det var det enda barnen visste om. 

(Thomas 2003). Vidare som också nämnts tidigare har Thomas kommit fram till att barn till 

sjöfarare är en obeaktad aspekt inom forskningen och att mer forskning krävs. I 

undersökningen gavs också tillfälle till intervju med fyra barn och där underströks behovet av 

mer ingående forskning på barn till sjöfarare som grupp. 

Children are a neglected aspect of family research and indeed throughout the course of the 
interviews it became clear that attention should be given to the effects of having a seafaring 

parent on children. […] however, it is clear that this group requires specific research 

attention in the future. (Thomas, 2003, s. 75). 

Square pegs in round holes av Thomas och Bailey (2006) är en explorativ studie på effekterna 

av en periodvis bortavarande partner på parrelationer och familjeliv. Studien bygger på 

djupgående intervjuer med sjöfarare och deras partners och jämför parallellerna mellan 

sjöfarande män under hemmaperioder och arbetslösa män och deras familjer. Studien 

fokuserar på perioden när sjöfararen är hemma och på övergångsperioderna strax innan och 

strax efter sjöfararen åker eller kommer hem. Undersökningen visade att perioderna innan 

hemkomsten framförallt präglades utav glädje, men också att det kan uppstå friktion mellan 

den hemmavarande partnern och sjöfararen då de försöker ge varandra utrymme. Denna 

förändring medförde i sin tur stress för alla parter. (Thomas & Bailey).  

Avsked och återseende är en bok av Hanna Hagmark - Cooper (2008) som bygger vidare på 

hennes doktorsavhandling. Det är en bok om sjömanshustrur över fyra generationer som 

baseras på intervjuer och levnadsberättelser med 75 partners/ hustrur till sjöfarare. Deras 

upplevelser delas in i perioderna när sjöfararen reser, är till sjöss, kommer hem och när de är 

tillsammans och analyseras sedan. Ett av kapitlen handlar om maritimt föräldraskap där de 

olika generationernas attityder till maritimt föräldraskap analyseras. Resultatet visar att 

sjömanshustrurna upplever att sjömannens förhållande till sina barn och familjedynamiken 

förbättrats i takt med att arbetsförhållandena och arbetsvillkoren för sjömän förbättrats, men 

att det som gjort mest för att förändra sjömanshustrurnas attityder till maritimt föräldraskap 

var ökad jämställdhet. 

Den tidigare forskningen som gjorts belyser bland annat perioderna: övergångs-, borta- och 

hemmaperioderna, dessa perioder har legat som grund för frågeställningarna i denna studie. 

Vidare är det också intressant att jämföra respondenternas svar i denna studie mot vad 

sjöfarare och partners till sjöfarare har upplevt i tidigare studier.  
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Metod 

Val av metod  

För att kunna besvara studiens frågeställningar har kvalitativa, semistrukturerade intervjuer 

använts. Denna metod ger respondenten en stor frihet att formulera svaren på sitt eget sätt, 

vilket är särskilt viktigt i den här studien då upplevelsen står i centrum. Metoden ger också 

intervjuaren möjligheten att gå utanför ramarna och ställa frågor som inte ingår i 

intervjuguiden till exempel då intervjuaren vill sammankoppla till någonting respondenten har 

sagt. (Bryman, 2018). Enligt Denscombe (2018) är intervjuer lämpliga att använda då man 

som studieförfattare har som avsikt att utforska mer komplexa och subtila fenomen. Eftersom 

den här studien går ut på att undersöka en persons upplevelse av någonting som har hänt 

under de tidigare åren är det den priviligierade informationen som enbart studiens 

respondenter besitter som eftersöks, vilket både är komplext och subtilt. På grund av 

respondenternas specifika position som uppvuxen i en sjöfartsfamilj kommer de ha värdefulla 

insikter och kunskaper.  

Genomförande  

Totalt intervjuades åtta personer, fem fysiska intervjuer och tre telefonintervjuer. Längden på 

intervjuerna varierade mellan 25 - 60 minuter. Intervjuerna var semistrukturerade där 

intervjuguiden (bilaga 1) låg till grund för de frågor som ställts. Under intervjun har en person 

ställt alla frågor samt följdfrågor medan den andre suttit som observatör och tagit 

anteckningar. Vid slutet av intervjun har ytterligare följdfrågor ställts, om de funnits, för att på 

så sätt få ut mer information där det ansågs vara nödvändigt. Då respondenten omedvetet 

svarade på nästkommande frågor har dessa hoppats över. Då intervjuerna har skett fysiskt har 

mobiltelefoner använts som inspelningsutrustning för att återge allt material på ett korrekt sätt 

samt inspelningsprogram då intervjun har skett via Skype. Enligt Patel och Davidson (2011) 

ger denna registrering forskaren en klar fördel när materialet ska återges. Det understrykas att 

inspelningsutrustningen kan ha påverkat respondenternas svar. Enligt Patel och Davidson sker 

oftast en förändring hos respondenten då bandspelaren stängs av, respondenterna känner då 

ingen yttre påverkan och pratar mer självmant.  

Då samtliga intervjuer var gjorda transkriberades allt material, tomma ord som ”asså” och 

”ehm” samt talspråk har tagits bort och skrivits om för att göra materialet mer läsvänligt. 

