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Abstrakt 

Ett yrke till sjöss innebär växelvisa borta/hemma perioder vilket innebär en speciell situation 

för sjöfararen när det gäller att förena yrke och familjeliv. Detta avlösningssystem kan även 

antas få konsekvenser för den som lever tillsammans med en sjöfarare. Mot denna bakgrund 

var syftet med denna undersökning att belysa på vilket sätt avlösningssystemet kan påverka 

parters vardag och relationen till sjöfararen. Undersökningen omfattar fem semistrukturerade 

intervjuer med fem kvinnor till svenska sjöfarare. En kvalitativ metod användes eftersom jag 

ville förstå och beskriva respondenternas personliga upplevelser och erfarenheter. Resultatet 

visade att upplevelsen bland respondenterna varierade. De problematiska aspekter som 

framgick var framförallt avsaknad av exakta datum för när sjöfararens skulle mönstra på och 

av sitt fartyg. Man upplevde det svårt att ha framförhållning och kunna göra gemensamma 

planer eftersom datum ofta ändrades. De positiva aspekterna som framhölls var bland annat; 

kvalitétstid tillsammans, egen tid och naturliga pauser i förhållandet vilket kunde tillföra 

positiva känslor av förnyelse. Nyckel till att få förhållandet att fungera ansågs vara en positiv 

inställning och en gemensamt kompromissande från båda parter. 
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Abstract  
A profession at sea involves alternating away / home periods, which means a special situation 

for the seafarer in reconciling profession and family life. This rotation system can also be 

assumed to have consequences for those who live with a seafarer. Against this background, the 

purpose of this study was to illustrate how the rotation system may affect the partners´ daily 

lives and their relationship with the seafarers. The survey covers five semi-structured 

interviews with women to Swedish seafarers. A qualitative approach was used because I 

wanted to understand and describe the respondents' personal experiences. The results showed 

that the perception among respondents varied. The problematic aspects that emerged were 

above all the absence of exact dates for seafarer to sign on and off the vessel. They found it 

difficult to be proactive and make common plans when the dates often changed. The positive 

aspects that were highlighted included; quality time together, own time and natural breaks in 

the relationship which could lead to positive emotions of renewal. The key to getting the 

relationship to work was seen as a positive attitude and a common compromise from both 

parties. 

 

Keywords  

Seafarer, family life, intermittent absence, transition, independence 



 
 

 
 

Förord 
Ett stort tack riktas till samtliga respondenter som delat med sig av sina personliga 

erfarenheter, åsikter och därigenom gjort denna studie möjlig. Jag vill också tacka min 

handledare Karin Lundberg för hjälp och konstruktiv feedback under arbetets gång. 
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1. Bakgrund 
Sjömansyrket är speciellt i sin natur i det avseendet att man jobbar till sjöss växelvis med att 

vara ledig och iland. Vissa menar att välja en yrkesbana till sjöss också innebär att man väljer 

en viss typ av livsstil.  

 

Orsaken till att få kvinnor väljer ett yrkesliv till sjöss, kan bero på just problem med att 

kombinera familjeliv med de långa perioderna från hemmet. (Walter 2010) 

 

En anledning till att många väljer att gå iland efter några år, kan vara på grund av att man 

upplever att familjelivet är svårt att förena med de långa arbetsperioderna till sjöss. Många 

svenska sjöbefäl jobbar idag inte längre än 5-10 år till sjöss innan de väljer att gå iland. Det är 

inte en orimlig tanke att många med intresse för sjöfart helt avskräcks yrket just på grund av 

denna anledning. ”Sjömän kan uppleva att deras yrkesvillkor står i vägen för familjebildning, 

trots sina idag kortare arbetsperioder och längre ledigheter.” (Kaijser 2005:200)  

 

Arbetsvillkoren till sjöss har dock förändrats över tid. Till de bättre kan tyckas i vissa 

avseenden. Arbetsperioderna har blivit kortare och 1973 infördes det så kallade 1:1 systemet 

som innebär man är ledig motsvarande den tid man jobbar till sjöss. Dagens svenska 

anställningsavtal innebär vanligen att man är rederianställd och arbetsperiodernas längd 

varierar oftast med fartygets fartområde. Generellt är perioderna kortare vid närfart (ca 1 

vecka) medan fartyg som seglar fjärrfart oftast innebär arbetsperioder på upp till några 

månader.  

 

Den tekniska utvecklingen har gått framåt och idag är de flesta båtar utrustade med internet 

och telefon vilket underlättat kommunikationsmöjligheterna med hemmet. I yrkets natur ligger 

däremot det faktum att exakta av/på mönstringsdatum kan vara svåra att hålla.  En rad olika 

omständigheter kan innebära att sjöfararen får vara ”stand by” och beredd på snabba besked 

och omplanering. Avsaknad av avlösare, ändringar i rutt, väder och vind etc. kan vara orsaker 

till detta. 

Den växelvisa frånvaron/närvaron från hemmet påverkar inte bara sjöfararen själv. Även för 

dennes partner innebär sjöfartens arbetsvillkor ett liv med ständiga uppbrott och återseenden. 

Sjöfararen lever i en tillvaro som växlas mellan livet ombord och livet iland tillsammans med 
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sin partner/familj. För partnern innebär det en tillvaro med en delvis frånvarande, delvis 

närvarande partner vilket är något som båda måste förhålla sig till på något sätt. 

 

Långvariga kärleksrelationer och familjeliv är för de flesta människor en viktig del i livet. Att 

kunna kombinera det med sitt yrkesliv kan antas ligga i de flesta sjöfarares intresse. I en 

parrelation finns två individer som delar upplevelsen av att vara ifrån varandra. Den stora 

skillnaden för partnern innebär dock att han/hon inte lämnar något (hemmet) utan befinner sig i 

samma fysiska miljö. Med denna utgångspunkt kan antas att partners ställs inför en situation 

som på flera sätt skiljer sig från sjöfararens. För att förstå hela bilden av hur sjömansyrket 

påverkar en kärleksrelation/familjeliv är det därmed av vikt att även belysa sjöfararens 

partners perspektiv och dennes upplevelser. 
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2. Syfte 
Avsikten med denna undersökning är att belysa hur vardagen kan se ut för partner till svenska 

sjöfarare vars arbetsvillkor innebär ständiga växlingar mellan att periodvis vara till sjöss och på 

land.  

 

• Hur upplever sjöfararens partner att hennes/hans vardag påverkas av sjöfararens 

avlösningssystem? 
• Finns generella faktorer som är avgörande för denna upplevelse?  
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3. Teori 
3.1 Inledning 
Antalet studier rörande sjöfartyrkets avlösningssystem och dess påverkan på familjelivet är 

relativt få. Ännu färre studier hittar man om man begränsar sin sökning till de som är gjorda 

utifrån sjöfararens partners perspektiv. (Watson 2008:17).  Den enda svenska undersökning 

jag tagit del av är Hagmarks Coopers (2008) bok Avsked och Återseende i vilken hon intervjuat 

75 åländska sjömanshustrur om deras tankar och reflektioner kring sina liv med en sjöfarare. 

Sträcker vi oss utanför nationens gränser finner vi studier gjorda i bland annat UK, Australien 

och Norge. Oberoende av nationalitet delar dock dessa kvinnor erfarenheten av att leva i en 

relation med ständiga uppbrott och avsked varför också delar av det materialet presenteras. 

 

Jag vill här påpeka att största delen av materialet jag tagit del av utgörs av undersökningar där 

partnern varit en kvinna och sjöfararen en man. Benämningarna ”kvinna”/”man” kommer 

därför användas i de fall där föreliggande referens gjort så.  

 

Nedan följer en redogörelse för gemensamma problemområden och synsätt som framkommit 

bland de studier och litteratur jag tagit del av.  

 

 

3.2 Att kombinera familjeliv och sjömansyrket 
Ingrid Kaijser (2005) redogör i sin bok Kvinnliga sjömän - finns dom? för sin omfattande 

undersökning av 58 svenska, kvinnliga sjömän i olika åldrar om deras syn på yrket och livet till 

sjöss. Ett kapitel behandlar hur kvinnorna ser på familjelivet. Ur undersökningen framkommer 

inte hur eventuella partners anser att sjömansyrket påverkar relationen och familjeliv. Däremot 

går att utläsa en generell skepsis från kvinnornas sida till att kombinera familj och yrkesliv.  

”Den oregelbundna arbetsrytmen styr hela livscykeln och gör möjligheten till familjebildning 

osäker, det gäller att hitta någon som är beredd att leva halva livet utan sin partner.” (Kaijser 

2005:198) 

 

Även om majoriteten av kvinnorna uttryckte svårigheter med att kombinera sjömansyrket och 

familjeliv, ansåg många att denna typ av avbruten relation även kunde ha positiva aspekter. 
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Kvinnorna menade exempelvis att man inte sliter på förhållandet och att man får längta efter 

varandra, vilket kunde vara stärkande. 

 

 I en norsk enkätundersökning från 2007 om kvinnors upplevelse av att leva med en delvis 

frånvarande man deltog 237 kvinnor. Av dessa levde 192 stycken med en man som arbetade i 

den norska offshore industrin på MPV (Multi Purpose Vessel) med avlösningssystem om fyra-

sex veckor på/av. Resterande 45 kvinnor utgjordes av en kontrollgrupp där kvinnorna var 

partner till en man som jobbade i land. Resultaten från studien visade att majoriteten av 

respondenterna var nöjda med familjesituationen så som den var och deras välbefinnande inte 

avvek i någon större utsträckning från kvinnorna i kontrollgruppen. (Ulven, A. m.fl. 2007)  

 

Samma undersökning visade också att saknad av sin partner upplevdes i något större 

utsträckning av kvinnorna till sjöfararna.  Däremot förklarades graden av saknad snarare bero 

på deltagarnas ålder än mannens yrke. De äldre tillfrågade (i båda grupper) tenderade att ha ett 

stabilare och mer väletablerat socialt nätverk (jobb, barn, grannar osv.) vilket bidrog till att 

saknaden av sin partner inte var lika stor som bland de yngre kvinnorna. 

 

 

3.3 Delat liv 
Återkommande i genomgånget material verkar vara att kvinnorna upplever att de på ett eller 

annat sätt lever ett ”delat” eller ett ”cykliskt” liv. Det vill säga att perioderna då partnern är på 

sjön respektive hemma avlöser varandra i ett visst mönster. Den hemmavarande partnern måste 

på något sätt hantera denna typ av liv genom att skaffa sig rutiner och ett vardagsliv vilket är 

anpassat för en tillvaro i sjöfararens närvaro såväl som frånvaro. Detta fenomen beskrivs på 

snarlika sätt i de olika studierna. 

