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Abstrakt	  
Den här studien handlar om hur kvinnliga sjöbefäl själva ser på möjligheten att kombinera 
familjelivet med sjömansyrket. Det finns många sjömän som tvivlar på möjligheten att 
kombinera familjelivet och sjömansyrket. Vissa hinder finns för kvinnorna, som är de som är 
gravida. Ett av de stora hindren är transportstyrelsens föreskrifter om fartygsbefäls 
behörigheter. Ett annat hinder kan vara personliga orsaker, som gör det svårt för de kvinnliga 
sjöbefälen att lämna sina barn och gå ut till sjöss igen. Syftet är att se hur de kvinnliga 
sjöbefälen själva ser på möjligheten att bilda familj och kombinera det med sjömansyrket. 
Metoden som användes för att besvara syftet var att ta del av grundad teori och genomföra 
kvalitativa intervjuer. Intervjuer har gjorts med kvinnliga befäl med och utan barn. Vidare 
gjordes intervjuer med en personalpurser som arbetar med personalfrågor och en kvinna som 
arbetar som restaurangchef ombord och har barn. Studiens slutsats är att det är möjligt att 
kombinera familjelivet med sjömansyrket, men risken är att man har svårt att klättra på 
karriärstegen och kanske får stå tillbaka i karriären. Det behövs en stabil grund hemma för att 
kunna åka ut på sjön och jobba. 
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Abstract	  
This study is about female officers view at the possibility of combining family life with the 
seafaring profession. There are many sea officers who doubt the possibility to combine family 
life and the seafaring profession. One of the major obstacles is the Swedish Transport Agency 
regulation for vessel. Another obstacle can be personal obstructer who gives the female sea 
officers problem to leave their children home and go out working at sea again. The aim of the 
study was to research the female officers´ views at the possibility of starting a family and if 
that impedes their career opportunities. Interviews were carried out with female officers with 
and without children. Interviews were carried out with a staff purser who works with 
personnel issues and a woman who works as a restaurant manager on board. The method used 
to answer was to partake of grounded theory and conduct qualitative interviews. The study led 
to the conclusion that it is possible to combine family life with the seafaring profession, but 
the risk exist that one has difficulty climbing the career ladder and might have to stand back. 
Obviously you need to have a solid foundation at home to be able to go out and work at sea. 

Keywords:	  

Female,	  sea	  officer,	  pregnancy	  and	  maternity.	  



 IV 

Förord 
Jag vill först och främst tacka alla som har ställt upp och låtit sig bli intervjuade, som således 

gjort detta arbete möjligt. Stort tack tillägnas också min handledare Karin Lundberg som har 

väglett mig under arbetets gång. 

  



 V 

Definitioner och förkortningar 
AFS Arbetsmiljöverkets författningssamling 

ARM Arbetsmarknadsdepartementet 

mSv Milisievert 

SFS Svensk författningssamling 

VAB Vård av sjukt barn 

  



 VI 

Innehållsförteckning 
1	   Bakgrund .............................................................................................................................. 1	  

2	   Syfte ..................................................................................................................................... 2	  

3	   Gällande regelverk ............................................................................................................... 3	  

3.1	   Fartygsbefäls behörigheter ............................................................................................ 3	  

3.2	   Föräldraledighetslagen (1995:584) ............................................................................... 3	  

3.3	   Föräldraledighetsdirektivet 2010/18/EU ....................................................................... 4	  

3.4	   Arbetsmiljöverkets föreskrifter om gravida och ammande arbetstagare och allmänna 

råd om tillämpningen av föreskrifterna .................................................................................. 4	  

3.5	   Dosgränser vid verksamhet med joniserande strålning ................................................. 5	  

4	   Tidigare forskning ................................................................................................................ 6	  

5	   Metod ................................................................................................................................... 8	  

5.1	   Analysmetod .................................................................................................................. 8	  

5.2	   Forskningsetiska aspekter ............................................................................................. 9	  

5.3	   Metoddiskussion ............................................................................................................ 9	  

6	   Resultat ............................................................................................................................... 10	  

6.1	   Presentation av respondenter ....................................................................................... 10	  

6.2	   Resultatsammanställning ............................................................................................. 10	  

6.2.1	   Graviditeten .......................................................................................................... 10	  

6.2.2	   Återuppta arbetet .................................................................................................. 12	  

6.2.3	   Rederiets ansvar ................................................................................................... 14	  

7	   Sammanfattande diskussion ............................................................................................... 16	  

7.1	   Graviditeten ........................................................... Fel! Bokmärket är inte definierat.	  

7.2	   Återuppta arbetet ................................................... Fel! Bokmärket är inte definierat.	  

7.3	   Rederiets ansvar .................................................... Fel! Bokmärket är inte definierat.	  

8	   Slutsatser ............................................................................................................................ 19	  

9	   Förslag till vidare forskning ............................................................................................... 20	  

Referenser ................................................................................................................................. 21	  

Bilagor ......................................................................................................................................... i	  

Bilaga 1 ................................................................................................................................... i	  

Bilaga 2 ................................................................................................................................. iii	  



 1 

1 Bakgrund 
Tänk dig att du har ett jobb som styrman ombord på ett fartyg och en dag får du veta att du är 

gravid. En graviditet är en av de största händelserna i livet för många kvinnor och män 

(Vårdguiden 2012). Det finns en fråga som inte är ovanligt att kvinnliga elever får höra från 

de manliga kollegorna när de är ombord; Skall inte du ha familj? (Wikell 2015). Denna fråga 

borde inte behöva ställas eftersom alla kvinnliga sjöbefäl borde ha samma möjlighet som de 

manliga kollegorna att kombinera familjelivet och yrkeslivet. Det finns sjömän som tvivlar på 

möjligheten att kombinera sjömansyrket och familjelivet (Kaijser 2005). De tvivlen som kan 

finnas är kvinnornas egen syn och känsla av att lämna sina barn hemma och åka iväg ombord 

och arbeta till sjöss. Intervjuer har genomförts med kvinnliga sjöbefäl, för att få kvinnornas 

egen syn på att kombinera sjöbefälsyrket och familjelivet. 

Det finns vissa hinder som kommer att göra det svårt för kvinnliga sjöbefäl att bilda familj. 

Enligt Transportstyrelsen gäller det för fartygsbefäl att de måste ha tjänstgjort som 

fartygsbefäl minst 12 månader under de senaste fem åren, för att kunna förnya sin behörighet 

(Transportstyrelsen 2011). Det här kan innebära ett hinder för kvinnliga sjöbefäl när de blir 

gravida, eftersom de inte kan vara ombord under hela graviditeten och sedan efter 

förlossningen när de är mammalediga. När sjöbefäl seglar med ett-ett system jobbar de lika 

mycket som de är hemma, vilket innebär att de måste räkna med två år för att kunna förnya 

sin behörighet. De kvinnorna som är befäl inom intendentur avdelningarna drabbas inte av 

behörighetsförlängningskraven. Det som är likadant för alla kvinnorna är att de måste gå iland 

tidigare under sin graviditet om det är vibrationer ombord som kan skada fostret hos den 

gravida kvinnan (AFS 2007:5). Vilka alternativ de kvinnliga sjöbefälen får av rederiet när de 

blir gravida skiljer sig beroende på vilket rederi de arbetar på och vilken sjöfart fartyget 

trafikerar. Vissa rederier erbjuder arbete i land och andra låter de gravida kvinnorna gå 

hemma med ersättning under graviditeten. En risk som finns är att kvinnor blir diskriminerade 

från sitt arbete när de blir gravida (Peterson 2014). 
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2 Syfte 
Studiens syfte är att undersöka hur de kvinnliga sjöbefälen själva ser på att kombinera 

familjelivet med sjömansyrket och för att få svar på detta kan frågeställningen brytas ner till 

följande frågor: 

• Vad ges det för möjlighet till anpassat arbete under graviditeten för kvinnliga sjöbefäl? 