Materialet lästes sedan igenom flera gånger för att få en överblick och för att tolka 

upplevelserna. Vidare gjordes en empiristyrd tematisk analys. Materialet bröts först ned i citat 

som var betydelsefulla för att besvara frågeställningarna. Vidare har citaten brutits ned till 
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nyckelord. Varje nyckelord sorterades ut för att finna gemensamma nämnare och för att 

koppla nyckelorden till frågeställningarna. Då alla nyckelord blivit sorterade bildades grupper 

och teman som namngavs utefter vad nyckelorden genomgående handlat om. Därefter 

placerades varje tema som underkategori under respektive period och ett analysverktyg 

skapades (tabell 1). För att få en välorganiserad och överskådlig bild sammanställdes svaren 

under respektive tema och därefter presenterades resultaten under perioderna.  

Urval och avgränsning  

För den här studien har ett subjektivt urval använts. Ett subjektivt urval innebär att man väljer 

ut personer utifrån deras relevans för studien och att personerna tidigare har erfarenheter inom 

ämnet (Denscombe, 2018). Enligt Denscombe väljer forskaren ut de respondenter som anses 

kunna frambringa mest relevant data för studien. Utefter ovanstående kriterium har urvalet 

bestått av totalt åtta personer vars mor/far eller båda har arbetat ute till sjöss. Vid studiens 

början skickades det ut femton intervjuförfrågningar varav sju personer avstod från intervju. 

Åldern på respondenterna har varierat mellan 20 - 30 år.  

Intervjuguide  

Då studien syftat till att undersöka tre olika perioder: hemma-, borta- och övergångsperioder 

hos unga vuxna med en sjöfarande förälder, delades dessa perioder upp med fem tillhörande 

frågor för respektive period. Frågorna utformades utifrån det övergripande syftet för studien 

samt litteraturgenomgången som grund. Enligt Patel och Davidson (2011) kan en 

intervjuguide inom den kvalitativa forskningen utformas antingen med öppna frågor eller 

teman. I den här studien behandlas de tre olika perioderna som teman, detta för att få en 

struktur och även underlätta arbetet med kodningen. En pilotintervju genomfördes där en 

forskare från sjöfartshögskolan var med som observatör. Forskaren har tidigare erfarenhet av 

kvalitativ forskning och erbjöd sig att hjälpa till med intervjuteknik samt intervjuguidens 

utformning. Vid pilotintervjuns avslut genomfördes en genomgång där forskaren gav 

återkoppling på intervjuguiden samt frågorna. Under genomgången tillkom en avslutande 

samt inledande fråga till intervjuguiden. (bilaga 1). 

Etiska överväganden  

I intervjuerna har hänsyn tagits till de fyra övergripande etikreglerna som har utformats av 

Vetenskapsrådet. De fyra huvudprinciperna är: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Patel & Davidson, 2011). Alla respondenter som 

har deltagit i intervju har fått möjlighet att läsa igenom ett informationsbrev (bilaga 2) där 

dessa krav har legat som grund. Respondenterna upplystes återigen innan intervjun startades. 
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För att uppfylla kravet om konfidentialitet och inte avslöja respondentens identitet har 

förkortningar använts, där enbart intervjuarna förstår innebörden. I informationsbrevet och 

innan intervjuns start framkom det att arbetet kommer att skickas ut till varje deltagare när det 

är klart samt att allt material som samlas in kommer användas som underlag i studien. 

Respondenterna har också informerats om att de när som helst kan avbryta intervjun eller 

deltagandet i studien. 

Tabell 1: Analysverktyg  

 

 

Analysverktyget i tabell 1 visar de teman som skapades utifrån nyckelorden och vilken period 

de relaterar till. Verktyget användes sedan vid sammanställningen av resultatet.  

 

 

 

 

 

 

Hemmaperioder  Bortaperioder  Övergångsperioder  

Avlastning  Hemmavarande föräldern  Avsked  

Sjöfararens engagemang  Saknad  Hemkomst  

Familjedynamik Rutiner    

  Kommunikation    

 Släkt och familj  

 Förbättringar  

 Jämförelse av vänner  

  Följa med ombord   
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Resultat  

Hemmaperioderna  

En majoritet av respondenterna har upplevt hemmaperioderna som någonting positivt och att 

sjöfararen var ledig under långa perioder stod i centrum för det. Respondenternas 

uppfattningar kring vad som var positivt skiljer sig en aning men alla respondenter utom en 

talade om hur mycket enskild tid de fick med den sjöfarande föräldern under 

hemmaperioderna. Respondenterna upplevde att tiden med sjöfararen under hemmaperioderna 

mer än väl vägde upp för bortavaron av denne under bortaperioderna. En av respondenterna 

resonerade att denne inte velat byta bort det mot att sjöfararen gått i land och skaffat ett 

normalt nio till fem jobb.  

…om man tittar på vanliga föräldrar som kommer hem, de jobbar sju till fyra, eller hur man 
jobbar vanligt, och sen så har man den här lilla tiden, men då ska allting göras, laga mat, 
man hinner knappt se dem. Helgen är det så himla mycket saker som man ska hinna göra så 

då blir det inte att man hinner se dem heller, utan vi fick ju den här långa ledigheten. […] 
tio veckor då kunde vi göra vad vi vill, hänga hela tiden i 10 veckor och sen var det tio 
veckor som han var borta, men det tänkte man ju inte på för i samband med att man kom 

hem från skolan skulle man göra läxor o.s.v. Sen var det borta igen.   