 

Hagmark-Cooper (2008) konstaterar att kvinnornas liv verkade ha en cyklisk karaktär, 

uppdelade efter mannens avlösningssystem. Fyra cykler beskrivs var vid den första infaller då 

mannen lämnar hemmet. Denna fas kräver en viss förberedelse både praktisk och mentalt. 

Nästföljande fas är den då mannen är borta från hemmet och kvinnan anpassar sig till de 

utarbetade rutiner som infaller under denna period. Tredje fasen innebär en förberedelse för 

mannens hemkomst. Mannens hemma period utgör den fjärde fasen och cykeln är därmed 

sluten.  
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Var och en av dessa faser har sina problemområden samt fördelar och kvinnorna tycks hantera 

och utarbeta olika strategier för att anpassa sina liv efter dessa förutsättningar. Generellt 

framgick ur Hagmark- Coopers studie att just förberedelse faserna vid ankomst och avfärd var 

den som upplevdes mest kritisk och stressfylld bland kvinnorna, vilket kunde ta sig i uttryck på 

olika sätt. ”Många kände en viss stress i samband med förberedelserna och det ledde ofta till 

konflikter. En kvinna påstod att det var en ritual för henne och maken att gräla just före 

avfärden och direkt efter ankomsten.” (Hagmark-Cooper 2008:29) 

 

En annan situation som tycks uppstå mellan paren i samband med återseende beskrevs på  

följande sätt; Kvinnan som är van att sköta hushållsarbetet då mannen är borta hamnar i 

konflikt med mannen eftersom hans jobb innefattar och kräver viss auktoritet. Auktoriteten  

tenderar han sedan att tillämpa även i hemmet. Detta är tydligast just efter avmönstring, men 

avtar efter en viss omställningsperiod i hemmet. (Hagmark-Cooper 2008) 

 

Även i Thomas (2003) studie framkommer samma problematik vad gäller sjöfararens 

förhållningssätt i hemmet efter avmönstring. ”Seafarers and their wives reported seafarers 

attempting to assert their authority upon their home, for example, through re-establishing 

control of finances, being overly disciplinarian with children and attempting to make changes 

to household routines established in their absence.” (Thomas 2003:82) 

 

Samtidigt resonerar Thomas (2003) kring hur detta även kan vara ett uttryck för sjöfararen att 

finna sin plats i familjen och i hemmet. Hon beskriver även hur par kämpar med att 

anpassa/återintegrera mannen, och den upplevda auktoriteten från mannens sida kan vara en 

del i denna process.  

 

 

3.4 Avsked och avlösningssystemets längd 
Den svåraste delen i denna livscykel sett ur känslomässig synvinkel var, enligt Hagmark-

Coopers (2008) studie, avskedet. ”Genomgående gav de tillfrågade kvinnorna uttryck för 

känslor som tomhet och ensamhet i samband med sjömannens avfärd.” (Cooper, 2008:33) 

Andra studier visar inte samma tydliga negativa känslor bland kvinnorna vad gäller själva 

uppbrottet. Ur resultaten från Ulven m.fl., (2007) framkommer att en tredjedel av tillfrågade 
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kände en stress i samband med avskedet, medan majoriteten (resterande två tredjedelar) inte 

upplevde det stressfyllt.  

 

Just längden på arbetsperioderna är av stor vikt för hur man upplever frånvaron och är 

återkommande i flera källor. Perioder längre än två månader ansåg många av respondenterna i 

Thomas (2003) undersökning var för lång tid. Ju längre man var ifrån varandra desto längre tar 

återintegreringen/omställningen till familjen/förhållandet. Extra viktigt med kortare perioder 

tycktes det vara för de familjer som har barn, framförallt när de är små. De menade på att 

barnens utveckling går fort och risk finns att de hinner glömma bort sin förälder under tiden 

han/hon är borta. ”En av de viktigaste faktorerna när det gäller sjöfolkets möjligheter att ha 

familj var och förblir arbetsperiodernas längd.”  (Kaijser, 2005:199) 

 

Även Hagmark-Cooper (2008) diskuterar längden på sjöfararens frånvaro och vilken betydelse 

fartområde innebär för förhållandet.  

 
En sageskvinna vars man jobbade på långfart berättade att hon varken hade lust eller 
ork att göra någonting under de första dagarna efter makens avfärd, men att hon så 
småningom vande sig vid ensamheten och hittade sina rutiner. För de kvinnor vars 
män arbetade på färjorna var det lite annorlunda. En del av dem menade att de inte 
alls behövde någon tid att anpassa sig från de ena livet till det andra, eftersom 
ankomst och avfärd avlöste varandra så regelbundet. (Hagmark-Cooper, 2008:36) 

 

 

3.5 Självständig partner – en förutsättning? 
Samtidigt som avsked och mannens frånvaro av många anses vara problematisk, menade 

många av kvinnorna i Hagmark-Cooper (2008) undersökning, att de vande sig med tiden. 

Hennes studie visade till och med att vissa av kvinnorna faktiskt uppskattade perioden då 

mannen var borta från hemmet. Detta gällde framförallt de äldre kvinnorna. Cooper klargör 

dock att anledningen inte var ett olyckligt äktenskap. Det handlade snarare om att de rutiner 

som byggts upp i mannens frånvaro, mer eller mindre raserades vilket, när mannen kom hem, 

ledde till att ”livet blev lite mer kaotiskt och vardagsrutinerna försvann” (Cooper, 2008:31) 

 

Ett resultat från Thomas (2003) undersökning var att partnern iland ofta blivit tvungen att från 

början vara en självständig individ eller utveckla en stark självständighet för att kunna hantera 

mannens frånvaro. Detta framställdes som en förutsättning för ett fungerande förhållande 
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samtidigt som det också visade sig medföra ett problem då mannen kände sig överflödig när 

han kom hem eftersom allt fungerade oberoende av hans närvaro. 

 
 This problem seemed to be an inherent contradiction of a successful seafaring 
marriage: for the lifestyle to work the seafarer had to have a wife who could cope 
and manage successfully without him, however such successful coping meant that 
the seafarers felt unnecessary and sometimes unwanted upon their return home 
(Thomas 2003:76)  

 

Thomas (2003:83) refererar även till tidigare undersökningar (Chandler, 1991 och Thunstall, 

1962) gjorda på militärens och trålares partners vars arbetsvillkor varit likartade sjöfartens med 

långa perioder borta från hemmet. Även här visade det sig att kvinnans problematik, från att ha 

fokuserat på att hantera mannens frånvaro, övergick till att försöka återintegrera honom i 

familjen igen efter perioderna på sjön. Mannen gärna ville att kvinnan skulle vara självständig. 

Men en ökande självständighet visade sig i inte sällan resultera i att männen kände sig behövda 

i familjen endast på grund av deras ekonomiska bidrag. 

 

 

3.6 Strategier och förhållningssätt 
Ökad sysselsättning 

En vanlig strategi bland respondenterna i Hagmark-Coopers (2008) undersökning, i att hantera 

mannens frånvaro, var att hålla sig sysselsatt. Många valde att släppa så mycket av 

hushållssysslorna som möjligt när mannen var hemma för att få mer tid tillsammans. Samtidigt 

innebar den ökade arbetsmängden också en ökad sysselsättning då mannen var borta. 

 

Liknande förhållningssätt finner vi i Thomas (2003) studie där ökad sysselsättning via 

förvärvsarbete, kvällskurser, socialt umgänge med vänner och familj var vanligt under 

mannens frånvaro. Även barn och deras sällskap kunde motverka negativa känslor av 

ensamhet.  

 

När det gäller förvärvsarbete och en fast anställning framkommer ett visst dilemma. Kvinnorna 

önskade jobba för att känna en meningsfull sysselsättning och social gemenskap. Samtidigt 

utgjorde hennes jobb ett hinder eftersom det krockade med parets gemensamma önskan om att 

vara tillsammans under mannens hemmavistelse. Vissa kvinnor löste detta med att jobba 

deltid/flexjobb medan andra upplevde det som mer problematiskt. (Thomas 2003)  
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Förändrat förhållningssätt över tid 

Jacinth Ann Watsons master uppsats (2008) gjord vid Murdoch University problematiserar 

Australiens växande gasoljeutvinning och det ökande antalet män som arbetar offshore. 

Studien redogör för hur partner till dessa arbetare upplevde att deras livssituation påverkades 

av deras mäns frånvaro. Watson beskriver fyra reaktioner/faser i att hantera mannens frånvaro. 

Hon uttrycker det som en process snarare än en metod och menar också att det kan ta olika 

lång tid att ta sig igenom alla faserna. 

 

Den första benämns som innocense och utgör den inledande fasen i parets förhållande där 

mannen växelvis är borta från hemmet. Här fortsätter kvinnan sitt liv och sina vardagsrutiner 

till synes oförändrat. Hon går till jobbet och deltar i diverse sociala aktiviteter med familj och 

vänner. Vid mannens hemkomst omprioriteras dock det sociala livet eftersom paret vill ha 

maximal tid med varandra. Vänner och familj kommer i andra hand, vilket i detta skede är 

accepterat av omgivningen. Men detta förhållningssätt riskerar dock att få konsekvenser på 

sikt. Kvinnan tenderar att förlora det sociala umgänget med sina vänner eftersom de helt enkelt 

tröttnar på den oregelbundna kontakten. Detta i sin tur leder till att paret blir mer och mer 

beroende av varandra och respektive familjer. (Watson 2008:70:ff) 

 

Den andra reaktionen/fasen benämner Watson som normalising his present. Detta innebär att 

partnern rättar sitt liv mer och mer efter de perioder arbetaren är hemma. Det tar sig 

exempelvis i uttryck att man undviker att fira högtider på dess rätta datum för att istället fira 

tillsammans med mannen när han kommer hem. Den hemmavarande parten tenderar att 

normalisera sitt liv kring mannens närvaro. (Watson 2008:71) 

 

Normalasing his absence beskrivs som ett förhållningssätt som utgår från kvinnans 

självständighet och oberoende. Hon har anpassat sig efter och accepterat rådande villkor, 

träffar egna vänner och deltar i diverse sociala aktiviteter även i mannens frånvaro. Baksidan 

av denna fas är dock (likt vi sett tidigare) att det finns en risk för att kvinnan blir så 

självständig att mannen känner sig överflödig när han kommer hem. 