• Vilka möjligheter finns det att återuppta arbetet till sjöss efter föräldraledigheten? 

• Hur uppfattar respondenterna att rederierna arbetar för att underlätta för de kvinnliga 

sjöbefälen att kombinera befälsyrket och familjelivet? 

Studien har avgränsats till kvinnliga sjöbefäl vilket innefattar befäl från nautiska, tekniska och 

intendentur avdelningarna på svenskflaggade fartyg, för att det är kvinnor som blir gravida 

och skall kombinera familjelivet med karriären ombord. De männen som bildar familj kan 

också uppleva problematisk med att kombinera familjelivet med karriären. Män behöver dock 

inte gå hem tidigare p.g.a. att de är gravida. De har inte samma svårighet att behålla sina 

behörigheter. 

Arbetet har avgränsats till svenska regler som gäller på svenskflaggade fartyg. Arbetet skulle 

bli alldeles för omfattande med lagar från hela världen. Det skulle även bli svårt att få 

respondenter från hela världen med tanke på möjligheter till resor. 
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3 Gällande regelverk 

3.1 Fartygsbefäls	  behörigheter	  

I Sverige är det Transportstyrelsen som är den myndigheten som har hand om behörigheten 

för sjöbefäl. Fartygsbefäls behörigheter gäller i fem år och under de fem åren måste man ha 

tjänstgjort minst tolv månader. Alternativt räcker det att segla tre månader de senaste sex 

månaderna, för att kunna behålla fartygsbefäls behörigheter. I fartygsbefäl räknas nautiska 

befäl och tekniska befäl. Tjänstgöringen måste ske på ett fartyg som har en bruttodräktighet 

av minst 20 ton och gå i yrkesmässig trafik. Har man inte uppfyllt någon av dessa krav måste 

man gå en behörighetsförlängning (Transportstyrelsen 2011). Dagens pris på en 

behörighetsförlängningskurs kostar nästan 23000 kr och omfattar tio dagar (Linnéuniversitetet 

2014). Intendenturbefälen har inget krav på sjötid under en viss period, men var femte år 

måste de förnya sin Basic Safety utbildning (Transportstyrelsen 2011).  

3.2 Föräldraledighetslagen	  (1995:584)	  

Föräldraledighetslagen ger alla föräldrar rätt att vara lediga från arbetet med eller utan 

föräldrapenning. Lagen gäller alla föräldrar och alla vuxna som har vårdnad om ett barn (SFS 

1995:584). Rätten till föräldraledighet har man från sin första dag som fastanställd. När man 

vill vara föräldraledig kan man söka ledigt hos sin arbetsgivare senast två månader innan tänkt 

period. Det är viktigt att kontrollera med sin arbetsgivare och facket för särskilda regler. 

Enligt Föräldraledighetslagens 16§ finns det ett anställningsskydd som skall skydda den 

anställde mot särbehandling. Arbetsgivaren får inte särbehandla en enskild anställd med 

anledning av föräldraledighet när det gäller anställningsintervju, utbildning, löneförhöjning 

och andra villkor i arbetet. Skulle arbetstagaren sägas upp på grund av föräldraledighet, kan 

uppsägningen ogiltigförklaras (SFS 2006:442). 

Mammaledighet gäller för den gravida kvinnan som har rätt till en sammanlagd ledighet med 

minst sju veckor före och efter förlossningen. Det är för mamman obligatoriskt att vara ledig 

från sitt arbete två veckor före eller efter förlossningen (SFS 1995:584, 4§). En kvinnlig 

arbetstagare som är gravid, precis fött barn eller ammar har rätt att omplaceras och få andra 

arbetsuppgifter om hon har förbjudits sina vanliga arbetsuppgifter. Det är viktigt att det gäller 

samma krav och anställningsförmåner med de nya arbetsuppgifterna (SFS 1977:1160). Om 

kvinnan inte förbjuds att fortsätta med sina arbetsuppgifter, har hon rätt att omplaceras 60 

dagar innan beräknat förlossningsdatum. Orsaker inom sjöfarten som kan göra att man 
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förbjuds att fortsätta med sina arbetsuppgifter kan vara vibrationer i fartyget, då fostret i 

livmodern kan skadas. Det kan i värsta fall leda till missfall (AFS 2007:5) Det finns fler 

arbetsmiljöer till sjöss som kan vara farliga för gravida och dessa finns beskrivna under 

avsnitt 4.4. Det som krävs av den kvinnliga arbetstagaren är att hon meddelar arbetsgivaren. 

Sedan skall arbetsgivaren se till att kvinnan omplaceras till ett lämpligare arbetsområde. 

Skulle arbetsgivaren inte kunna omplacera den gravida kvinnan till ett lättare eller mindre 

riskfyllt arbete, kan hon söka graviditetspenning (Försäkringskassan 2015). Om arbetsgivaren 

skulle kränka arbetstagaren kan denne kräva skadestånd, vilket kan leda till rättegång i 

arbetstvist (SFS 1977:1160). 

Föräldrar har rätt till ledighet från sitt arbete till dess att barnet har fyllt 18 månader. Från det 

att barnet fyllt 18 månader till och med 8 år har man som förälder rätt att förkorta sin 

arbetsdag och att ta ut ledighet i samband med föräldrapenning (Försäkringskassan 2013). 

3.3 Föräldraledighetsdirektivet	  2010/18/EU	  

Föräldraledighetsdirektivets syfte är att hjälpa föräldrar att få en jämställd föräldraledighet. 

Det skall därmed främja jämställda arbetsplatser. Europeiska gemenskapen samrådde med 

alla arbetsmarknadens parter, för att hitta ett gemensamt direktiv att jobba efter i EU. Tanken 

är att underlätta för kvinnor vid föräldraledighet, genom lagstiftning. Sedan vill EU också 

förbättra lagstiftning för föräldraledighet för pappor, adoptivföräldrar och VAB. Föräldrar har 

rätt till föräldraledighet från barnets födelse eller adoptionstillfället. Föräldradirektivet har sett 

till att både kvinnor och män har rätt till minst fyra månader föräldraledighet, varav en månad 

är ägnad åt var och en av föräldrarna för att skapa jämställdhet (Föräldraledighetsdirektivet 

2010). 