Under hemmaperioderna har en majoritet av respondenterna upplevt att den sjöfarande 

föräldern avlastat familjen och specifikt den hemmavarande föräldern. Respondenterna 

upplevde att det dagliga livet var mycket lättare när sjöfararen var hemma och de behövde 

inte hjälpa till med hushålls- och trädgårdsarbete lika mycket. En av respondenterna säger att 

sjöfararen var väldig närvarande och att han tog över hemmet när han var hemma. 

Han är som sagt väldigt närvarande, han tog över hem, laga mat, städa, allt sådant tog han 

över ungefär, kan man säga. Så det tycker jag ändå var väldigt bra.   

En respondent upplever att när sjöfararen var hemma var det mer som semester för sjöfararen 

och att denne inte avlastade den hemmavarande föräldern tillräckligt mycket.  

På frågan om de upplevt att sjöfararen varit engagerad i dem under hemmaperioderna har en 

majoritet av respondenterna upplevt att sjöfararen varit det. Respondenternas upplevelse av 

hur sjöfararen var engagerad har varierat lite men upplevelsen att sjöfararen visat stort 

engagemang i deras uppfostran och i deras intressen och aktiviteter under hemmaperioderna 

var det vanligaste svaret. En övervägande del av respondenterna upplevde också sjöfararens 

kvalitetstid med dem under hemmaperioderna som just engagemang och en upplevde att 
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sjöfararens sammanhängande ledighet var det som möjliggjorde att denne kunnat visa ett så 

stort engagemang i respondenten.  

…Hon var ju väldigt engagerad, med allt får man väl ändå säga, i skola, i mina intressen 
och mina kompisar, vad som hände i mitt liv och du vet, ja alltså väldigt engagerad i allting 

gentemot en förälder som du vet har ett jobb och kommer hem och är stressad från det.  

En annan respondent upplevde att den hemmavarande föräldern hade ett större engagemang i 

jämförelse med den sjöfarande föräldern på grund av sjöfararens bortavaro. Respondenten 

säger att den hemmavarande föräldern tog en större roll i uppfostran eftersom denne alltid var 

där och därmed visade ett större engagemang. En av respondenterna hade velat ha någon att 

vända sig till under sin uppväxt, respondenten upplevde att på grund av att föräldrarna var 

skilda och levde isär hade den sjöfarande föräldern inte varit närvarande under uppväxten, 

respondenten upplevde att den sjöfarande föräldern var engagerad när de väl sågs, men att det 

blev alldeles för sällan. De flesta upplevde dock att båda föräldrarna samarbetade och fattade 

beslut tillsammans när det kom till uppfostran trots att sjöfararen periodvis var bortavarande. 

Flera av respondenterna upplevde att det varit få eller inga konflikter inom familjen under 

hemmaperioderna och om det varit något så löstes det snabbt eller så hade det hållits dolt för 

dem. Få av respondenterna hade negativa upplevelser i sin relation till sjöfararen och med 

konflikter mellan föräldrarna. En av respondenterna som upplevde konflikter med sjöfararen 

uppgav skillnader i personligheter som största anledningen till konflikterna och tror inte att 

det har/ hade med sjöfararens yrke och periodvisa bortavaro att göra. Märkbart är också att 

majoriteten av de kvinnliga respondenterna uppgav att de upplevt sjöfararen som lite 

inkräktande och i vägen vid hemmaperioderna under delar av tonåren. 

Bortaperioderna 
På frågan hur de upplevt bortaperioderna när sjöfararen varit ute till sjöss svarade somliga 

respondenter att det varit en normalitet med bortaperioder och att sjöfararen reste bort, det 

hade alltid varit så och de visste inget annat och hade inget att jämföra med. 

…Det blir ju en normalitet om man säger så, Det är ju ingenting som jag reflekterar direkt 
så jättemycket över, att min pappa var borta, för det var någonting som var normalt för mig 

[…] det var ju så ända sedan jag föddes.  

Vad gäller längden på bortaperioderna upplevde de flesta att den var bra eller lagom lång. Det 

var stor spridning på hur långa perioderna var mellan de olika respondenterna. Längden på 

bortaperioderna varierade mellan 1 vecka till 3 månader normalt. I vissa extremfall, till 
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exempel under nybyggnationer av fartyg, kunde bortaperioden vara upp till 6 - 8 månader och 

i de fallen upplevdes de som alltför långa.  

Den hemmavarande föräldern upplevdes av de flesta haft en stor roll i att bortaperioderna 

fungerat bra och de uppger att det till viss del vägt upp för den periodvisa bortavaron av en 

förälder. Hälften av respondenterna uppgav att den hemmavarande föräldern varit hemma 

med dem under hela, eller stora delar av uppväxten. En respondent upplever att dennes syn på 

uppväxten inte skulle ha varit lika positiv om den hemmavarande haft ett heltidsjobb.  En 

respondent talar om att den hemmavarande föräldern gjort en stor uppoffring för att vara 

hemma med dem och att de idag är tacksamma för det. Respondenten menar att det skapade 

trygghet. 

Mamma gjorde ju en väldigt stor uppoffring om man säger så, stannade hemma och så 
vidare, men för vår del, för mig och min syster, så var det absolut till en fördel, […] Vi är 
ju väldigt tacksamma för det idag liksom att vi hade mamma hela tiden, det kan ju annars 
skapa en ganska stor oro att man känner sig vilsen eller vad som helst, men vi kände oss 

alltid väldigt trygga i vår uppväxt och mycket av det var ju såklart att mamma gjorde valet 

att vara hemma med oss.  