 

Watson menar vidare, med hänvisning till tidigare studier, att den kanske mest ideala 

reaktionen eller förhållningssättet skulle vara den hon kallar balancing two lifes. Som framgår 
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av benämningen innebär detta att den hemmavarande parten på ett konstruktivt sätt kan hantera 

både mannens frånvaro och närvaro. Hon har vänner och en social gemenskap i båda 

perioderna och deltar i olika sociala aktiviteter och högtidsfirande oavsett om mannen arbetar 

eller är hemma. Watson (2008) menar vidare att ta sig till denna fas och kunna balansera de 

ständiga växlingarna i att vara tillsammans och ifrån varandra, är en successiv process som ofta 

sker över en längre tid. 

 

Förändringar av ombordsituationen 

Som nämndes inledningsvis har sjöfartens arbetsvillkor förändrats genom åren. Exemplevis har 

den tekniska utvecklingen av kommunikationsutrustningen ombord blivit bättre vilket fått 

positiv inverkan på förhållandet. ”Frequent communication could help bridge emotional gaps 

and provide the couples with the sense that the seafarer continued to participate in the everyday 

events and decisions while at sea. “ (Thomas 2003:96) 

 

Men förmodligen finns det områden som skulle kunna förändras och förbättras. Resultat från 

delar av genomgången litteratur visade att kvinnorna bland annat att önskade bättre 

information från rederierna, förmedling av kontaktuppgifter och arrangerade av gemensamma 

sociala tillställningar eller ”familjedagar”. En önskan om att komma i kontakt med andra 

kvinnor i samma situation uttrycktes. Även socialt stöd i form av barnpassning stod på 

önskelistan liksom förkortad längd på törnarna. (Ulven m.fl., 2007) (Thomas, 2003) 

 

En slutsats som Thomas (2003) och även Murray i sitt examensarbete (2012) kunde dra i sina 

respektive undersökningar var att ombordbesök var uppskattat av såväl båda parter. Det ökade 

kvinnans förståelse för livet ombord och sin partners arbetssituation vilket hade positiv 

inverkan på det gemensamma förhållandet. Även längre vistelser ombord kunde vara 

uppskattat eftersom man helt enkelt fick mer tid tillsammans.  

 

3.7 Litteratursammanfattning 
Ur genomgången litteratur kan vi konstatera att flera studier har visat likande resultat. En 

central del som går att utläsa tycks vara att partner till sjöfarare på ett eller annat sätt upplever 

att de lever ett delat liv i och med avlösningssystemets längd. Positiva och negativa aspekter av 

detta beskrivs. 
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Längden på avlösningssystemet framhålls som viktig, om inte avgörande. Likaså partners 

förmåga till självständighet, vilket anses vara en förutsättning samtidigt som vissa problem kan 

föreligga. 

 

När det gäller kvinnornas anpassning och förhållningssätt tycks snarlika strategier tillämpats; 

Ökad sysselsättning och planering av sin vardag efter sjöfararens hemma/borta perioder är 

exempel på detta. 

 

I vilken tid och samhälle kvinnorna levt kan också tänkas ha betydelse när det gäller olika 

förutsättningar i till exempel val av sysselsättning, socialt stöd och nätverk och 

kommunikationsmöjligheter. 

 

Denna studie har sin utgångspunkt ur dessa centrala områden vilka fått spegla de temata som 

innefattas i använd Intervjuguide. 
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4. Metod 
4.1 Metodval 
Då syftet för studien varit att försöka ge en beskrivande bild av partners erfarenheter och 

upplevelser har en kvalitativ metod i form av personliga intervjuer använts. Denna 

datainsamlingsform lämpar sig väl när avsikten är att försöka förstå hur den intervjuade tänker, 

känner och ta del av dennes erfarenheter av ett visst ämne. Den kvalitativa metoden främjar 

också möjligheten att få nyanserade beskrivningar och därmed en fyllig bild av ämnet som 

undersöks (Trost, 2005) .  

 

 

4.2 Respondenter  
Denna studie innefattar tre personliga intervjuer och två telefonintervjuer där följande kriterier 

legat till grund för urvalet. 

• Respondenten skall ha levt tillsammans med sjöfararen minst 2 år 

• Sjöfararens avlösningssystem skall innefatta perioder om minst 4 v. på/ 4 v. av  

• Respondenten skall själv ej arbeta till sjöss 

• Sjöfararen skall ha arbetat till sjöss större delen av parets gemensamma tid ihop 

 

Sjöfararens befattning ombord på fartyget har inte ansetts ha betydelse för urvalet eftersom 

avlösningssystemet är detsamma för alla som jobbar under samma avtal. 

 

 

4.3 Intervjuguide 
I samband med kvalitativa intervjuer brukar man tala om grad av strukturering och 

standardisering. När det gäller icke-standardiserade intervjuer utgår man från att man inte i 

förväg vet vilka frågor som kommer vara viktiga och betydelsefulla. Utgångspunkten är 

snarare att intervjuaren följer upp, utvecklar det som i varje enskild intervju anses vara av vikt 

för undersökningens syfte (Svensson m.fl., 1996). 

 

Det kan diskuteras hur begreppet strukturerad bör tolkas. Vad som i denna kontext avses med 

låg grad av strukturering innebär att respondenterna ges utrymme att svara på frågor utan fasta 
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svarsalternativ. Det har varit viktigt att respondenterna getts möjlighet att utveckla sina 

tankegångar samtidigt som följdfrågor kunnat ställas. 

 

Den intervjuguide som ligger till grund för denna studie, utformades inledningsvis med att 

frågor formulerades utifrån det övergripande syftet för undersökningen samt mot bakgrund av 

den studerade litteraturen kring ämnet. Därefter sorterades och indelades frågorna under olika 

temata. Dessa teman kompletterades även med ”underfrågor” och formade sedan den 

slutgiltiga intervjuguiden (se bilaga). Med denna typ av intervjuguide fick intervjuerna en låg 

grad av standardisering och strukturering. ”Det är upp till intervjuaren att knyta an till dessa 

(teman) under intervjun så att samtalet underlättas samtidigt som studiens frågor blir belysta” 

(Patel, m.fl. 2011:84).  

 

Vissa temata har varit svårare att ställa direkta frågor kring. Exempelvis angående 

respondenters Strategier och förhållningssätt. Istället för att fråga: ”Vad har du för strategier 

för att hantera situationen?” Formulerades frågor i stil med: ”På vilket sätt skiljer sig din 

vardag när din partner är hemma/till sjöss?” Ur dessa underfrågor kunde jag sedan läsa ut 

eventuella strategier/förhållningssätt. Intervjuguiden korrigerades aningen efter utförd intervju 

och inför nästa, i de fall då intressanta synsätt och frågeställningar framkom vilka ansågs 

väsentliga ta up i nästa intervju.  

 

 

4.3 Intervjusituation och etiska överväganden 
För att respondenten skall känna sig avslappnad under intervjun är det fördelaktigt att intervjun 

sker på en för respondenten känd plats.  Inom den ekonomiska och tidsmässiga ramen för detta 

arbete föreföll alternativet att resa till flera geografiskt olika områden inte realistiskt. Den 

geografiska spridningen har dock inte ansetts ha större betydelse för denna studie. Med 

anledning av detta har respondenter valts ut efter ovan nämnda kriterier snarare än bostadsort.   

 

Personliga intervjuer gjorts med tre av respondenterna där de varit praktiskt möjligt med 

hänsyn till geografiska avstånd. De två övriga intervjuerna har utförts via telefon. Samtliga 

intervjuer har spelats in med hjälp av diktafon och materialet har transkriberats till text. 

Med hänsyn till respondenternas anonymitet har jag valt att inte presentera respondenternas 

bostadsort eller yrke. Sjöfararens befattning har också utelämnas då det inte ansetts vara av 
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vikt för denna studie. I citering av respondenterna där sjöfararen nämns, är dennes namn utbytt 

mot ett fiktivt. 

 

 

4.5 Analysmetod 
Jag har valt att sammanställa intervjuerna efter de temata kring vilka intervjuguiden är 

uppbyggd. I de fall där snarlika svar och beskrivningar utmålats har jag valt att i egna ord 

sammafatta vad som sagts under intervjuerna. Men i stor utsträckning har jag valt att återge 

respondenternas egna beskrivningar. Utvalda citat har i stor utsträckning presenterats 

ordagrant, men med vissa korrigeringar för talspråk. 

Ett exempel på detta är: 

 

Respondents ordagranna uttalande  

 
Jag hade gärna fördragit kortare perioder. Eller alltså, för kort, är väl svårt också. 
Fast jag vet inte, jag skulle kunna tänka mig en vecka. Fast det kan ju också bli lite 
hattigt. Två veckor kanske. 
 
 

Omskrivning 
 
 

Jag hade gärna föredragit kortare perioder. Eller, för kort är väl svårt också. Jag 
skulle kunna tänka mig en vecka, två veckor 
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5. Resultat 
5.1 Presentation av respondenter 

Respondent A 

Kvinna född 1983. Arbetar heltid med varierande arbetstider (kvällar och helger). Paret lärde 

känna varandra 2007 och har varit ett par sedan tre år tillbaka. Sjöfararen har jobbat till sjöss 

seden 2010. Han jobbar idag i ett avlösningssystem som omfattar perioder på åtta veckor, men 

har i praktiken alltid blivit längre, ca tio veckor.  

 

Respondent B 

Kvinna född 1976. Jobbar 80 % (20% föräldraledig) med varierande arbetstider; dagtid, kvällar 

och helger och sover ibland borta på grund av resor i jobbet. Hon har varit tillsammans med 

sjöfararen 14 år. Sjöfararen har jobbat till sjöss under alla åren med undantag för de två första, 

vilka utgjordes av studietid. Han arbetar under ett avlösningssystem om tio veckor och har så 

gjort under större delen av parets gemensamma tid ihop. 

 

Respondent C 

Kvinna född 1956. Arbetar heltid med varierande arbetstider. Tidigare en hel del helger och 

nätter, idag mest dagtid. Har varit tillsammans med sjöfarare i 25 år. Sjöfararen har jobbat till 

sjöss under alla år med undantag från det första året. Arbetsperiodernas längd har till största 

det utgjorts av 6 veckors perioder. 