3.4 Arbetsmiljöverkets	  föreskrifter	  om	  gravida	  och	  ammande	  arbetstagare	  och	  allmänna	  

råd	  om	  tillämpningen	  av	  föreskrifterna	  

Dessa föreskrifter är till för att skydda gravida, nyförlösta och ammande kvinnor mot olika 

risker i arbetslivet. Olika risker kan vara fysikaliska faktorer, kemiska ämnen, biologiska 

ämnen, processer och arbetsförhållanden (AFS 2007:5). 

Fysikaliska faktorer kan vara skador på fostret och livmodern vid vibrationer och skakningar 

ombord. Det är även viktigt att tänka på hanteringen av lasten, så man inte skadar ryggen. 

Sedan får man tänka på risker av strålning som också kan orsaka skador. Arbetsförhållanden 
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är en av de vanligaste riskerna ombord, då besättningen går skift och jobbar under nätterna så 

att man inte får sin vanliga sömn (Transportstyrelsen 2012). 

För att få ta del av denna föreskrift måste arbetstagaren uppge sin graviditet för sin 

arbetsgivare. När arbetsgivaren får vetskap om graviditeten skall den påbörja en undersökning 

om den gravida arbetstagarens arbetsmiljörisker och arbetsmiljöförhållanden enligt tidigare 

nämnda risker. Åtgärder skall vidtas för att ta bort riskerna som man kan utsättas för ombord 

under graviditeten och amningen. Går inte riskerna att ta bort har arbetstagaren rätt till att 

arbetsgivaren försöker att ge andra arbetsuppgifter eller ett nytt arbetsområde. Ett yrke som 

man som gravid och ammande inte får jobba med är rök- och kemdykning pga. de stora 

påfrestningarna av värme och giftiga gaser. Ett av det ansvar som ett sjöbefäl ombord har är 

att kunna rök- och kemdyka vid en brand ombord (AFS 2007:5). 

3.5 Dosgränser	  vid	  verksamhet	  med	  joniserande	  strålning	  

Denna föreskrift finns till för gravida och ammande kvinnor för att skydda mot joniserande 

strålning. Arbetsgivaren har en skyldighet att berätta för kvinnliga arbetstagare i fertil ålder 

om riskerna för skador på foster vid strålning. Har man anmält graviditeten till arbetsgivaren 

har man rätt att bli omplacerad, för att slippa riskerna. Kan man inte omplaceras får inte 

mängden överstiga 1mSv av återstående tiden. När man ammar skall man inte utsättas för 

strålning, då det kan komma till barnet genom modersmjölken (SSI FS 1998:4). 
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4 Tidigare forskning 
Sjöbefälsutbildning och kvinna- en kvalitativ undersökning av Thyrén och Johansson (2014) 

är en studie om hur de kvinnliga studenterna har upplevt sin studietid på Sjöfartshögskolan i 

Kalmar utifrån den ojämna könsfördelningen. De senaste åren har de kvinnliga studenterna 

ökat vid Sjöfartshögskolan i Kalmar, dock är det än idag är det mansdominerat ombord. 

Enligt antagningsbeskeden hösten 2011 var endast 6 % av sjöingenjörsstudenterna och 17 % 

av sjökaptensstudenterna kvinnor (Thyrén & Johansson 2014). Resultatet som Thyrén och 

Johansson (2014) kom fram till är att kvinnor har upplevt sin studietid som en positiv 

erfarenhet från miljöer där majoriteten var män. Respondenterna har upplevt både positiv och 

negativ särbehandling inom sjöfarten. Den negativa särbehandlingen handlar mycket om 

attityden till kvinnor till sjöss. Respondenterna upplevde att det inte endast var under 

praktiken de hörde en negativ inställning till kvinnor till sjöss utan även i skolan av lärare 

(Thyrén och Johansson 2014). 

Det finns en rapport Planerar du barn eller föräldraledighet? En uppsats om arbetssökandes 

skydd vid anställningsförfarandet (Peterson 2014). Peterson har forskat om diskriminering 

och missgynnande behandling av gravida och föräldralediga. Rapporten är inriktad på 

landsektorn och visar tydligt på vilka sätt gravida och föräldralediga kan bli diskriminerade 

och avskilda från sitt yrke. En anledning till diskriminering för gravida kvinnor är att det inte 

är säkert att de klarar av sitt yrke under graviditeten och på grund av det blir avskilda från sitt 

arbete och får gå på graviditetspenning. Gravida kvinnor har svårt att klara sitt yrke för att de 

är begränsade i att lyfta tungt och det kan skada fostret att vara ombord (Peterson 2014). 

Andra anledningar kan vara att den gravida får komplikationer under graviditeten och blir 

sjukskriven. Sedan vet arbetsgivaren att efter graviditeten kommer kvinnan att vara 

föräldraledig och det kan leda till att arbetsgivaren prioriterar andra arbetstagare. I rapporten 

berättar en av kvinnorna att hon redan vid arbetsintervjun fick frågan när de tänker bilda 

familj (Petersson 2014). Ifall arbetsgivaren frågar om det kan det användas i en 

diskrimineringstvist. Arbetsintervjuer och rekrytering är både kostsamt, tidskrävande och kan 

vara det som får arbetsgivaren att fråga (Peterson 2014). 

 Enligt rapporten Kvinnors rätt att förena förvärvsarbete med graviditet och föräldraskap – 

en intressemotsättning i förhållande till arbetsgivaren (Abrahamsson & Gäfert 2013) är det 

76 % av de ersatta dagarna under föräldraledigheten som tas ut av kvinnor. Det här kan ge en 

problematisk syn för arbetsgivaren. I den här rapporten förklaras skillnaden mellan mäns och 
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kvinnors roll under och efter graviditeten. Skillnaden är att det bara är kvinnan som kan vara 

gravid och föda barnet, men efter förlossningen är det upp till de båda att ta ansvar för sitt 

barn. En förklaring till varför kvinnan tar ut mer föräldraledighet är för att män generellt sett 

tjänar mer (Roth 2011). 

I en annan studie kan man läsa om hur det har blivit mindre populärt för män att jobba till 

sjöss och vara ifrån sin familj. Den moderna mannen vill vara en fadersgestalt för sina barn 

och dela vardagen med sin partner. Det är antagligen fortfarande så att den från familjen 

frånvarande modern av samhället betraktas som ”sämre” än den frånvarande fadern, eftersom 

kvinnan bedöms efter hur väl hon lever upp till den kvinnliga, omvårdande könsroll hon blivit 

tilldelad (Walter 2011). I Walters (2011) studie diskuteras det att kvinnor har lika stor 

möjlighet som män att arbeta som sjöbefäl ombord på fartyg. Problematiken uppstår när 

kvinnorna oftare går iland än män. Anledningen tros vara att de har svårt att kombinera yrket 

med familjen. När kvinnorna bildar familj är de borta under en längre tid och får svårt att 

behålla sin behörighet. Utan sin behörighet kan man inte komma tillbaka ombord utan en 

behörighetsförlängande kurs. 