Närhet till far och morföräldrar var något som hälften av respondenterna upplevde som ett 

stöd och en avlastande faktor, inte bara för den hemmavarande föräldern utan även för 

respondenterna själva. Far och morföräldrar hjälpte till med skolskjuts, hämtning och lämning 

vid aktiviteter. Respondenterna uppgav att de brukade gå hem till dem efter skolan eller när 

ingen var hemma och att det var en viktig del i vardagen under bortaperioderna. En 

respondent upplevde den geografiska närheten till morföräldrarna som så viktig att utan den 

hade familjen inte kunnat bo där de gjorde. Alla respondenter utom en hade minst ett syskon 

och de med äldre syskon upplevde att de fick mycket stöd av dem under bortaperioderna. 

Några respondenter upplevde att det under vissa perioder under uppväxten och i 

bortaperioderna var som att leva med en ensamstående förälder och att de då fick ta ett större 

ansvar hemma. De upplevde att den hemmavarande föräldern lätt blev stressad och snabbt 

kunde förlora humöret. Vissa upplevde att de tog över sjöfararens roll i hemmet och att de var 

hemma oftare under bortaperioderna för att inte den hemmavarande föräldern skulle känna sig 

ensam. Många upplevde att den hemmavarande föräldern drog det tyngsta lasset i familjen, 

inte bara under bortaperioderna, och att denne även stod för den praktiska delen av 

uppfostran.  
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…det var mamma som hade hand om uppfostran i helhet, men han var ju delaktig när han 
väl var hemma […] Mamma hade ju den större delen av allting, disciplinen och allt sådant 

där.  

Flera upplevde också att det var den hemmavarande föräldern som bestämde hemma och att 

sjöfararen rättade sig efter detta. De upplevde att det hade underlättat för dem att alltid ha den 

som fattade besluten närvarande. 

Saknaden efter sjöfararen under bortaperioderna varierade mellan respondenterna. Flera tog 

upp att tiden under hemmaperioderna vägde upp saknaden under bortaperioderna och att 

bortaperioder var en normalitet och en del av vardagen. Endast en respondent upplevde ingen 

saknad förutom när respondenten ville ha någonting, utan uppskattade tiden för sig själv. 

Några uppgav att den hemmavarande föräldern uppvägde för att sjöfararen var borta och att 

saknaden efter sjöfararen därför inte blev så stor.  

Vad gäller saknad under högtider och speciella tillfällen uppger hälften att saknaden inte var 

så stor medan andra hälften kände en saknad efter sjöfararen. För de som inte kände en så stor 

saknad var gemensamt att de inte upplevde högtider som en så stor sak eller att den 

hemmavarande föräldern täckte upp så att saknaden efter sjöfararen inte blev så stor. Vissa 

upplevde att saknaden var större när de var yngre men att det minskade med tiden. En 

respondent upplevde en stor saknad efter sjöfararen vid högtider och upplevde dessutom 

friktion och konflikter vid högtider och födelsedagar. Respondenten upplever att det berodde 

på att föräldrarna bodde isär och att det ofta uppstod konflikter över hos vem respondenten 

skulle tillbringa högtiden. 

Vissa respondenter kunde känna en stor saknad efter sjöfararen när det kom till aktiviteter och 

rutinerna kring dem. Det kändes konstigt att sjöfarararen plötsligt var borta och inte längre 

deltog i dessa. Flera respondenter ger exempel på att sjöfararen missade uppvisningar, 

fotbollscuper, teaterframträdanden och så vidare, vilket för en del kunde upplevas som 

jobbigt. Dock hade respondenterna stor förståelse för varför det var så och kände att 

hemmaperioderna, syskon eller den hemmavarande föräldern många gånger vägde upp 

saknaden efter sjöfararen vid aktiviteter under bortaperioderna 

En majoritet av respondenterna upplevde att de haft fasta rutiner under bortaperioderna och att 

dessa var viktiga för att allt skulle fungera i sjöfararens bortavaro. Strukturen och rutinerna i 

hemmet sattes oftast av den hemmavarande föräldern och respondenterna upplevde att 

sjöfararen i de flesta fall följde dessa när denne var hemma. Under hemmaperioderna kunde 

rutinerna lättas lite på men flertalet av respondenterna upplevde ändå att de för det mesta 
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följdes även då. Under bortaperioderna upplevde många att de både fick och tog mer ansvar 

och de hade fler fasta uppgifter i hemmet  

Vad det gäller kommunikationen med sjöfararen när denne var till sjöss svarade flertalet att 

förbättrad teknik och bättre kommunikation gjort en stor skillnad. De som var i det övre 

åldersspannet av respondenterna mindes svårigheterna att kontakta sjöfararen när de var yngre 

och sa att den nya och förbättrade tekniken hade gjort en stor skillnad. Många av 

respondenterna kunde prata flera gånger om dagen med sjöfararen och de skickade även e-

mail. Videosamtal togs bland annat upp som ett sätt för sjöfararen att komma närmare 

familjen. En majoritet upplever att de kan kommunicera så ofta de vill med sjöfararen och att 

det bidragit till att både göra saknaden mindre samt underlättat för familjen att samordna 

agendor och fatta vardagliga beslut. 

Det är ju så vi håller kontakten och nu kan vi ju hålla kontakten i stort sätt varje dag om vi 
vill det, vi kan ju ringa till varandra och prata med varandra så det är ju jättestor skillnad 
såklart. […] sjön idag är ju helt annorlunda från förr. […] Det är ju fantastiskt med Skype 

och att man kan ringa på Messenger, man kan ju alltid hålla kontakt.  