 

Respondent D 

Kvinna född 1955. Hon har levt tillsammans med sin partner i 40 år. Hon jobbar idag som 

nattetid. Hennes partner har jobbat till sjöss hela perioden förutom senaste två åren då han gått 

i pension. Han har jobbat i varierade arbetsperioder. Från 4 veckor upp till 6 månader eller 

längre. 

 

Respondent E 

Kvinna född 1981. Arbetar heltid, dagtid och på vardagar. Har varit tillsammans med sjöfarare 

sen 2001. Sjöfararen har jobbat till sjöss sedan tre år tillbaka. Avlösningssystemets längd har 

varierat från 3 veckor upp till fyra månader. Idag jobbar han 6 veckors perioder. 
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5.2 Resultatsammanställning 

Nedan följer en redogörelse för var som framkommit under intervjuerna. Resultatet presenteras 

i temata utefter intervjuguidens struktur.  

 

Tidigare kontakt med sjömansyrket 

Med undantag från en, hade ingen av respondenterna själva någon anknytning till sjöss, varken 

via släkt eller vänner. Ett par av respondenterna uttryckte sina referenser till sjöfarten 

 
Jag kommer ihåg att vi hade en i skolan när jag var liten och hennes pappa jobbade 
på sjön. Och jag tänkte så att hennes mamma och pappa verkade alltid så kära, alltså 
även fast dom var äldre och så märkte man det när han kom hem, dom var så 
puttenuttiga och så. (Resp. B) 
 
Ingen alls. Ja alltså jag visste ju att han läste till det, och att han skulle vara borta 
mycket. Jag tänkte nog att det löser sig, vill man så kan man, tänkte jag nog mer. 
(Resp. A) 
 

En av de äldre respondenterna hade själv nära släktingar som jobbat till sjöss och hon själv 

hade i tjugo årsåldern jobbat som mässjänta ett par år på samma båt som sin partner 

 

Det var en bra tid på sjön, det var fostrande. Man lärde sig att inte ta saker 
personligt, utan att det handlade om en sakfråga./---/ Det är nog en fördel att jag har 
varit med till sjöss, för Anders kan prata sjö med mig. (Resp. D) 
 

Vilka förväntningar och tankar man hade inför att dela sitt liv med en partner som jobbar till 

sjöss, skiljde sig en del. Ett par av respondenterna visar på en avslappnad inställning till sin 

partners yrkesval 

 

Jag kommer inte håg att jag funderade över det, det var väl bara så. Vi har försökt 
att anpassa oss och få det att fungera. (Resp. C) 

 
Jag har inte funderat så mycket egentligen, utan vi har sett det positivt. Och det tror 
jag är det allra viktigaste. För att annars funkar det inte. Sen vet man ju par som 
knappt har varit ifrån varandra en natt och det tycker man själv är ju ingenting. 
(Resp. B) 
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Vissa av respondenterna uttryckte dock att de varit mer skeptiska i början  

 
Hade jag inte känt honom så väl när vi bestämde oss för att satsa, så hade jag nog 
inte hängt i, det tror jag inte. För han var borta ganska länge då första gången och 
jag minns att jag tänkte ´tur att jag känner honom så pass väl, så jag vet vad jag får´ 
annars hade jag nog inte orkat vänta. (Resp. A) 

 
Alltså jag tror faktiskt att en utav de första grejerna vi pratade om den kvällen när vi 
träffades, var att han sa att han ville bli sjökapten. Och jag minns jag sa ´herre gud, 
jag skulle aldrig kunna vara tillsammans med en sjökapten´. Det är väl lite ironiskt. 
(Resp. E) 
 

Vi ser också exempel på hur inställningen kan förändras över tid och med erfarenhet 
 

Det var inte så farligt i början för då för då pluggade vi båda, men sen när han skulle 
ut första gången, då skulle han ut tre månader första sommaren. Då minns jag att jag 
tänkte, ´det här kommer aldrig gå´. Eller, jag ville ju det, men jag tänkte att han 
skulle träffa nån annan och så. Inte att jag skulle göra det utan att han skulle göra 
det /---/ Men sen förstod man ju det när han kom hem, att det var vi, och då var det 
ju bara gå in för de. /---/Jag trodde ju det skulle bli mycket jobbigare, men det har 
blivit mycket bättre än jag trodde. (Resp. B) 
 

 

Strategier och förhållningssätt 

Flera av respondenterna menar att hur man får det gemensamma livet ihop att fungera handlar 

till stor del om att det gäller för båda parter att anpassa sig efter varandra.  

 

Man får ju kompromissa. Man måste ju vara väldigt flexibel som sjömansfru. Man 
måste ju ta hänsyn till varandra. (Resp. D) 
 
Nä, men jag tror att vi har väl hela tiden förstått att det kommer krävas en del 
tolerans ifrån bådas håll och ganska mycket kompromisser också. (Resp. E) 
 

Kompromissandet tar sig olika uttryck och en respondent beskriver sin partners stöd i hennes 

eget fritidsintresse men även betydelsen av gemensamma intressen. 

 
När Anders är hemma så är det fullt upp. Det ska snickras och renoveras och det gör 
vi tillsammans. Vi har hjälpts åt och gjort saker gemensamt. Och Anders har alltid 
respekterat mitt intresse för hästar och ställt upp. När han kom hem och jag var ute 
med hästklubben, då fick han hjälpa till med hinderbanan, och han har renoverat 
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stallet och på så sätt underhållit mitt intresse. Vi har ju haft många projekt ihop 
Anders och jag här på gården och vi har många gemensamma intressen, vi har 
ju haft roligt och tagit vara på vår fritid. (Resp. D) 
 

Tre av respondenterna arbetar själva på varierade arbetstider med natt, kväll och 

helgtjänstgöring. De lyfter fram sina egna arbetstider och hur de påverkar parets gemensamma 

liv 

 
Sen tror jag också att är mycket det att jag har ett sånt jobb som jag har (syftar på  
arbetstider: kvällar, helger, skift). När Oscar är hemma så är ju jag ledig 
jättemycket, för jag har ju inte ett sju till fem jobb, det vore ju helt döden om jag 
hade det när han är hemma, då skulle man ju aldrig träffas. Så jag tror det beror 
mycket på vad det andra har för jobb. (Resp. B) 
 
Jag skulle inte anpassa mig och mitt jobb, bara för att han skulle kunna jobba till 
sjöss. Det är ju ändå vårat gemensamma liv. Men samtidigt har ju fördelen att jag 
har ett sånt jobb där jag kan vara lite flexibel. Är det så att jag måste vara hemma 
och ta hand om nånting så kan jag det.  (Resp. E) 
 
Det är både för och nackdelar med att jag jobbar som jag gör. Jag jobbar ju kvällar 
och även helger och han är borta hälften av alla helger. Nån gång räknade vi ut att vi 
bar har tolv hela helger ihop per år, vilket är väldigt lite om man tänker på sociala 
gemenskaper. Så det brukar vara lite krångligt. Men å andra sidan är jag ledig mitt i 
veckan så vi kan ju göra en lördag av en tisdag./---/Men det största som påverkar när 
det gäller jobbet tror jag är det att mitt jobb kräver ganska lång framförhållning. Och 
hans jobb kräver inte alls det. (Resp. A) 

 
 

Positiva och negativa aspekter att leva ett ”delat liv” 

De flesta av respondenterna bekräftar att man på ett eller annat sätt lever ett ”delat liv” vilket 

tar sig i yttryck på lite olika sätt. Här ser vi exempel på hur vad man anser vara den största 

skillnaden för just dem. Tre av respondent förklarar hur deras sociala liv påverkas 

Alltså sånt här med kompisar. Nu e det så att nu har de flesta familj och barn. Och vi 
har väl två eller tre par kompisar som bjuder oavsett om Oscar är hemma eller inte. 
Där känner jag mig som en familj med dom. Men sen är det ju många som man 
kanske träffar nån gång ibland sådär, och där blir ofta så att de vill träffas när Oscar 
kommer hem. Så på det sättet blir det lite som ensamstående liv. Men samtidigt 
kanske jag passar på att göra andra saker med barnen, än vad jag skulle när Oscar är 
hemma. (Resp. B) 

 
Vänner får högre prioritet då partnern är till sjöss 
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Jag har ju haft mina kompisar som jag odlat när Anders har varit borta. Och min 
syster har jag i närheten. Sen har det varit så att Anders har haft sin vänskap och 
gemenskap med besättningen ombord, och umgåtts med folk hela tiden så då när 
han kommer hem vill han gärna mest vara hemma. (Resp. D) 
 
Man lever ju ganska lugnt och enkelt när han är borta och så får man liksom lyxa till 
det lite när han är hemma, lite så blir det. /---/ Sen kan det ju bli lite så att man ska 
hinna träffa så många när han är hemma. Men så jobbar jag varannan helg, så ibland 
får man säga stop lite. (Resp. B) 

 
Jag jobbar väldigt mycket mer när han är borta, mer intensivt. Jag umgås nog lite 
mer med mina vänner, åker runt och hälsar på mina kompisar som inte bor i stan och 
sådär. (Resp. A) 

 

En av respondenterna pekar på den frihet/ansvar man får beroende på om partnern är 

hemma/borta 

 
Det är ju två olika liv. När han inte är hemma så bestämmer jag ju allting. Sen när 
han kommer hem så måste jag ju anpassa mig lite. (Resp. C) 

 

Även fritidsintressen påverkas av den växelvisa frånvaron/närvaron av sin partner 

 

Jag tränar ju mycket och sådär, och jag känner mig ju mer stressad när han är 
hemma. För att jag vill ju helst hinna se honom på kvällarna, eftersom vi har ju bara 
helgerna tillsammans egentligen. Då vill man ju inte vara borta och göra andra 
saker. Men det är ju också ett tecken på att man vill vara med varandra (Resp. E) 

 

Vi ser även exempel på hur det kan förändras över tid. Från praktiska, till mer känslomässiga 

aspekter. En av de äldre respondenterna reflekterar 

 
Det är klart när man hade småbarn, då var det en del med det praktiska, då var det 
kanske lite jobbigt ibland /---/ Sen förändras det ju lite med tiden, nu när man är lite 
äldre, och barnen flyttat hemifrån är det väl mer det att det känns lite ensamt och 
tråkigt när han är borta. (Resp.C) 
 