Det finns en studie ”Hur problem på grund av genus- och kulturskillnader hanteras ombord 

mellan sjömän” (Bengtsson & Johansson 2010) som mer har fokuserat på hur det är att välja 

ett yrke som också är en livsstil och vilka problem som uppstår p.g.a. genus och olika 

kulturer. Intervjuer har gjorts med både kvinnor och män från Sverige och andra länder, för 

att belysa hur de ser på varandras arbete ombord. Kvinnorna berättar att de inte känner att de 

manliga sjöbefälen lyssnar på dem och skyddar dem från arbete på däck. De utländska 

manliga matroserna berättar att de tycker att kvinnor oftast upplevs som lata, antagligen 

eftersom de aldrig har lärt sig lyfta tungt på däck. Fast samtidigt anser de oftast att kvinnan 

bör vara hemma och ta hand om familjen och det är mannen som skall försörja dem 

(Bengtsson & Johansson 2010). 
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5 Metod 
Syftet och problemformuleringen har besvarats genom en kvalitativ metod av grundad teori. 

Tanken är att utgå från sannolikhetsbaserad teoribildning och det gör man utifrån hjälp av 

material ifrån tidigare studier och gällande regelverk (Eriksson & Wiedersheim 2011). I den 

här studien vill man förstå de kvinnliga sjöbefälen, hur de har blivit bemötta i sitt arbetsliv 

som kvinna och gravid kvinna. Kvalitativa informella intervjuer har gjorts med kvinnliga 

sjöbefäl, som är aktiva och tidigare sjöbefäl med och utan barn (Trost 2005). Intervjuerna 

bygger på enkla frågor enligt intervjuguiden, som ger innehållsrika svar (Bilaga 1). 

När intervjupersonerna blev tillfrågade om att medverka i studien informerades de om att 

deras medverkan kommer vara konfidentiell. Intervjuerna spelades in och raderades när 

studien godkändes, för att inte kunna spridas. Platsen för intervjun valdes av 

intervjupersonerna var och en för sig. Det var för att intervjupersonerna skulle känna sig 

trygga och vilja prata utan att bli störda. Tre intervjuer har skett på caféer i deras respektive 

hemstad. En intervju skedde ombord eftersom rederiet önskade det och intervjupersonerna i 

fråga var ombord. Intervjuerna har genomförts i en lugn miljö där frågorna har besvarats efter 

intervjuguiden. Intervjuerna har varit samkönade vilket har gjort att det är lättare att prata om 

det kvinnliga livet ombord och funderingar om familjeliv. Alla intervjupersonerna har varit 

väldigt måna om andra kvinnor inom sjöfartsyrket. De vill att man skall förstå för- och 

nackdelar med att kombinera sjömansyrket och familjelivet. Om intervjuaren var man är det 

inte säkert att kvinnorna skulle berätta allt om hur det är att kombinera sjömansyrket och 

familjelivet (Trost 2005). 

5.1 Analysmetod	  

Det inspelade intervjuerna har transkriberats i syfte att underlätta bearbetningen och analysen 

(Hedin 1996). De inspelade materialet omfattar totalt fyra och en halv timme med ett 

genomsnitt på en timme per intervju. Resultatet av de transkriberade intervjuerna har 

presenterats i en text med citat. Var och en av intervjupersonerna har fått läsa och godkänna 

citaten som har kommit till under deras intervjuer innan de har kunnat användas i rapporten. 

Den färdiga texten måste vara avvägd och ha en balans mellan citat och text, för att skapa 

intresse för läsaren (Patel & Davidsson 2014). 
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5.2 Forskningsetiska	  aspekter	  

Studien och intervjuerna har utförts enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. De 

fyra huvudkraven som är uppbyggda för att hålla respondenterna anonyma är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet uppfylldes när respondenterna fick information om studiens syfte och 

deras uppgift i studien. Respondenterna fick veta att det är frivilligt att medverka och att det 

när som helst kan sluta medverka. De fick även läsa igenom och se om det är rätt tolkat från 

intervjuerna och det uppfyllde samtyckeskravet. Konfidentialitetskravet har uppfyllts genom 

att studien och materialet har behandlats så att inga enskilda personer har kunnat identifieras. 

Materialet användes endast i den här studien enligt nyttjande kravet (Vetenskapsrådet 2002). 

5.3 Metoddiskussion	  

Valet av användandet av intervjuer var för att höra hur kvinnliga sjöbefäl själva ser på 

problematiken att kombinera sjöbefälsyrket med familjelivet. Hade intervjuer skett med 

rederier finns det risk att de hade sagt att det inte finns några problem och att de gör allt för att 

underlätta för kvinnor. Kvinnornas egna tankar hade framkommit även vid en 

enkätundersökning, men det hade då varit svårt att få det personliga mötet och ansiktsuttryck 

från intervjupersonerna. Användandet av intervjuguiden underlättade att få fram 

informationen, som behövdes för att uppfylla studiens syfte. 

En intervju genomfördes med två personer istället för en person. Detta kan ha medfört både 

positiva och negativa konsekvenser. De positiva konsekvenserna kan ha varit när 

intervjupersonerna ger varandra idéer att prata om. De negativa konsekvenserna kan ha varit 

att intervjupersonerna hämmade varandra och inte vågade ta upp känslig information, 

speciellt om de hade olika positioner där den ena är underställd den andra (Patel & Davidsson 

2014). 
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6 Resultat 

6.1 Presentation	  av	  respondenter	  

Respondent A 

Kvinna 40 år. Har tagit sjökaptensexamen och har sedan dess arbetat ombord på olika fartyg 

som sjöbefäl. Idag är hon befälhavare och jobbar 4-6 veckors törnar med ett-ett system. 

Familjen består av hennes fästman. 

Respondent B 

Kvinna 41 år. Har tagit sjökaptensexamen och har sedan dess arbetat ombord på olika fartyg 

med en paus på tre år då barnen föddes. Idag är hon överstyrman eller andre styrman med 

säsongsanställningar. Familjen består av hennes man och två barn. 

Respondent C 

Kvinna 27 år. Har tagit sjökaptensexamen och har sedan dess arbetat ombord på olika fartyg. 

Idag är hon förste styrman och fast anställd. Familjen består av en partner. 

Respondent D 

Kvinna 45 år. Har jobbat till sjöss i 25 år. Idag är hon restaurangchef ombord på ett fartyg. 

Familjen består av hennes sambo och ett barn. 

Respondent E 

Kvinna 57 år. Har varit till sjöss sedan 1976 med några års paus med landjobb. Idag jobbar 

hon som personalpurser ombord. Hon är ensamstående. 

6.2 Resultatsammanställning	  

Resultatet redovisas nedan i tre teman med utgångspunkt i studiens frågeställningar. 