Flertalet av respondenterna har fått följa med på sjöfararens fartyg under resor, ibland 

ensamma och ibland hela familjen, och alla upplever det som något mycket positivt. En 

respondent var med på resor flera gånger om året och rekommenderar det starkt. respondenten 

upplever att de negativa saker som kommer med att ha en periodvis bortavarande förälder mer 

än väl vägdes upp av tiden hemma med sjöfararen och resorna med sjöfararen. 

Det var ju skitkul för att vi åkte ju ofta med […] bortaperioderna var väl inga jobbiga 
förutom då när man var mindre och hade matcher då när alla andra hade sina föräldrar där 
eller man åkte på cup. Då var det bara morsan som kunde komma, så var det väl lite jobbigt 

ibland men, det var inte så jobbigt, uppvägningen var väl vad jag fick göra istället, så 
tycker väl att jag, jag skulle inte velat ändra någonting för jag tycker det var så kul det vi 
har gjort, alltså allt som jag har sett och gjort runt om i världen tar upp de få gångerna som 

man tyckte det var synd att han inte var med.  

 

Övergångsperioderna  
De flesta respondenterna upplevde att avresorna och hemkomsten fungerade bra och att 

vardagsrutinerna inte blev märkbart störda vare sig vid hemkomst eller avfärd. En respondent 

upplevde ingen friktion mellan föräldrarna när sjöfararen skulle åka iväg men uppger att det 

kunde uppstå konflikter när sjöfararen kommit hem. Majoriteten av respondenterna har 

upplevt sjöfararens hemkomst som någonting positivt och att de då kände glädje över att 
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familjen var samlad igen. En respondent upplevde att både för respondenten och den 

hemmavarande föräldern var dagarna innan sjöfararen skulle komma hem en stressig period. 

Oron över att sjöfararen skulle komma hem och ändra på deras rutiner tror respondenten var 

en av orsakerna bakom stressen. Flertalet upplevde dock att övergången mellan hemma och 

bortaperiod, och vice versa, var så inarbetad och därför oftast gick problemfritt. 

Många av respondenterna upplevde en sorg över att den sjöfarande föräldern skulle åka iväg, 

enbart en respondent kände ingen sorg alls över avskedet. På frågan om hur länge de brukade 

vara ledsna efter avskedet svarade de flesta att det gick över efter ett par timmar till någon 

dag, medan några respondenter upplevde att det gick över efter en vecka. Många menade på 

att de var lätta att avleda och att de snart kom in i vardagen igen.  

De gick ganska snabbt över faktiskt, det kan ha vart någon vecka eller något sådant där. 
Sen gick det över rätt hyfsat fort. Det är klart alltså det blir ju ett visst tomrum så man 
känner ju av det, det gör man, men jag tyckte ändå det gick förhållandevis fort… man 

fortsatte ju vardagen så man hade alltid någonting att göra, man kom på andra tankar.  

Platsen för avsked kunde skilja sig från gång till annan, vissa respondenter följde med 

sjöfararen till flygplatsen, tågstationen eller direkt till båten medan vissa tog sina avsked vid 

hemmet. Respondenterna har haft olika uppfattningar om vilket av sätten de föredrog, några 

respondenter föredrog att säga adjö vid dörren medan andra ville följa med till båten. Några 

respondenter tyckte det var extra jobbigt att säga adjö natten innan avfärd då de låg vakna 

länge och tänkte på att sjöfararen skulle lämna och när sjöfararen sedan var borta på 

morgonen präglades resten av dagen av nedstämdhet. För en respondent var avskeden så 

jobbiga att denne upplever att det påverkat hur respondenten hanterar liknande situationer 

även i vuxen ålder.  

Många respondenter upplevde det som en normalitet att den sjöfarande föräldern var borta, 

respondenterna upplevde också att de hela tiden hade en trygghet i vetskapen om att 

sjöfararen skulle komma tillbaka hem igen. 

För mig har det alltid vart normalt, att han varit borta och det är klart att det var ju samma 
sak när man var liten, man har ju ingen tidsuppfattning så direkt, utan ja pappa åkte men 

sen så kom han ju alltid tillbaka. 

Några respondenter tog upp att osäkerheten kring på och avmönstringar varit en stor 

stressfaktor, en respondent svarade att denne och dennes hemmavarande förälder upplevde 

osäkerheten kring på och avmönstringsdatum som den mest negativa aspekten av sjöfararens 

yrke. Respondenten förstod svårigheten för branschen att hålla satta tider och datum för på- 

och avmönstring men sa att osäkerheten och det faktum att det ibland kunnat skilja veckor 
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mellan utsatt av- eller påmönstringsdatum och verkligt av eller påmönstringsdatum, varit den 

största anledningen till stress, oro och konflikter inom familjen. Respondenten upplevde även 

att sjöfararen upplevde stress över ändrade på och avmönstringsdatum. 

 

Diskussion 

Resultatdiskussion  

Syftet med denna studie var att undersöka hur unga vuxna, uppvuxna i en sjöfartsfamilj där 

sjöfararen periodvis varit bortavarande, hade upplevt sin uppväxt. Syftet bröts ned i tre 

frågeställningar: Hur upplevde unga vuxna perioderna när den periodvis bortavarande 

föräldern varit hemma? Hur upplevde unga vuxna perioderna när den periodvis bortavarande 

föräldern varit borta? Hur upplevde unga vuxna perioderna innan och efter sjöfararen kommit 

hem eller rest iväg?  