En annan återkommande syn på det ”delade livet” som påpekades av flera av respondenterna 

var den naturliga paus som uppstår och som tillför förhållandet positiva inslag 

 

Att få längta  
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Det blir ju inte det här tjafset som man hör andra och det är ju faktiskt en fördel. 
Man hinner ju längta och så. Det kanske inte alla förstår, men vi har det ju bra när 
han är hemma och sen är det som det är när han åker. Då har man lite break liksom. 
(Resp. D) 

 
Förnyelse 

 
När man är ifrån varandra så här som Harald och jag, då sätter man värde på 
varandra. Man tar verkligen vara på den tiden man har tillsammans. Vi som är ifrån 
varandra, det blir förnyelse varje gång. Och man tar tag i problemen på ett annat sätt 
tror jag, man reder ut det innan han åker (Resp.C) 
 

Egen tid 
 
Om det är för långa perioder blir det för långt avbrott, men är det bara två, tre 
veckor kan det faktiskt vara skönt, får då har man ju tid att vara fullständig egoist, 
när man är själv. Då kan man ju göra precis som man själv vill. Men blir det längre 
än fyra veckor då har man liksom hunnit göra det och hunnit tröttna (Resp. E) 
 

Kvalitétstid 
 

Men sen när han är hemma så har vi väldigt mycket kvalitétstid om jag jämför med 
mina kompisar som lever i förhållanden. Vi kommer ju aldrig hem efter jobbet båda 
två och är trötta efter en arbetsdag. Antingen så kommer jag hem och är trött och 
kan göra vad jag vill utan att nån tycker och tänker nånting. Eller så kommer jag 
hem och han är hemma och är pigg och glad och har handlat och tänkt på vad vi ska 
göra på kvällen och så. (Resp. A) 
 

Unika möjligheter 
 

Sen kan jag väl ångra lite att jag inte åkte iväg och bodde utomlands ett tag 
när jag var mammaledig, för där har man ju ett guldläge om man är 
tillsammans med en sjöman, man har ju verkligen möjlighet på hans hemma 
perioder (Resp. B) 
 

Kunna välja bostadsort 

 

Det har ju varit en fördel för oss, det var ju därför vi hamnade här, för att jag fick 
jobb här. Det kanske inte hade gått om han jobbade iland. Så det är ju bra på så sätt. 
(Resp. C) 

Avlösningssystemets längd 
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Synen på hur lång den optimala avlösningstiden är, varierar starkt mellan respondenterna. En 

av kvinnorna vars partner jobbar lite längre perioder (tio v.) menar 

 

Det är inte så att man tänker ´åh va skönt nu åker han´ men det är helt okej liksom. 
Sen är det många som säger ´men ska han inte åka ut två veckor och va hemma två 
veckor´ men alltså det tror jag inte hade varit bra. Men det har ju att göra med mitt 
jobb. Säg att jag råkar jobba hela den veckan han är hemma…nä, jag tror inte på det. 
Jag tror det skulle bli för hattigt, och också för barnen. Nu vet dom att det är länge 
han är ute, och sen att han är hemma jätte länge. Tio veckor är rätt bra. Sex 
minimum, för det går ju väldigt fort när han är hemma också. (Resp. B) 

 
En annan uttrycker sig på ett liknande sätt 
 

De lite längre perioderna har passat oss bättre. För om det bara är en månad hemma, 
så ska man hinna avsluta ett projekt, och det blir lite stressigt ibland. Och då kan det 
bli irritationsmoment. (Resp. D) 

 

Två av respondenterna vars partner jobbar sex veckor, skulle gärna se att han jobbade kortare 

perioder 

 
Jag hade gärna fördragit kortare perioder. Eller alltså, för kort, är väl svårt också. 
Fast jag vet inte, jag skulle kunna tänka mig en, två veckor. (Resp. C) 

 
Jag har alltid sagt att tre veckor det är max. Det går inte längre. Inte om man ska ha 
en fungerande relation som man får ut någonting av. Man kan ju inte bara stämma 
av med varandra vad man har gjort, efter hur lång tid som helst /---/ Erfarenheten 
har lärt mig att det funkar att vara ifrån varandra ungefär en månad, inte längre 
(Resp. E) 

 
Samma respondent menar också att närheten till land är av betydelse 
 

Men det beror på också hur långt hemifrån han jobbar. Om det tar en dag att ta sig 
hem, eller om det är en promenad borta bara. Men jag vet att han heller inte 
uppskattar att vara borta så länge, samtidigt som han vill köra mycket båt. Så det är 
därför han vill köra bogserbåt. Då får han köra mycket och samtidigt jobba nära land 
(Resp. E) 

 

En av respondenterna uppskattar när avlösningssystemet tillåts vara lite flexibelt och betonar 

vikten av vem partnerns avlösare är 
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Jag tycker det är väldigt viktigt vem man han har som avlösare. Som Oscars 
avlösare, det passar oss perfekt, för han har ingen familj eller så och han bryr sig 
inte om att var borta över jul och nyår. Men han vill gärna gå på Sweden Rock, så då 
brukar vi försöka anpassa oss för varandra. Så det är ju perfekt när det funkar så att 
man kan ge och ta lite. (Resp. B) 

 

Återigen ser vi hur det sociala livet kan påverkas 
  

Sen det här med vänner och så. Det har ju kommit mer nu. I början var vi ganska 
nöjda med att bara vara med varandra. Men nu känner vi av det på ett annat sätt. Det 
går ju väldigt lång tid mellan varven mellan vi träffar i alla fall hans vänner. Just det 
att han är borta så långa perioder och det går inte bestämma nått i förväg. Så det är 
väl det som jag känner är det jobbigaste, eller mest frustrerande. (Resp. A) 
 

Ändringar i samband med på/avmönstring 

Alla respondenter utom en menar att ändringar i på/av mönstringsdatum ses som den stora 

nackdelen med att leva med en sjöfarare. Detta är något de återkommer till under olika delar av 

intervjuerna. Att inte kunna planera sina egna arbetstider, semestrar eller göra upp 

gemensamma planer upplevs som en stor begränsning.  

 
Det är ju det som är de värsta. Om man vet flygdatum en vecka innan och det sen 
ändras, då är det ju inte roligt. Det kan ju bara ändras en dag och man blir skitarg. 
När man väntat så länge så vill man ju att han ska komma hem den dan. (Resp. B) 
 
Nu, eftersom han är så färsk, nyexaminerad, så har han ju inte kunnat välja och 
vraka. Utan han har fått ta det som han blir erbjuden. Så det har ju varit väldigt ofta 
inställningstid på fem minuter ungefär. Så det är för mig frustrerande ibland, för jag 
vill gärna kunna planera lite grann i alla fall och veta. Men det är ju inte hans fel, 
utan det är ju situationen (Resp E) 

 
Jag minns i början att vi planerade och pratade om att göra grejer och så. Men nu, 
det är ingen mening. Han ringer och säger han blir två tre veckor sen, man har ju lärt 
sig det. Vi skulle ju inte få för oss att boka en resa eller så. Det vet vi, det kan lika 
gärna gå i stöpet. Så det får bli att jag får försöka få semester med kort varsel om vi 
ska åka nån stans. (Resp. A) 

 
Två av respondenterna nämner att fasta mönstringstider är viktigare för dem än längden på 

törnarna 

 
Optimalt tycker jag vore om man visste att han åker det datumet och han kommer 
hem det datumet. Han skulle kunna få vara borta mycket längre om man istället fick 
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veta exakt. Vi skulle kunna planera resor och med vänner, jag skulle kunna planera 
mitt jobbschema så att vi var lediga mer ihop när han var hemma (Resp. A) 
 
Ja alltså det är irriterande. Det hade varit bra och veta mer exakt. Det är nästan 
viktigare än tiden han är borta. För även om det bara blir en vecka försening, så kan 
det ju bli förskjutning flera månader fram så det är ju så svårt att planera semester 
och så. Och jag har ju också ett jobb som jag måste planera rätt långt i förväg/---
/Men det är lite hopplöst ibland så man får försöka att inte planera och göra saker 
spontant istället  (Resp. C) 

 
En av respondenterna tog ändringar mer med ro 
 

För min del har det inte varit några problem om mönstringsdatum ändrats, jag har 
försökt uppmuntra Anders när det han blivit ändring i planeringen. (Resp. D) 
 

Avsked  

Inte helt oväntat framkommer att avskedet och dagarna kring avfärd var mindre positivt 

 
Det jobbigaste var dagarna då han skulle åka i väg. Till och med djuren märkte det; 
när kappsäcken kom fram var det inte populärt, och man märkte på döttrarna att de 
blev annorlunda. Men vi gjorde det bästa av det. (Resp. D) 
 

Samtidigt som det ibland kunde upplevas som fördelaktigt att få vara för sig själv 
 

Ofta känns det ju rätt jobbigt precis när han åker, eller precis dagarna innan. Men 
sen är det ju inte bara negativt. Ibland är det skönt att vara själv. (Resp. C) 

 

Två av respondenterna uttryckte återigen sin omtanke för partnern som var den som skulle iväg 
 

Anders tyckte det var svårare och svårare att åka ut på sjön de sista åren. Jag såg ju 
på honom hur jobbigt det var, och jag försökte uppmuntra, liksom så han inte skulle 
behöva lastas med dåligt samvete. Men sen när han var ute i båten, då kände han ju 
att allt var som vanligt. Och det kändes ju skönt att han kände så, för annars hade det 
ju varit jobbigt (Resp. D) 
 
Jag tror det är lättare för den som är iland. För då har man ju alla sina vanliga 
kontakter. (Resp. C) 
 

Samma respondent tillägger 
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Men sen är det ju många som är ute och reser i jobbet; veckor pendlar, jobbar på 
andra orter och så. Så det är ju rätt vanligt numera att folk faktiskt inte kommer hem 
varje dag. Det är ju inte bara dom till sjöss egentligen (Resp. C) 

 

Två av respondenterna antyder även att det i samband med hemkomsten kan uppstå en viss 

omställningsperiod för båda parter 

 
Ledigheterna är ju den positiva drivkraften för den som är borta, det är väl en av 
anledningarna till att jobba så. Men det är ju bara den som får ledigt, den andra 
människan jobbar ju fortfarande och har rutiner och sådär. Och det kan ju vara 
ganska svårt. I alla fall om man är en människa som har svårt att komma in i 
vardagslunket när man är ledig. Så att det inte blir så att den ena vänder på dygnet 
och den andra går till jobbet. Då syns man ju ändå inte liksom. (Resp. E) 
 