6.2.1 Graviditeten 

Alla respondenter berättar att innan man planerar att skaffa barn bör man läsa på om sina 

rättigheter. Respondenterna känner till hur de skall leta efter informationen i Sverige om 

rättigheterna vid graviditet. De respondenterna som jobbat på andra flagg säger att det skiljer 
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sig mellan regelverken, så det är viktigt att ta del av informationen. En av respondenterna 

berättar ”Jag har ingen aning om vad som gäller i NIS flagg”. I passagerarfartyg och inom 

intendenturavdelningen är det idag inga problem med att kombinera arbete till sjöss och ha ett 

fungerande familjeliv. De andra kvinnliga respondenterna är inte lika övertygade om att det 

inte är några problem att kombinera familjelivet med sjömansyrket och de jobbar ombord på 

andra fartyg än passagerarfartyg. Respondenterna utan barn ser möjligheter till att kombinera 

om de kan byta avlösningssystem och då t.ex. vara på en färja så att man kan komma hem 

snabbt om det skulle vara något. 

En av respondenterna berättar att hon tänkte börja jobba till sjöss direkt efter skolan. Hon 

skulle göra karriär som så många andra drömmer om. Familjelivet såg hon komma i framtiden 

när hon kände sig redo att gå iland. Karriären gick suveränt och hon fick vidareutbildningar 

inom rederiet. Sjölivet var helt enkelt alldeles för kul för att sluta. ”Det var en chock när jag 

upptäckte att jag var gravid”. Respondenten berättar att hon ringde sin närmaste chef direkt och 

berättade att hon var gravid, för att underlätta. ”Det kändes så hemskt när jag blev struken från 

alla kurser och vidareutbildningar som var planerade. Allt bara försvann och kände inget stöd av 

rederiet”. Efter den dagen fick hon arbeta på fram till cirka åttonde månaden då hon gick hem. 

Hon märkte att hon utsatte sig och magen för risker då hon var med under ankomster och 

avgångar. Speciellt berättar hon om en händelse en mörk och blåsig höst kväll då hon och 

matrosen var på backen under ankomsten. Det blåste väldigt mycket och det lät som att 

trossen skulle gå av. Då förstod hon att det var dags att gå hem. Respondenten fick inget 

anpassat arbete från den dagen hon berättade att hon var gravid. 

En av respondenterna bildade familj när hon blev gravid. Hon arbetade sedan som lärare vid 

Sjöfartshögskolan. När barnen blev lite äldre valde hon att fortsätta segla. Hon har fortsatt på 

olika vikariat och fått ihop vardagen med karriären. 

Respondenterna berättar att när man har studerat färdigt börjar man komma upp i åldern för 

att fundera på att bilda familj. Fast samtidigt finns det en oro, för att tappa sina behörigheter 

och komma ut på arbetsmarknaden efter några års mammaledighet och utan 

arbetslivserfarenhet. En respondent var tillsammans med en kille som ville ha barn efter det 

att hon hade tagit examen, men hon ville göra karriär. Hon berättar om stressen att komma ut 

för att få erfarenhet och sjötid innan hon skulle bilda familj.  

En del av respondenterna berättar att de inte ser något hinder i att kombinera familjelivet och 

sjömansyrket, eftersom andra kvinnor har klarat det tidigare. En respondent sa ”Kan andra 
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kvinnor, så klart jag också kan arbeta till sjöss och ha en familj”. De kan tänka sig att jobba 

landbaserat inom sjöfarten, som en reservplan. En av respondenterna säger att hon vill 

förbereda sig inför att bilda familj genom att läsa en masterskurs, för att vara mer eftertraktad 

i land inom sjöfartssektorn. Hon berättar att masterskurserna är mycket eftertraktade, så att 

det är bra att söka i god tid. 

Enligt föräldraledighetslagen har man som gravid rätt till att bli förflyttad eller få andra 

arbetsuppgifter 60 dagar innan beräknat förlossningsdatum. Ombord finns det vissa risker att 

man utsätts för vibrationer och det innebär att gravida skall ha rätt att omplaceras till ett 

landbaserat yrke eller gå hemma med ersättning. På passagerarfartyg är det svårt att 

omplacera en gravid kvinna till en annan tjänst ombord, eftersom riskerna för att utsättas för 

vibrationer finns i hela fartyget. I många rederier finns möjligheten att omplaceras till 

rederikontoret. I praktiken kan det vara svårt då inte alla sjöbefäl bor nära rederikontoret och 

inte kan pendla dagligen. En del rederier löser det med en övernattningslägenhet i närheten 

och andra skickar hem den gravida med ersättning.  

En del av respondenterna berättar om oron, för att tjäna mindre p.g.a. att de inte kan arbeta 

längre under graviditeten. En respondent uttryckte ”Jag gick hem fyra månader innan förlossning 

och det var inga problem, eftersom jag inte kunde bli omplacerad”. Respondenterna med barn 

berättar att de måste anmäla sin föräldraledighet på Försäkringskassan, för att kunna få ut sin 

graviditetspenning.  

De senaste åren har kulturen ombord förändrats gällande föräldraledighet, bl.a. tar fler pappor 

ut sin lagstadgade föräldraledighet i mycket större utsträckning än tidigare. Flera av 

respondenterna säger att papporna är mycket medvetna och intresserade av att ta ut sin 

föräldraledighet. 

6.2.2 Återuppta	  arbetet	  

Precis som i vilket annat yrke som helst har man laglig rätt till att vara föräldraledig och sedan 

komma tillbaka till sitt arbete. ”När jag gick på föräldraledighet fick jag höra av min dåvarande 

manliga chef att jag inte kunde räkna med att återgå till min restaurangchefsposition, berättar en av 

respondenterna.” När respondent D kom tillbaka efter två år var flera av kollegorna förvånade. 

Sedan fyra år tillbaka arbetar hon 75 % och är 25 % föräldraledig och det fungerar bra. Att 

jobba 75 % som i respondent D:s innebär det 116 dagar på ett år. Det leder till att de är tre 

personer som delar på en tjänst. Personen som bara får 25 % får göra resterande 75 % som 
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hovmästare. En annan sak som har framkommit under intervjuerna är att det är väldigt viktigt 

med en stabil grund hemma, för att kunna återuppta karriären till sjöss. Respondenterna med 

barn säger att utan barnets pappa och andra familjemedlemmar hade det aldrig varit möjligt 

att fortsätta arbeta till sjöss. En av respondenterna uttrycker ”Jag är så tacksam att mina barns 

pappa har hjälpt till med att hålla ihop familjen. Hade aldrig klarat det själv”. På något vis hamnar 

kvinnorna i underläge i förhållandet. Männen kan fortsätta med sitt jobb och de är även de 

som bidrar till familjens försörjning. 