Hemmaperioden 

Denna studie visar att tiden med sjöfararen, dennes engagemang och att sjöfararen avlastar 

familjen, är det som starkast format respondenternas upplevelse av perioden när sjöfararen var 

hemma. Centralt för det är de långa sammanhängande ledigheterna, de flesta sa att 

kvalitetstiden med sjöfararen under hemmaperioderna vägde upp för tiden under 

bortaperioderna. Respondenternas upplevelser är likartade med vad sjöfarare sagt i Thomas 

(2003) och Thomas och Bailey (2006) undersökningar. Forskarna nämner återkommande att 

fördelarna med sjöfararens yrke är de långa sammanhängande ledigheterna som ger dem 

möjlighet till kvalitetstid med familjen, och som en förälder med normala ”nio till fem-jobb” 

inte har samma möjlighet till. Denna studie visar också att det var positivt att sjöfararen 

avlastade den hemmavarande föräldern. En förklaring till varför det upplevts som positivt kan 

vara att den hemmavarande föräldern då blivit mindre stressad och kunnat spendera mer tid 

med respondenterna. Hagmark-Cooper (2008) visar att avlastning med hushållssysslor och 

delat ansvar för barnen varit väldigt viktigt under hemmaperioder för partners till sjöfarare, 

speciellt om den hemmavarande varit yrkesverksam.  

Bortaperioden 

Respondenterna upplevde att kontrasten mellan när sjöfararen var hemma respektive ute till 

sjöss var stor. Från att ha varit en samlad familj med allt vad det innebar, till att i praktiken 

leva med en singelförälder. I Thomas (2003) undersökning liknade sjöfarares partners 
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bortaperioden med att det var som om de var singelföräldrar och de som hade flera yngre barn 

kunde känna sig oerhört uttröttade och slitna.  

Längden på sjöfararens avlösningssystem har varierat stort mellan respondenterna, allt från 

två veckor till tre månader. Denna studie visar att alla respondenter upplevde just deras period 

som bra. Det går emot vad Thomas (2003) undersökning kom fram till, där kortare 

avlösningssystem uppgavs vara en viktig faktor för att familjelivet skulle fungera väl.  

Vad gäller kontakt med sjöfararen under bortaperioderna upplever alla respondenter att de 

kunnat kommunicera fritt och att kommunikationstekniken idag fungerar tillfredställande. Det 

skiljer sig från resultaten i de undersökningar som legat till grund för den här studien, bland 

annat Thomas (2003) där det har upplevts som ett problem. Dessa undersökningar gjordes 

dock för mer än 15 år sedan. 

Denna studie visar att respondenterna fick ett ökat ansvar, striktare rutiner och fler sysslor, så 

som att hjälpa till med dagliga hushållssysslor, passa, hämta och lämna småsyskon etc. Hur 

mycket och vad som ändrades var individuellt utifrån de förutsättningar de hade inom 

familjen, men alla respondenter upplevde en skillnad mot när sjöfararen var hemma. 

Respondenterna upplevde dessa rutiner som viktiga under bortaperioderna. Ur resultatet från 

Thomas (2003) undersökning kan vikten av strategier och rutiner för att klara av hushållet 

under sjöfararens bortavaro ses. Partners till sjöfarare beskriver dessa rutiner som viktiga för 

att klara av vardagen under bortaperioderna.  

Vad gäller saknad efter sjöfararen visar denna studie på en spridning bland respondenterna, 

vissa kunde känna en större saknad än andra. Några respondenter tyckte att saknaden var 

större när de var yngre, för att sedan gradvis avta med åldern. Saknaden vid högtider och 

speciella tillfällen, som till exempel födelsedagar, fanns det delade uppfattningar om, ena 

hälften kände en stor saknad efter sjöfararen medan den andra inte kände mycket alls. De som 

inte känt saknad värdesatte inte högtider eller upplevde att den hemmavarande föräldern 

kompenserade för saknaden av sjöfararen. Det går emot Kahvecis (2002) undersökning där 

barnen rapporterade en stor saknad efter sjöfararen under högtider, födelsedagar och speciella 

tillfällen. En förklaring kan vara att skillnaden mellan hur länge filippinska sjömän och 

svenska sjömän är borta från familjen är väldigt stor, där de filippinska sjömännen kan vara 

borta i mer än ett år.  

Thomas (2003) visar att geografisk närhet till far- och morföräldrar eller utvidgad familj är 

viktigt för den hemmavarande föräldern som avlastning vilket också visade sig i den här 
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studien. Flera respondenter upplevde att de haft ett stort stöd under bortaperioderna från far 

och morföräldrar. Denna studie visar även att äldre syskon varit avlastande och ett stöd.  

Denna studie visar att följa med sjöfararen ombord och resa med var något som alla 

respondenter uppskattat och något som upplevts ökat förståelsen för sjöfararens yrke. Det är 

helt i linje med vad partners till sjöfarare och deras barn uttryckt under positiva aspekter med 

sjöfararens yrke i Thomas (2003) undersökning.  

Studien visar också att respondenternas helhetsupplevelse av perioden när sjöfararen var borta 

var mer utbredd än för när sjöfarararen var hemma. Respondenterna använde ord som 

normalitet för mig, jag var van vid det och jag vet ju inget annat. Det stämmer med hur 

föräldrarna i Thomas (2003) undersökning beskrivit hur deras barn hanterat sjöfararens 

periodvisa bortavaro.  