Sen är han ju ofta jättetrött när han kommer hem efter en så lång period och har 
stigit upp halv fyra varje morgon. Han vill sova ut och bara vara. Medan jag vill 
hitta på massa saker. Så det är en liten tillvänjningsperiod när han kommer hem. 
Och helt plötsligt har jag nån att ta hänsyn till, det har ju inte jag haft på länge. 
(Resp. A) 
 

Vikten av kommunikationsmöjligheter 

Alla respondenter tycker att det är viktigt att kunna kommunicera med sin partner när han är 

ute. De flesta har även erfarenhet av begränsningar i att nå varandra i vissa perioder beroende 

på fartygstyp eller fartområde. Flera påpekar att det har blivit mycket bättre med åren, vilket 

uppskattas 

 
Ja alltså vi ringer ju inte så jätte ofta, kanske nån gång i veckan eller så. För när vi 
träffades så kostade det ju 30 kr/min. Och nar man mailade så var det kapten som 
öppnade, och det kunde han inte göra varje dag som man gör nu. Men det har ju 
också ändrats ganska mycket. Nu är det ju lite lättare med mobil, när man kan 
skicka bilder och så. Mailar varandra gör vi ju nästan varje dag. (Resp. B) 
 

Om det skulle hända något är det viktigt att kunna nå varandra 
 

När han har gått över Atlanten, så har det varit ibland att man inte kunnat alltså ha 
nån kontakt alls på flera veckor. Det är egentligen det värsta av allt, när man inte vet 
om allting är bra eller vad som händer. Så det är bättre nu när han går närmare land, 
det känns bättre. Om det händer nått så kan han komma hem ganska snabbt (Resp. 
E) 
 
Det som spelar roll mest är nog hur man har möjlighet att kommunicera med 
varandra under tiden./---/ Det är ju inte alltid man har haft internet uppkoppling, 
men dom har väl nån satellit mail som brukar funka. Den har ju vart räddningen 



25 
 

många gånger. Nu kan ju jag få tag på honom också, innan var det bara han som 
kunde få tag på mig. Det är ganska skönt att ha möjligheten att höra av sig själv om 
det händer nånting. Det kan vara att man bara har en dålig dag eller så, som man vill 
dela. (Resp. A) 
 

Samtidigt som en respondent beskriver hur paret fick anpassa sig utefter förutsättningarna 

 

Du vet det fanns ju inga mobiler på den tiden. Så man var ju ängslig tills han kom 
hem. Men Anders har alltid varit duktig på att höra av sig. Och jag i min tur har inte 
velat ringa och störa. För ringde jag då kanske dom tror att det är problem. Det går 
ju inte för honom att vara orolig om det händer någonting här hemma. (Resp. D) 

 

Säkerhet 

Att det ska hända olyckor under tiden sjöfararen var ute, var något som respondenterna över 

lag inte tänkte nämnvärt på, eller medvetet undvek att tänka på. 

 

Jag har nog försökt låta bli att tänka på det, jag kan nog börja oroa mig om jag 
börjar tänka på det för mycket. Men sen ibland när man hör sådär om 
stormvarningar och orkaner, då kan man fundera lite. Jag vet ju inte så mycket om 
fartyg, så jag vet ju inte om det är farligare i små båtar eller inte. Men jag försöker 
skjuta ifrån mig det (Resp. C) 
 

En av respondenterna kommenterade fartygstypens betydelse kopplat till olika typer risker 

 
Nej nu jobbar han ju inte på offshore eller supply, då hade jag nog varit mer orolig. 
Men det är klart. Jag kanske tänker mer på att han jobbar på tankers med kemikalier 
och sånt. Och den långsiktiga effekten av det hela. Man vet att det är väldigt 
skadligt. Så det tänker jag nog mer på än att det ska hända en olycka (Resp. E) 

 
Oro i samband med transporten för av/på mönstring förekom hos en av respondenterna 

 
Jag gillar inte det att han ska flyga till och från båten, då är jag lite rädd att det ska 
hända något. Men inte när han är på båten, den är ju så pass stor. Sen, dom har ju 
gått i Somaila nu och har ju vakter och så, men att det ska hända nånting, att dom 
ska bli tagna eller så, det är ju ganska liten chans ändå. (Resp. B) 
 

Två av respondenterna hade erfarenhet av att incidenter ombord 
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Skepparen ringde en gång och sa att det hade gått illa med Anders fot. Han hade 
varit med om en olycka där en lastlucka gått över halva foten. Dom fick stopp på 
den, men den kunde lika väl gått av. Då var det inte roligt. (Resp. D) 
 
Dom hade ju pirater ombord, han var ju med om det när dom attackerade deras 
fartyg. Dom fick låsa in sig och dom sköt på båten och allt var det var. Så det är 
klart, det är väldigt oroligt. Och jag sover inte gott när han är i Afrika. Men annars 
tar jag nog det där med väder och olyckor med ro. Då är det mer det att jag vet att 
han mår dåligt när det är dåligt väder och så. (Resp. A) 

 

Ombordbesök 

Att följa med sin partner ombord, var genomgående inget respondenterna visade speciell 

entusiasm för.  En av respondenterna uttrycker sig 

 

Jag har varit och hälsat på nån gång när dom har varit till kaj. Men jag har inte åkt 
med, jag tror jag skulle bli sjösjuk. Så det hade nog inte varit riktigt min grej. (Resp. 
C) 
 

En av respondenterna hade erfarenhet av att åka med på en resa tillsammans med ett av deras 

gemensamma barn.  Hon påpekar vissa praktiska problem som kan uppstå i samband med 

ombord besök. 

 
Det kan ju vara så att det är svårt med flygtider och så, datum ändras. Men jag vet en 
gång så tog jag färjan från Karlskrona till Gdynia och åkte med till Göteborg. Men 
sen när första barnet kom och jag var med så var det så att egentligen behövde han 
ju överlevnadsdräkt. Det fanns ju inga för barn. Men då var det ju kapten då som 
fick avgöra. Och chansen att det ska hända nånting den är ju inte jättestor, och då 
kanske man ändå inte (med överlevnadsdräkt) skulle, alltså, klara sig/---/Det är väl 
trevligt och hälsa på nån dag eller så och sova över. Men sen kan man ju inte göra så 
mycket. Man får sitta i hytten och kolla på tv, med barnen är det ju ingen jätte hit. 
(Resp. B) 
 
Ja jag har varit och hälsat på en gång när de låg på varv, sov över några nätter. Men 
att åka med, nä det känner jag inte att jag har något behov av. Inte så länge han är på 
den båten i alla fall, den är inte så exotisk om man säger så. Skulle det vara nån 
trevlig båt som gick till nån trevlig destination så visst det kanske man skulle… 
(Resp. A) 

 

 

Själständighet 
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Respondenterna ställde sig olika till hurivida man som person bör vara självständig för att 

relationen skall fungera. Två menade att det var en viktig faktor 

 

Det kanske är svårt ifall den personen som är hemma behöver väldigt mycket stöd 
och hjälp i sin tillvaro. Men för oss har det funkat ganska bra eftersom jag är ganska 
van vid att ta hand om mig själv. Eftersom han inte finns där 99 procent av gångerna 
man behöver honom, så är det ju en fördel om man kan lösa saker själv (Resp. E) 

 

Jag tror man måste vara lite självständig och handlingskraftig, och jag kanske är lite 
manhaftig. Jag är inte sen på att ta tag i varken bu eller bä. Jag har ju fått ta alla 
klassmöten med barnen, jag har ju räknat med att vara själv. Förr i tiden tog jag till 
och med skidorna med mig till jobbet för att vara säker på att kunna ta mig hem till 
flickorna. Dom var hemma själva när jag var och jobbade. Så då var det ju 
jätteoroligt och inte kunna komma hem. Dom var ju bara 7 och 5 år gamla (Resp. D) 

 

Samma respondent pekar samtidigt på att för hennes del har intressen och sysselsättning haft 
betydelse 

 

I och för sig har det nog varit viktigt att jag haft min hobby och stora intresse här 
hemma som har tagit upp min tid. Sen att jag är rätt aktiv, det fyller ju upp det här 
tomrummet om man säger. (Resp. D) 

 

Att sen tidigare vara van att klara sig själv menade en av respondenterna var en fördel 

 

Jag har levt ensam länge innan vi träffades, har trivts väldigt väl med det. Så jag är 
ju en ganska stark personlighet mig själv. Det kanske hade varit skillnad om jag 
alltid hade levt med någon och inte tyckt om att vara själv. Jag känner inte att det är 
ett problem liksom. Jag tror det krävs att man klarar av att vara ensam och inte har 
ett behov av att ha folk runt omkring sig (Resp. A) 

 

En annan menade att personlighet inte har någon betydelse 
 

Folk reagera ofta, frågar och så. Men jag tror inte man behöver vara speciellt 
självständig eller på ett visst sätt som person. Jag menar, det är som det är, och då 
klarar man av det om man vill. Sådär jättemärkvärdigt är det ju inte ändå (Resp. C) 

 

En av respondenterna framhöll hur attityden spelar roll, att kunna ta tillvara och uppskatta 

tiden man är ifrån varandra. 
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Självständig vet jag inte om jag tror man måste vara. Jag menar om det är något så 
kan man ju fråga andra om hjälp och så. Men däremot tror jag man måste vara 
positiv, man kan inte gå runt och tänka ´hoppas de här tio veckorna gå fort´ för det 
funkar inte. Utan man måste leva dom tio veckorna, även om man längtar hela tiden 
tills han ska komma hem, så måste det ändå få vara vardag. (Resp. B) 
 

Betydelsen av ett socialt nätverk  

Två av respondenterna framhåller vikten av ett starkt, socialt nätverk. Detta gäller främst när 

det kommer till praktiska ting som till exempel barnpassning  

 

När Anders var ute på sjön, då hade jag ju mina svärföräldrar som jag kunde 
anförtro mig åt och så. Vi fick ju två barn, och sen efter några år började jag jobba i 
storkök som timvikarie då. Och då hade jag ju både mina svärföräldrar och föräldrar 
som ställde upp. (Resp. D) 
 
Det jag kan tycka är jobbigt är när barnen är sjuka. Då när han är på sjön så är det ju 
verkligen jag som måste vara hemma. Vi kan ju inte hjälpas åt. Det kan jag tycka är 
det allra värsta. Och jag ju ofta ganska långt borta, eftersom jag jobbar och ibland 
sover borta. Så dom får ju vara på nattis eller helgdagis/---/Sen har vi ju våra 
föräldrar, syskon och barnvakt. Så man måste ju bygga upp ett sånt nätverk. Och 
därför är det kanske också viktigt att bo nära folk man känner, för annars hade det 
inte funkat. Jag hade inte kunnat jobba så som jag gör om vi inte hade haft den 
uppbackningen. (Resp. B) 
 

Samma respondent menar att det kan vara jobbigt om partnern är till sjöss när det är mycket 

”extra” som händer och ska ordnas med. 