Kvinnor har alla möjligheter att fortsätta sin karriär till sjös efter föräldraledigheten. Vissa 

kvinnor kan få problem att få ihop sin sjötid för att behålla sina behörigheter. Den dagen 

kvinnorna vill fortsätta till sjöss och inte har kunnat behålla sina behörigheter måste de ha 

ekonomiska förutsättningar, för att kunna gå en behörighetsförlängningskurs. Kursen pågår 

under tio dagar vilket kommer ta mycket tid och pengar. Det kan vara möjligt att rederiet 

betalar alla kostnader för kursen, men det är inget man kan garantera. Kursen är tio dagar, så 

de kvinnliga sjöbefälen måste ha någon som passar barnen under tiden. Rederierna ser helst 

att deras blivande anställda skall ha erfarenhet från befälsyrket. Kvinnorna som är borta från 

sjöbefälsyrket under graviditet och föräldraledighet har mindre erfarenhet, till skillnad från de 

som har arbetat under samma period. När man sedan är i pensionsålder är det inte säkert att 

kvinnorna har så mycket intjänad pension p.g.a. att de har varit hemma med familjen och då 

kanske fått gå mellan vikariat. Respondenterna berättar att de inte vill vara beroende av 

barnens pappa eller någon annan. En av respondenterna berättar att hon känner sig lyckligt 

lottad som fått det bästa av två världar, men hon kan inte rekommendera andra kvinnor som 

vill ha familj att arbeta till sjöss. ”Hur fan kan du åka ifrån dina barn? fick en av respondenterna 

höra från en kollega.” 

Respondenterna med barn har båda berättat att de har fått höra från sina manliga kollegor hur 

de påpekat hur de har kunnat lämna sina barn hemma och arbeta ombord. Det finns inga 

pappor som har fått höra det när de har lämnat sina barn hemma och åkt ombord. Även om 

respondenterna har svarat, berättar de att det har sårat enormt. Varje gång man åker hemifrån 

kommer tankarna tillbaka och det finns en viss stress som påverkar kvinnorna. 

Respondenterna utan barn berättar att de har fått frågan om att bilda familj av kollegor 

ombord. En av respondenterna säger hon kan tänka sig att återuppta arbetet till sjöss efter 

föräldraledigheten. Svårigheten hon ser är att behålla behörigheten för fartygsbefäl. Hon 

berättar att i Norge kan man gå kurser som ger sjödagar, men de kostar väldigt mycket. I fall 

man är fastanställd står rederiet för det, men annars får man stå för kostnaden själv. 
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Kvinnornas hinder är ofta att de får stå tillbaka när de blir gravida, för att de inte kan vara 

ombord under hela graviditeten och sedan efter förlossningen. Rederierna låter oftast de andra 

ombord få utvecklas och mönstras upp. Det gör det svårt för de kvinnorna som bildar familj 

att få möjligheten att komma tillbaka ombord. En av respondenterna berättar att rederierna i 

många fall satsar på de som har mest tid i företaget och det är svårt att få om man är 

föräldraledig. Respondenterna som inte är intendenturbefäl nämner att de upplever att inom 

däck- och maskinavdelningarna finns en hieratisk stege, som gör det svårt för de som är borta 

under en längre period att klättra på stegen. 

6.2.3 Rederiets	  ansvar	  

Ett fåtal av respondenterna berättar att det är lättare att prata med sin chef eller redare om det 

är ett mindre rederi. I många fall kommer man närmare varandra i mindre rederier eller 

familjeföretag, där man hjälps åt för att skapa bästa möjliga lösning. De respondenterna som 

jobbar i större rederier säger att det är viktigt att ha någon i rederiet att prata med och oftast 

kommer man närmare någon. Det behöver inte vara personalchefen utan det kan vara en 

befälhavare ombord, som hjälper en med kontakten med rederiet. ”Jag tror att redaren skulle 

ställa upp om jag skulle bli gravid. Han är mån om sina anställda och fartyg” säger en av 

respondenterna. Lösningen som respondenterna ser är att de arbetar om ombord så länge som 

det går och sedan gå iland och arbeta på kontoret under sista delen av graviditeten. En del av 

respondenterna berättar om ett av de svenska rederierna som har många kvinnliga befäl på 

kontoret efter att de har gått iland för att bilda familj. Kvinnorna har då en chans att hålla sig 

aktiva i rederiet under graviditeten och föräldraledigheten, för att sedan kunna gå tillbaka till 

kontoret och så småningom ombord på något fartyg i rederiet. 

En del av respondenterna ser en möjlighet att kombinera familjelivet med sjöbefälsyrket om 

det går att arbeta med ett avlösningssystem där man arbetar två veckor och ledig fyra veckor, 

men då gäller det att pappan kan vara hemma eller att familjen hjälper till. En del av 

respondenterna tror att det är svårt att förhandla fram ett liknande avlösningssytem om man 

inte är befälhavare ombord. Avlösningssystemet kan mycket väl påverka chanserna för 

kvinnliga befäl om de kan gå ut och arbeta ombord eller stanna på land. ”Jag kan inte tänka mig 

att vara ifrån barnen mer än två veckor i början och sedan trappa upp när barnen blir äldre, säger en av 

respondenterna.” I Norge har riggarna det här avlösningssystemet. En av respondenterna 

berättar att det senaste tiden varit en babyboom på hennes rederi och berättar en av 

respondenterna. Det har visat sig att papporna tidigast kunde gå hem två veckor innan 

födelsedatumet. En pappa tog ledigt så han hade en månad kvar hemma innan beräknat 
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födelsedatum. Bebisen kom innan det och som tur var låg fartyget vid kaj, så att han kunde 

vara med vid förlossningen. Rederiet har fått en annan syn på det nu. 

En bra lösning som testades på en del rederier var att två kvinnor delade på en tjänst vilket 

gjorde att de var ute varannan av deras månad. Alltså en månad ombord och sedan hemma tre 

månader med tid för ledighet och arbete på kontoret. Respondent B hoppades att hon hade 

haft möjligheten att ha delad tjänst, för att underlätta kombinationen av familjelivet och 

sjömansyrket. 

Respondent E är aktiv i facket och hon berättar att det är mycket viktigt att rederierna och de 

fackliga organisationerna arbetar för kvinnors och mäns rättigheter att kunna kombinera 

familjeliv med arbete till sjöss. Inom sjökollektivet måste avtalen anpassas till lagstiftningen 

inom föräldraförsäkringen, så att kvinnor och män kan kombinera sjömansyrket med 

familjelivet. En annan viktig sak som rederierna och de fackliga organisationerna arbetar för 

är att kvinnliga befäl inte på något sätt missgynnas och får stå tillbaka i karriärstegen om de 

varit föräldralediga. En av respondenterna berättade ”Under en anställningsintervju fick jag 

frågan om jag skulle bilda familj”. I fall ett kvinnligt sjöbefäl vill bilda familj skall det inte 

hindra henne från att få ett jobb. 
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7 Sammanfattande diskussion 
Denna studie har genomförts med syfte att undersöka hur de kvinnliga sjöbefälen själva ser på 

att kombinera sjömansyrket och familjelivet. Resultatet från intervjuerna kommer nedan 

diskuteras i förhållande till studiens frågeställningar, (1) Vad ges det för möjlighet till 

anpassat arbete under graviditeten för kvinnliga sjöbefäl? (2) Vilka möjligheter finns det att 

återuppta arbetet till sjöss efter föräldraledigheten? (3) Hur uppfattar respondenterna att 

rederierna arbetar för att underlätta för de kvinnliga sjöbefälen att kombinera befälsyrket och 

familjelivet? 