Övergångsperioden  

De upplevelser som framkommit i denna studie kretsar mycket kring sjöfararens hemkomst 

och avresa samt osäkerheten kring av- och påmönstringar vid plötsliga förändringar. I denna 

studie har samtliga respondenter den generella uppfattningen att hemkomsten präglades utav 

glädje. Respondenterna menar på att familjen var samlad igen och att hemkomsten var 

någonting spännande och någonting de såg fram emot. Liknande svar ges i Thomas och 

Baileys (2003) undersökning där sjöfararen och den hemmavarande föräldern rapporterade att 

perioden inför hemkomsten präglades av hög förväntan och glädje. I artikeln skriven av 

Kahveci (2002) där barn till sjöfarare intervjuades pratade barnen om att de kände sig trygga 

och att familjen var samlad när sjöfararen väl kom hem igen, vilket också överensstämmer 

med denna studie. Någonting som diskuterades under intervjuerna var huruvida rutinerna 

förändrades efter att sjöfararen kommit hem. I studien kunde enbart en respondent relatera till 

direkta förändringar.  

I samband med sjöfararens avresor framgick det ur denna studie en spridning på hur 

respondenterna upplevt avskeden. Vad i stort sett alla respondenter var överens om var det 

faktum att avskedet resulterade i sorg, vad som dock sticker ut är hur länge man var ledsen 

över avskedet. Vissa respondenter antyder att sorgen kunde sitta i upp till en vecka medan 

andra menade på att det gick över efter en dag. I Tidigare undersökningar och ur ett 

föräldraperspektiv finner man att avskeden oftast var känslomässigt laddade och präglades 

utav sorg, både sjöfararen och den hemmavarande föräldern kände också en oro över hur 

barnen skulle reagera. (Hagmark, 2008 & Thomas, 2003). 
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I undersökningen Square pegs in round holes (Thomas & Bailey, 2006) kom man fram till att 

osäkerheten kring på- och avmönstringsdatum kunde innebära stora påfrestningar för 

sjöfartsfamiljer. Bland annat väntade den hemmavarande föräldern med att berätta om 

sjöfararens hemkomst för barnen för att inte riskera att barnet/ ens besvikelse. Ur denna studie 

upplevde respondenterna att osäkerheten vart en ökande stressfaktor både för den 

hemmavarande föräldern och respondenten vilket även bidrog till konflikter i familjen.  

Metoddiskussion  

För att uppnå struktur och täcka in alla teman har intervjuguiden fungerat bra för denna 

studie. Valet att använda sig av semistrukturerade intervjuer var lyckat då det visade sig vara 

vanligt förekommande att respondenterna kom in på andra teman och bröt ordningsföljden på 

frågorna. 

Samtliga intervjuer som antingen skett via telefon eller personligen har genomförts i likartade 

miljöer där hela intervjun har varit ostörd och i miljöer där respondenten inte befunnit sig i 

underläge gentemot intervjuarna. Enligt Trost (2010) ska tidpunkt för intervjun och plats vara 

ett gemensamt ansvar för både respondenten och intervjuarna då ansvaret inte enbart bör 

läggas på respondenten, innan varje intervju fördes därför en dialog med respondenten där val 

av tid och plats var ömsesidigt. Intervjutekniken som användes innebar att ena intervjuaren 

ställde alla frågor medan den andra satt i bakgrunden och förde anteckningar. Vid intervjuns 

avslutande del ställdes ytterligare följdfrågor vilket har bidragit till att informationsmängden 

blivit större. För att respondenterna skulle hinna förbereda sig på intervjun skickades 

intervjuguiden ut minst ett dygn innan vilket respondenterna uppskattade. 

Under arbetets gång började mönster dyka upp i respondenternas svar vilket slutligen 

påverkade valet av följdfrågor. Då samtliga intervjuer transkriberades kunde det konstateras 

att ledande frågor blev vanligare ju fler intervjuer som gjordes. Detta är någonting som kan ha 

påverkat resultatet, dock ska det nämnas att vid allt för ledande frågor har dessa tagits bort 

från materialet.  

Enligt Bryman (2008) kan respondenterna påverkas av att intervjuerna blir inspelade, detta 

har varit märkbart då mikrofonen stängdes av. Vid småpratet efter de första intervjuerna kom 

intressanta åsikter fram som aldrig togs med i materialet. Då detta blev märkbart läts 

mikrofonen vara på efter godkännande av respondenten.  

Eftersom både telefonintervjuer och personliga intervjuer blandades om vartannat kan det 

antas att resultatet påverkades av detta. Enligt Irvine, Drew och Sainsbury (2013) tenderar 
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personliga intervjuer att bli mer pratsamma. Dock har detta inte haft någon större betydelse 

för slutresultatet då svaren i de flesta fall var uttömmande. 

Förslag till vidare forskning  
Trots att tidigare studier tagit upp problemen och oron kring ändrade på- och 

avmönstringsdatum upplevs det fortfarande som ett stort problem. Det borde ligga i 

sjöfartsnäringens intresse att se om något kunde göras för att förbättra noggrannheten för på 

och avmönstringsdatum. En studie i om detta skulle vara möjligt vore intressant både ur 

sjöfararens och dennes familjs perspektiv, men även för sjöfartsnäringen.  

En studie på hur barn till sjöfarare upplever perioderna när sjöfararen är hemma, borta och 

perioderna runt avresa/ hemkomst för att få en aktuellare bild av hur det är att växa upp i en 

sjöfartsfamilj. 