 
Alltså, den här gången när han var borta, så var det mycket som hände; vi blev 
påkörda med bilen, vi fick översvämning och värmepannan la av. Sådana saker, det 
är ju inte jätteroligt. (Resp. B) 
 

Flera av respondenterna tyckte att det innebar något större problem med att partnern inte var 

hemma vid speciella tillfällen så som högtider, bröllop, födelsedagar etc. i och med att man i 

många fall har många andra människor omkring sig.  

 
Det som är bra med tio veckor också, är ju att det blir ju varannan. Han är hemma 
varannan jul och varannan sommar och så. Och under julen då har man ju alla andra 
släktingar omkring sig. /---/ Men den värsta gången var nog när våra bästa kompisar 
gifte sig, när man är på sådana tillställningar när man vill vara två man vill går dit 
som ett par. Jag hade velat haft honom där då/---/ Och sen var man ju lite orolig att 
han skulle missa när barnen skulle födas. Men vi klarade ju det, han var hemma 
båda gångerna. (Resp. B) 
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Jular har det ju varit vartannat år. Men där tror jag det är värre för den som är iväg, 
kan jag tänka mig. För jag menar jag firar ju jul med resten av familjen. (Resp. C) 
 
Nej, det har inte gått att planera. Det känns som att det har varit ungefär fifty/fifty, 
att hälften har fallit bort och hälften hemma. Men det har väl alltid fått stå lite i 
skymundan på något sätt (Resp. E) 
 

Man visade sin omtanke för partnern genom att poängtera att det nog i så fall var mer 

synd om honom som var borta 

 
Anders hann träffa henne (dottern) två gånger, och då väldigt kort tid, hennes första 
levnadsår. När han kom hem första gången kände hon inte igen honom och blev 
livrädd, då tyckte jag synd om Anders. (Resp. D) 

 
Men sen minns jag min yngste son kom på nån gång när han var tio år att, ´pappa 
har inte varit hemma nån gång när jag fyllt år´ Men det var mer ett konstaterande än 
besvikelse. Barnen har ju varit vana. Nä, då tänker jag att det kanske är mer synd om 
den som inte är hemma. (Resp. C) 
 
 

Omgivningens bemötande 

Flera av respondenterna menade att folk i deras omgivning ibland saknade förståelse för deras 
situation 

 

Det är ju ett speciellt liv, det är det absolut och det går inte att förklara för nån hur 
man har det, det tillhör liksom inte vanligheten. De flesta frågar nog ´hur länge ska 
han hålla på med det då? ´Folk tycker mycket och dom tror att dom förstår, men de 
har åsikter om saker som de egentligen inte förstår sig på. (Resp. A) 

 
Många tycker man är duktig och så som inte klagar. Dom menar att dom aldrig 
skulle klara det. ´Hur vågar du bli tillsammans med en sjöman´, så är det ju mycket. 
Men det är också mina jobbtider, det är ingen som skulle vilja ha såna jobbtider, 
men jag tycker det är alldelens utmärkt/---/ Sen, dom som jobbar lite mer udda tider; 
sjuksköterskor, polis och där har man ju mer förståelse, och dom kan man ju träffa 
på dagarna, kvällarna med eller utan barnen. (Resp .B) 
 

Som svar på omgivningens oförståelse framhålls de fördelar man ändå känner att sin partners 

arbetstider medför 

 
Ja, dom flesta fattar väl typ inte hur man står ut. /---/ Men jag kan snarare tänka, 
visst det är jättejobbigt när han åker, men om det är kortare törnar, man får verkligen 
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känna efter och tänka varför man är tillsammans. Det blir lite enklare tror jag, att 
man inte tar varandra för givet. För man måste verkligen anstränga sig. Så för vår 
del har det nog varit bra tror jag. Och om man tycker att det blir jobbigt, så måste 
man ju känna efter om det är värt det. Men än så länge har jag alltid känt att det är 
värt det (Resp. E) 

 
Hellre landjobb? 

På frågan om de hellre skulle vilja att deras partner jobbar iland, går meningarna även här 

aningen isär. Flera av respondenternas svar var inte självklara och de formulerades efter en 

stunds funderande  

 

Jo, men det tror jag nog ändå. Men fördelen med att vara ifrån varandra är ju att man 
inte nöter på varandra, så det kan ju vara bra också.  (Resp. C) 

 

Det är klart, vanligt jobb och så, är väl inte helt fel. Men vi är så vana vid det här så 
jag vet faktiskt inte. Jag är inte säker att det skulle bli så bra, för nu har vi ju nånting 
att längta efter hela tiden. Men det är klart, det hade kanske vart skönt om han hade 
ett vanligt jobb, kanske jobbade på Sjöbefälsskolan, vanliga tider och så. Fast jag vet 
inte. För eftersom jag ju jobbar varannan helg nu också så blir det ju mycket mindre 
tid ihop, med vanliga tider. Nä det är nog svårt. (Resp. B) 

 
Många fördelar som överväger 
 

Nej alltså jag tycker vi har det väldigt bra ändå. Som jag sa, vi har ju väldigt mycket 
kvalitétstid när han är iland, mer än många andra par. Och vi har möjlighet att göra 
lördag av en tisdag. Och det är ju värt mycket. Det är ju väldigt lyxigt för mig när 
han är hemma. Han tänker ju på allt, fixar mat och har energi när man kommer hem 
efter jobbet. Jag tror att det är jättenyttigt att man är ifrån varandra och får sakna och 
längta. Det ger ju en egen tid, och det är det inte alla som får i ett förhållande. Sen 
tror jag att vi uppskattar tiden vi har tillsammans än vad många andra gör. (Resp. A) 
 

Tankar kring framtiden 

Den generella inställningen bland respondenterna angående deras tankar kring framtiden, var 

lite olika beroende på deras ålder och livssituation. Gemensamt var ändå att alla var inställda 

på att partnern kommer vara ute till sjöss större delen av sin yrkerskarriär.  

 

För en av respondenterna innebär framtiden att hennes partner snart kommer gå i pension 
 

Nu ska ju Harald i pension. Det tror jag blir bra. Men det är klart det är ju en 
omställning också. Det kanske blir jobbigt. Det vet man ju inte. (Resp. C) 
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Mer tid till intressen och hjälp med vardagssysslor uppskattades av en av respondenterna vars 

partner gick i pension för ett par år sedan 

 
Nu när Anders har gått in i sin pension, då blir man plötsligt bortskämd. Förr hade 
jag ju vedhuggning till exempel. Det blev inte varmt i huset och jag inte gick ut och 
fixade med veden, ingen mat på bordet om jag inte gjorde middagen. Man fick ju 
lov och vara inplanerad. Men nu kan vi ta dagen som den kommer. Vi kan vara ute 
och paddla kajak och jag har ju mitt nattjobb, och det stämmer ju väldigt bra överens 
med det livet vi har. Vi har ju byggt upp ett gemensamt intresse under alla åren och 
nu när Anders är pensionär så kan vi ju verkligen ägna oss åt det. (Resp. D) 

 
En av de yngre respondenterna uttrycker att förändrade omständigheter i livet kan ändra 

inställningen 

 
Ja jag är väl inställd på att han kommer jobba till sjöss, om det funkar med barn och 
så. Men skulle det inte funka så tror jag han skulle kunna tänka sig att gå iland 
också. Men jag vet att han har haft siktet inställt på att jobba i nån hamn, helst 
bogserbåt,  så att han inte är ute. Så det är väl målet, sen får man se hur lång tid det 
tar att komma dit (Resp. E) 

 

Samma respondent menar också att inställningen är det som ar det viktiga 
 

Det är väl som med alla förhållanden, vill man nånting så funkar det ju. När man 
slutar vilja är det svårt att få det att funka. Så jag tror det är lika stora odds för att det 
håller som vilken relation som helst faktiskt. Så länge man kan prata med varandra 
och komma överens så går det bra. (Resp. E) 
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6. Diskussion och analys 
6.1 Resultatanalys  

Syftet med denna studie var att belysa på vilket sätt partners till en sjöfarare påverkas av de 

växelvisa avlösningssystemen som yrket innebär. Avsikten var också att identifiera eventuella 

faktorer som var av större betydelse för respondenternas upplevelse. 

 

Ur resultaten från den här studien framgår att samtliga respondenter menar att leva med en 

växelvis frånvarande/närvarande sjöfarare påverkar deras vardag. På vilka sätt detta visar sig 

varierar till stor del från individ till individ och den specifika livssituation partners/paret 

befinner sig. Dock går att utläsa några faktorer som påverkar den helhetsbild som 

respondenterna beskriver. Om man sedan upplever dessa som negativa eller positiva är 

återigen individspecifika. 

 

Ett exempel på detta är avlösningssystemets längd. Här ser vi en stor spridning mellan hur 

långa perioder man ser som optimalt. Allt ifrån en, två veckor upp till tio veckor nämns som 

önskvärda perioder. Dessa resultat går inte helt i linje med exempelvis Thomas (2003) och 

Kaijser (2005) studier där ett avlösningssystemets utgjort korta perioder beskrivs som 

avgörande faktor för hur väl förhållandet fungerar. Resultaten från denna studie visar snarare 

på en komplexitet. Det är inte givet att kortare avlösningssystem är att föredra och 

anledningarna till detta kan vara hur ens livssituation ser ut i övrigt. Det vill säga vilka 

arbetstider man själv har, hur övrig social gemenskap påverkas, hur barnpassning samt andra 

praktiska ting går att lösa.   

 

Just partners egna arbetstider var något som diskuterades närmre av flera respondenter. Fler av 

dem hade själva ett arbete med varierande arbetstider som medförde både positiva och negativa 

aspekter. Vissa hade erfarenheter av att parets arbetstider ”krockade”, vilket gjorde att de fick 

väldigt lite tid tillsammans under sjöfararens ledigperiod. Andra menade att de fick mer tid 

ihop i deras nuvarande situation till skillnad från ifall deras partner istället skulle ha ett jobb 

iland. 