Resultatet visar att det finns möjligheter för kvinnliga sjöbefäl att anpassa sitt arbete under 

graviditeten. Inom vissa rederier finns möjligheten att bli förflyttad för ett anpassat arbete som 

inte skadar den gravida kvinnan. Kvinnorna utan barn ger intrycket att de kan tänka sig att 

byta inriktning på sin karriärstege och vara på fartyg där man kan gå hem på kvällen, allt för 

att skapa en så normal och fungerande familjesituation som möjligt. När kvinnorna tar detta 

steget är det precis som Walter (2011) skriver i sin studie att kvinnor har svårt att bilda familj 

och samtidigt göra karriär till sjöss. Respondenterna med barn ser med egen erfarenhet hur 

deras karriär har fått stå tillbaka eller ändra inriktning, vilket stämmer överens med vad 

Walter (2011) skriver i sin studie. Inte alla kvinnor rekommenderar att kombinera, för att det 

är en oro och stress som alltid finns kvar att inte kunna räcka till. Reaktionen är förståelig 

utifrån det perspektivet att karriären får stå tillbaka eller ändras då en familj bildas. Kvinnorna 

har gemensamt en oro över att bilda familj, för de är oroliga för vad som skall hända 

karriärmässigt och kunna få inkomsten att räcka till om arbetet anpassas för dem. Anpassat 

arbete under graviditeten kan medföra att man får förflyttas inom rederiet eller gå hemma med 

ersättning. En förflyttning från arbetet ombord till kontoret kan ge mycket erfarenhet att ta 

med sig i arbetslivet, men kan också skapa problem om det innebär en längre sträcka att 

pendla. Det är inte heller alla rederier som kan erbjuda en förflyttning och då får man gå 

hemma med ersättning. Tydligt att se är att resultatet antagligen kan komma att ändras 

beroende på var kvinnorna befinner sig i livet. I studien ”Hur problem på grund av genus- och 

kulturskillnader hanteras ombord mellan sjömän” (Bengtsson & Johansson 2013) nämner man att 

sjöbefäl inte bara är ett yrke utan också en livsstil. Det visas i resultatet då de kvinnliga 

sjöbefälen bildar familj ändras också deras livsstil. Det finns möjlighet för de kvinnliga 

sjöbefälen att komma tillbaka efter föräldraledigheten, men de kommer möta många 

känslosamma ögonblick precis som respondenterna har berättat om. Utifrån om de kan 

fortsätta ombord som sjöbefäl eller få gå iland under en kortare eller längre period. Kvinnorna 
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som arbetar som däcksbefäl och maskinbefäl ser svårigheter att klättra på karriärstegen och 

samtidigt bilda familj. Det upplevs svårt att hålla sig fast i stegen utan att bli ned knuffad av 

en ung och hungrig man. Intendentur befälen ser dock att deras plats finns kvar efter 

föräldraledigheten och anser att de även kan arbeta iland. En av respondenterna har accepterat 

att hon gick iland för att bilda familj och har gått på vikariat för att kunna fortsätta arbeta till 

sjöss. Trots att andelen kvinnor har ökat vid universiteten (Thyrén & Johansson 2014), så är 

det fortfarande ett stort problem med den hierarkiska stegen där det är svårt för kvinnor att 

klättra om de vill bilda familj. Alla kvinnorna berättar om att de vill planera innan de bildar 

familj, för att kunna göra sin karriär samtidigt och även kunna ändra inriktning, så att de kan 

gå iland under en period. Det som dock belyses i hans studie är att kvinnor har precis lika stor 

möjlighet som män att arbeta ombord på fartyg och vara sjöbefäl Walter (2011). 

Respondenterna som har gjort karriär till sjöss och tagit sig fram precis som sina manliga 

kollegor Walter (2011). De kvinnliga sjöbefälens problematik fortsätter även efter 

graviditeten när föräldraledigheten börjar. De kvinnor som fått höra av sina manliga kollegor 

hur de har kunnat lämna sina barn hemma har kunnat släppa kommentarerna, men de berättar 

även hur det ligger och gnager och blir ett stressmoment. I studien av Abrahamsson och 

Gäfert (2013) är det samma förutsättningar för barnets båda föräldrar att vara lediga och 

pappan skulle lika gärna kunna vara hemma. Oftast stannar mamman hemma för vår tradition 

är att mamman skall vara hemma och ta hand om hushållet och barnen. Den psykiska 

påfrestningen och skulden som kvinnorna känner kan göra det svårt för kvinnor att kombinera 

sjömansyrket med familjelivet. Skulden finns i det under medvetna då kvinnorna måste åka 

ifrån sina barn för arbete eller då det missar ett kalas. Det är dock inte specificerat att det 

endast gäller kvinnor. En av respondenterna berättade om en av kollegorna som höll på att 

missa födelsen av sitt barn. Det har fått rederierna att tänka till på att även män som vill 

komma hem i tid innan förlossning och även gå iland. En sak som är gemensam för 

respondenternas tankar är att det finns en oro och längtan efter att kombinera familjelivet och 

yrkeslivet. Dessa funderingar är inget som skiljer från sjöfartssektorn och andra kvinnor i 

yrkeslivet Peterson (2014). Varför funderingarna finns där för kvinnor är för att de är oroliga 

för försörjning av familjen och att kunna uppfylla sina drömmar. Det finns samma 

funderingar för kvinnor i arbetslivet i land Precis som i Walters (2011) studie måste kvinnor 

stå på sig så att de inte blir trakasserade. År 2015 borde både män och kvinnor kunna dela mer 

lika på föräldraledigheten, så att båda också kan göra karriär. Frågan som en av de kvinnliga 

respondenterna fick under anställningsintervjun angående om hon vill bilda familj borde även 

manliga arbetssökande få eftersom även de kommer vilja ta del av föräldraledigheten och få 



 18 

möjlighet att se sina barn växa upp. Kvinnorna som har tagit steget att arbeta ombord på ett 

fartyg, som sedan närmar sig steget att bilda familj och gör att de kommer förlora möjligheten 

att samla sjötid för att mönstra uppåt på karriärstegen. Det kan leda till att kvinnor väljer att 

gå iland. Män kan vara lediga från sin anställning ombord och sedan gå ombord igen och låta 

dagarna räknas vilket är beskrivet i Walters (2011) studie. Två av kvinnorna som har barn 

berättar om vilka motgångar de har mött när de bildade familj. Karriären har fått stå tillbaka 

för att kunna lyckas som mamma. Eftersom det är en riskfylld miljö ombord för gravida p.g.a. 

vibrationer är det bra att kvinnorna kan gå iland och antingen vara sjukskrivna eller jobba 

landbaserat för rederiet. I avseendet när den gravida går i land är det viktigt att de inte blir 

diskriminerade, vilket nämns i rapporten ”Planerar du barn eller föräldraledighet?” 

(Petersson 2014). Den stora skillnaden mellan kvinnorna är att sjöbefälen har en reservplan 

och pratar mycket om att gå iland och ta ett vanligt jobb inom sjöfartssektorn. Kvinnorna utan 

barn berättade att de skulle kunna studera och ta ett landbaserat arbete inom sjöfarten. 

Petersson (2014) ser själv ljust på framtiden och tror inte att det är problem att bilda familj. 