En kvantitativ studie som bygger vidare på resultaten från den här undersökningen skulle 

tillföra en bredare kunskapsbas och se hur representativa resultaten är sett över fler 

respondenter. En enkät baserad på resultaten från den här undersökningen skulle kunna tas 

fram och sedan nå ut till många fler respondenter. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide  
Intervjuunderlag för intervjuer med barn till periodvis bortavarande sjöfarare. 

Intervjuerna utförs av Daniel Hermander och Alexander Kindsjö, avgångsstudenter i klass K4 

på sjöfartshögskolan i Kalmar. Intervjuerna är för vårt examensarbete om hur barn upplevt 

olika perioder under sin uppväxt med en periodvis bortavarande sjöfarare. Intervjuerna 

kommer att spelas in för att kunna återges i sin helhet. Ingen annan än oss två kommer att 

höra inspelningarna och du har rätt att be oss stänga av inspelningen när som helst. Du har rätt 

att få se våra anteckningar från intervjun. Du är självklart helt anonym. 

Inledande frågor: 

Kan du först ge oss lite data om dig själv, hur gammal du är, ditt modersmål, var du vuxit upp 

och hur länge under din uppväxt föräldern/na jobbade som sjöfarare samt vilken förälder, om 

inte båda, som var sjöfarare och på vilken typ av fartyg sjöfararen jobbat och till sist, hur 

långa hemma/ bortavaroperioderna var? 

Kan du berätta lite om din uppväxt generellt och om hur du ser/ såg på den?  

Vad var din upplevelse av hemmaperioderna? 

1. Hur var perioderna då sjöfararen var hemma? 

2. Vad var positivt/negativt? 

3. Upplevde du att den sjöfarande föräldern var engagerad i dig, din uppfostran och i 

dina intressen?  

4. Hur var ditt förhållande till den hemmavarande föräldern kontra sjöfararen? 

5. Fanns det konflikter som uppstod gällande regler/ överenskommelser du/ ni hade med 

den hemmavarande föräldern som sjöfararen ändrade på eller inte höll med om eller på 

annat sätt motarbetade? 

Vad var din upplevelse av bortaperioderna? 

6. Hur långa var bortaperioderna hur tror du längden påverkade dig? 

7. Hur var perioderna då sjöfararen var borta? 

8. Jämförde du dig med dina vänner som inte hade sjöfarande förälder/rar och vad tänkte/ 

kände du då? 
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9. Fanns det situationer då du speciellt saknade sjöfararen och vad var anledningen/arna? 

10. Fanns det konflikter som uppstod ur sjöfararens bortaperioder som förblev olösta? 

Vad var din upplevelse av övergångsperioderna? 

11. Hur kände du när sjöfararen skulle åka? 

12. Var känslorna vid avskedet något som snabbt gick över eller satt de i längre? 

13. Hur gick avresorna till, skedde det när du/ni sov eller sa ni hej då vid dörren, eller åkte 

med till stationen/ flygplatsen? 

14. Hur kände du när sjöfararen skulle komma hem? 

15. Hur fungerade de vanliga familjerutinerna vid övergångarna, gled de smidigt över i 

varandra eller uppstod det friktion? 

Avslutande fråga   

Finns det saker du tänkt på eller önskat, som hade kunnat göra dessa perioder bättre för dig/ 

er? 
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Bilaga 2 - Informationsbrev  
Hej!   

Vi är två studenter från Sjöfartshögskolan i Kalmar som just nu skriver vårt självständiga 

arbete.  

Syftet med vårt självständiga arbete är att genom intervjuer få kunskap om hur barnet upplevt 

olika perioder under sin uppväxt med en periodvis bortavarande förälder som arbetar ute till 

sjöss. Det finns mycket tidigare forskning kring hur sjöfararna har upplevt 

bortavaroperioderna samt hur fruar, sambos samt flickvänner upplevt bortavaroperioderna. 

Det som däremot efterfrågas är hur barnet upplevt sin uppväxt med en sjöfarande förälder. 

Med denna studie vill vi kunna bidra till en djupare förståelse ur barnets perspektiv. 

Under våren kommer 10 - 12 intervjuer genomföras under v.5 - 8 där syftet är att samla in så 

mycket material som möjligt för att senare kunna använda detta som 

underlag. P.g.a. ekonomiska samt tidsmässiga aspekter kommer intervjuerna i de flesta fall 

utföras via Skype. Då informanten befinner sig i Kalmar kommer personliga intervjuer 

genomföras. Vi förväntar oss att intervjuerna max ska ta 1 timme.  

Detta utskick är en förfrågan till dig som har eller har haft sjöfarande förälder om du är 

intresserad av att medverka?   

Intervjun kommer att bandas för att vi ska kunna återge innehållet på ett korrekt sätt. Givetvis 

kommer intervjun att vara helt anonym och ditt namn kommer inte användas i uppsatsen. 

Deltagande är frivilligt och intervjun kommer omedelbart avbrytas efter dina villkor.   

När vårt slutliga arbete är klart skickar vi självklart ut en kopia av uppsatsen.   

Vi hoppas att du är intresserad av att medverka! 

När du har bestämt dig om du vill medverka eller har frågor kring arbetet kan du kontakta oss 

när som helst via e-mail eller telefon därefter bokar vi in en intervju. Frågorna kommer också 

att skickas ut i förväg för att du ska kunna förbereda dig på ett bra sätt.   

Tack på förhand!    

Alexander Kindsjö  

Daniel Hermander 