 

Likt det vi kan se ur tidigare undersökningar upplever även respondenterna i denna studie att 

man i viss utsträckning lever ett ”delat liv”. Även här går meningar isär när det gäller på vilket 
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sätt denna upplevelse tar sig i uttryck. Vi ser exempel på hur det sociala livet påverkas genom 

olika umgänge och intensitet mellan de olika perioderna. Flera av respondenterna umgås mer 

med vänner när deras partner är till sjöss. Ökad grad av frihet/ansvar under den tid sjöfararen 

inte är hemma liksom fritidsintressen och möjliget att utöva dessa nämns också som områden 

som påverkas. Hur man upplever att det går att kombinera detta kan vi jämföra med bland 

annat det Watson (2008) skriver om balancing two lifes. Hon beskriver den som en fas som 

utvecklas med tiden allt eftersom man hittar balans mellan hemma och borta perioderna. Detta 

ser vi tendenser på hos respondenterna från denna studie. När det gäller de övriga faserna som 

Watson beskriver; innocense och normalasing his present/anbsence, kan ur denna 

undersökning inte utläsas att respondenterna skulle falla inom någon speciell fas. Möjligen kan 

vi se vissa likheter men inga tydliga kategoriseringar går att göra. 

 

De positiva aspekter som lyfts fram från tidigare studier (bl.a Kaijser, 2005) bekräftas även i 

denna studie vars resultat visar att man framförallt uppskattar upplevelserna av; att få längta 

efter den andra partnern att förhållandet får förnyelse efter varje bortaperiod, att man sjöfararen 

kan vara mer flexibel när det gäller bostadsort då det oftast inte har betydelse för dennes 

arbete, att man som parter får egen tid samt att paret får mer kvalitétstid när man ses, i 

jämförelse med många andra par där båda parter jobbar iland. Dessa fördelar vägde för flera av 

respondenterna upp de negativa aspekterna och flera svarade att inte skulle föredra att partnern 

jobbade iland. 

 

Till skillnad från tidigare undersökningar jag tagit del av som gjorts i en tid då 

kommunikationen var mycket begränsad, vittnar respondenterna i denna studie att 

kommunikationsutrustningen har blivit mycket bättre. Möjligheten att kunna ha en kontinuerlig 

kontakt med sin partner och framförallt att kunna nå varandra om det händer något hemma var 

väsentlig.  

 

Det område där respondenterna faktiskt visade en entydig bild var inställningen till de 

oregelbundna av och på mönstringsdatum som yrket många gånger innebär. Det var något alla 

fem respondenter hade erfarenhet av och med undantag från en delade de uppfattningen att 

detta var det man såg som en frustrerande och problemfylld del. Även här kan vi se partners 

egna arbetstider som en viktig faktor som påverkar. Vi kan se exempel på partner vilka har ett 

flexibelt arbete där de har möjlighet att själva styra sina arbetstider i viss mån, bland annat 
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genom att jobba mer i vissa perioder (t.ex. då sjöfararen är till sjöss) och på så sätt ha mer ledig 

tid när sjöfararen är hemma. Detta är dock avhängt en viss planering och framförhållning från 

sjöfararen. De ovissa mönstringsdatumen utgör i vissa fall ett hinder vilket kan upplevas 

frustrerande. Även när det kommer till att planera in till exempel semestrar eller speciella 

händelser upplevs som svårt just på grund av ovissa och ändrade datum.  

 

Den hemmavarande partnerns självständighet var något som återkommande diskuterades i de 

tidigare undersökningarna. Där framgick att det var en förutsättning för att relationen skulle 

fungera (Thomas 2003). Resultaten från denna studie bekräftar delvis det. Bland 

respondenterna går att utläsa att åtminstone en viss grad av självständighet är viktig. Man 

definierade denna själständighet i en beskrivning av sig själv där man framhöll sidor som 

ansågs värdefulla; handlingskraftighet, vana att vara ensam, stark personlighet, aktiv. Ett par 

av respondenterna hade dock uppfattningen att självständighet inte hade någon betydelse utan 

menade istället att en positiv attityd var viktigare.  

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att denna undersökning visar på att leva som partner till 

en sjöfarare innebär att ens eget liv och vardagsrutiner påverkas av sjöfararens växelvisa 

frånvaro på flera olika sätt. Vilka områden och hur man upplever och förhåller sig till detta är 

dock individuellt och påverkas till stor del av just respondentens och dess partners specifika 

livssituation. Genomgående bland samtliga respondenters uttalanden kan förstås som att man 

som par försöker kompromissa och anpassa sig efter varandra och löser eventuella problem 

gemensamt. 

  

 

6.2 Metoddiskussion 
Vad gäller intervjuguiden och att använda sig av olika temata har fungerat bra och passat 

ämnesvalet. Att prata om hur man upplever sin livssituation och privatliv kan i vissa fall ses 

som något personligt. Det krävs att man som intervjuare får ett visst förtroende från 

respondenten. För att få fram givande svar krävdes lyhördhet en god dialog. Intervjuformen, 

mer liknande ett samtal, visade sig mycket lämplig. I hur stor utsträckning direkta samt 

följdfrågor behövde ställas berodde till stor del på vem respondenten var. Under vissa 

intervjuer kom svar och intressanta tankegångar utan att direkta frågor behövde ställas, medan 

i andra fall krävdes mer konkreta frågeställningar. 
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En nackdel med mindre strukturerade metoden visade dig dock i vissa fall vara att intervjun 

ibland kunde tappa fokus. Stundtals övergick intervjuen snarare i ett samtal utanför förvalda 

temata. Detta hade dock ingen större påverkan på slutresultatet, men innebar större mängd 

material att bearbeta. Däremot visade sig telefonintervjuerna hålla bättre fokus på själva 

intervjun och dess temata. Det kan och andra sidan bero på att telefonintervjuerna utfördes sist 

och jag som intervjuare var mer erfaren i den rollen. 

 

I efterhand kan jag se både för och nackdelar med att använda sig av en diktafon för att 

dokumentera intervjuer. Den givna fördelen är självfallet att man slipper koncentrera sig på att 

föra anteckningar utan kan i hög grad fokusera på vad som sägs. Det finns alltid en risk vid 

inspelning av intervjuer att situationen upplevs mindre avslappnad (Patel. m.fl., 2011). Detta 

kunde jag i viss mån notera i de personliga intervjuerna. Speciellt tydligt blev det så diktafonen 

stängdes av och intervjun gick över i ett mer ”avslappnat småprat” men där vissa intressanta 

synpunkter kom fram. Efter medgivande från respondenten, kunde dessa uttalanden då 

tilläggas i datamaterialet.  

 

Detta fenomen förekom inte i de fall då telefonintervjuer användes, troligen på grund av att 

diktafonen inte var synlig för respondenten och därmed inte heller lika påtaglig. Den stora 

nackdelen men telefonintervjuer är dock, att man går miste gester, ansiktsuttryck och 

kroppsrörelser, vilka också kan ha ett visst värde i form av tolkning och analys. (Svenson m.fl., 

1996). Jag finner det dock i denna studie inte ha någon större betydelse för slutresultatet. 

Under intervjuerna har utförliga svar getts. I de fall där tveksamheter till olika tolkningar 

uppstått, har kompletterande frågor kunnat ställas och förtydningar kunnat göras. 
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7. Slutsatser och rekommendationer 
Några generella slutsatser bör inte dras ur denna studie. Det var heller inte min avsikt. Även 

om antalet respondenter skulle varit fler tror jag är det också svårt att få en övergripande, 

generell bild av hur det är att leva med en sjöman. Förmodligen finns det nog lika många svar 

som det finns individer.  

 

Det som framkommit ur denna studie är nog snarare att det finns många olika sätt att förhålla 

sig till att leva med en sjöfarare. Gemensamt för alla respondenter var dock att det finns både 

positiva och negativa aspekter. Vad som dock upplevs som negativt, varierar från person till 

person. Det vill säga, det ena upplever som en fördel, tycker en annan är något negativ och 

många olika faktorer spelar in och påverkar varandra.  

 

Ur den här undersökningen framkommer att det inte är nödvändigtvis är själva längden eller 

det faktum att ens partner är borta i perioder som utgör ett eventuellt problem. Det som 

framkommit är istället den ovisshet i av och påmönstringsdatum är det som kan utgöra ett 

problem. Eftersom det kan tänkas ligga i rederiers intresse att underlätta för sina anställda att 

kunna kombinera sitt yrkes och privatliv, kan det finnas anledning att vidare undersöka just 

denna aspekt. Vilka möjligheter finns hos rederier/sjöfarten att möjliggöra fasta av och på 

mönstringsdatum och på så sätt bli en attraktivare arbetsgivare? 
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Intervjuguide 

 

Inför intervjun 

- Bakgrund och Syftet med undersökningen samt hur materialet kommer användas 

presenteras 

- Intervjuguidens uppbyggnad 

- Klargörande om respondentens anonymitet 

- Redogörelse för att diktafon önskas användas under respondents samtycke. 

Transkriberat material kommer att finns att tillgå. 

- Respondents eventuella frågor inför intervjun? 

- Diktafon startas. 

 

Presentation av respondent 

 

Födelseår: 

Nuvarande sysselsättning/arbetstider: 

Antal år tillsammans med sjöfarare: 

Varav sjöfararen jobbat till sjöss: 

Sjöfararens avlösningssystem (antal veckor): 

 

 

TEMATA 

• BAKGRUND 

Tidigare kontakt med sjömansyrket 
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• DELAT LIV 

Strategier och förhållningssätt 

Positiva och negativa aspekter att leva ett ”delat liv” 

 

• AVLÖNINGSSYTEMETS FORM 

Avlösningssystemets längd 

Ändringar i på/avmönstring 

Avsked  

 

• TRYGGHET 

Vikten av kommunikationsmöjligheter 

Säkerhet 

Ombordbesök 

 

• SOCIALA FÖRUTSÄTTNINGAR 

Själständighet 

Betydelsen av ett socialt nätverk  

Omgivningens bemötande 

 

• GENRELLT SETT 

Hellre landjobb? 

Tankar kring Framtid 

 

• ÖVRIGT 

Något respondenten vill tillägga? 
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