Hon belyser att det är anställningsförfarandet som är det problematiska p.g.a. kostnader för 

arbetsgivaren att inte hitta någon som kommer jobba varje dag framåt och inte gå hem för att 

vara föräldraledig. I fall man tänker att ett kvinnligt sjöbefäl blir gravid och skall förflyttas 

och sedan vara ledig under föräldraledigheten så blir det en kostnad för rederiet, precis som 

tas upp i Petersson studie (2014). Resultatet visar att det kan vara lättare i ett mindre rederi att 

prata med sin chef. I ett mindre rederi är det oftast en familj som är redare och de är lätta att 

prata med, för att de själva är nära sin familj och är förstående när familjen måste gå före 

jobbet. I större rederi är det inte lika säkert att chefen har samma känsla när någon prioriterar 

familjen, utan tänker mer på de ekonomiska aspekterna. I större rederier finns det oftare mer 

chans till en plats i land då de har större landorganisation. I resultatet presenterades 

respondenternas tankar över att ändra avlösningssystemet för att underlätta för kvinnor att 

komma tillbaka i arbetet ombord och samtidigt kombinera med familjelivet. Respondenterna 

har många idéer för rederierna att arbeta vidare på. Det är viktigt att ha en öppen diskussion 

mellan arbetsgivare och arbetstagare, för att kunna få bästa möjligheten för kvinnliga befäl att 

kombinera sjömansyrket med familjelivet. Det är ingen av de kvinnliga befälen som är vidare 

säker på att deras befälstjänst finns kvar när man kommer tillbaka efter föräldraledighet. 

Större rederier har inte tid att stå stilla utan de fyller upp sina tjänster och kör på. 
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8 Slutsatser 
Ur den här studien kan man dra en slutsats om att kvinnliga befäl absolut kan kombinera 

familjelivet med sjömansyrket. Den visar dock att kvinnor får vara drivna och pålästa, för att 

kunna få rätt till ledighet i samband med graviditet och föräldraledighet. Detta gäller även för 

att få möjlighet till anpassat arbete enligt gällande regelverk. Även möjligheten att komma 

tillbaka till sjömansyrket blir lättare om man kan planera in barnen så att behörigheterna inte 

går ut, eftersom detta verkar vara största hindret för att komma tillbaka till sjömansyrket. Det 

är svårt att bli både mamma och befälhavare, men med många kvinnliga sjöbefäl som 

förebilder kan kvinnliga sjöbefäl komma långt. Vad rederierna gör för att underlätta för de 

kvinnliga gravida sjöbefälen varierar. 
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9 Förslag på vidare forskning 
Förslag på vidare forskning skulle kunna vara att studera barnen till kvinnliga och manliga 

sjöbefäl. Hur har de upplevt att ha frånvarande föräldrar under vissa perioder? Här kan det 

dras paralleller till skilsmässobarn, som flyttar mellan sina föräldrar. Det kan vara svårt att 

intervju små barn, så man bör vänta tills det är vuxna. 

En annan idé till vidare forskning är att fokusera på de manliga sjöbefälen. Hur ser de på att 

bilda familj? I den här studien har det kommit fram att mycket har hänt de senaste åren 

gällande föräldraledighet. Idag är det trendigt för papporna att vara föräldralediga.  
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Bilagor 

Bilaga	  1	  

Intervjuguide 

Ge information till intervjupersonerna angående undersökningen, anonymiteten, transkriberat 

material och kontakt information. 

Kursiva frågor är till personerna som har familj. 

Bakgrundsinformation 

• Intervjutillfällets datum, tid och plats 

• Deltagarens namn och ålder 

• Deltagarens tid till sjöss, befattning och rederi 

Sjömansyrket 

• Hur ser ditt yrkesliv ut idag? 

• Trafikområde? 

• Avlösningssystem? 

• Ansvarsområden ombord? 

• Hur ser du på din framtida karriär? (Landbaserat eller sjöss-fartområde-törnar) 

Familjelivet 

• Hur ser din familjesituation ut idag? 

• Vill du ha barn? 

Kursiva frågor är till personerna som har familj 

• Hur ser din familjesituation ut idag? 

• Vill du ha fler barn? 

Kombinera familjeliv och sjömansyrket 

• Hur ser du på möjligheten att bilda familj? 

• Tror du att din yrkeskarriär till sjöss kan kombineras med familjeliv? 



 ii 

• Hur ser din partner på att bilda familj? 

• Känner du till arbetsgivarens skyldigheter under graviditeten och mammaledighet? 

Föräldraledighetslagen 

TSFS 2009:119 kap 2 § 29 

AFS 2007:5 Gravida och ammande arbetstagare 

AFS 2005:1 om Mikrobiologiska arbetsmiljörisker 

SSI FS 1998:4 om dosgränser vid verksamhet med joniserande strålning 

• Känner du dig trygg med rederiet och tror att de ställer upp för dig? 

Kommer rederiet att backa upp dig om du berättar att du är gravid, blir omplacerad eller blir 

diskriminerad 

• Har du hört några historier om andra gravida kvinnliga befäl? 

Vad hände? Var det positivt eller negativt? Hur behandlade deras arbetsgivare dem? 

• Om vi tänker tanken med att bilda familj; graviditet, mammaledighet och sedan börja 

jobba till sjöss. Vad tänker du om det? 

Kursiva frågor är till personerna som har familj 

• Hur såg du på möjligheten att bilda familj? 

• Hur ser din yrkeskarriär till sjöss ut idag eller i framtiden? 

• Kände du till arbetsgivarensskyldigheter under graviditeten och mammaledigheten? 

• Kände du dig trygg med arbetsgivaren? 

• Hur såg det ut när du berättade att du skull bli mamma? 

• Har du hört några historier om andra gravida kvinnliga befäl? 

• Har du något råd till alla oss kvinnor som studerar till befäl eller jobbar till sjöss? 

  



 iii 

Bilaga	  2	  

Intervjuguide personalpurser 

Ge information till intervjupersonerna angående undersökningen, anonymiteten, transkriberat 

material och kontaktinformation. 

Bakgrundsinformation 

• Intervjutillfällets datum, tid och plats 

• Deltagarens namn och ålder 

• Deltagarens tid till sjöss, befattning och rederi 

Rederi 

• Hur många kvinnliga befäl har ni i rederiet?. 

• Har de barn? 

• Hur jobbar rederiet för kvinnliga befäl som berättar att de är gravida? 

• Blir man förflyttad? 

• Får man andra uppgifter? 

• Hur jobbar rederiet för personer som vill vara föräldralediga? 

• Har man möjligheter att komma ut till sjöss efter föräldraledigheten? 

• Kan man få kortare törnar? 

• Kan man få jobb i land? 

• Blir det problem att vara kvinna i rederiet om man vill ha familj? 

 

Föräldraledighetslagen 

TSFS 2009:119 kap 2 § 29 

AFS 2007:5 Gravida och ammande arbetstagare 

AFS 2005:1 om Mikrobiologiska arbetsmiljörisker 

SSI FS 1998:4 om dosgränser vid verksamhet med joniserande strålning 
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