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Förord 

Jag vill rikta ett tack till samtliga medverkande respondenter som har ställt upp med sin tid 

och personliga åsikter. Jag vill även rikta ett tack till min handledare Karin Lundberg för hjälp 

och feedback under arbetets gång. 
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SAMMANFATTNING  
Den här undersökningen handlade om hur idag aktiva, kvinnliga nautiker i den svenska 

handelsflottan upplever sin situation ombord och hur de ser på sin framtid till sjöss. Syftet var 

att utröna ifall nautikeryrket i sin nuvarande form passar kvinnor och ifall något kan göras för 

att göra det mer attraktivt för dem. Bakgrunden var den låga andelen kvinnor inom yrket. 

 

Jag valde en kvalitativ undersökningsmetod där jag analyserade data från fem semistrukturerade 

intervjuer. Denna metod valdes eftersom jag framförallt ville förstå den genusproblematik som 

kunde finnas ombord. 

 

Resultatet visade att det inte finns något i nautikerns arbetsuppgifter som inte kan utföras av en 

kvinna och att särbehandling p.g.a. kön och sexuella trakasserier drabbar kvinnliga nautiker i 

begränsad omfattning. Det framkom att det största hindret för en framtid till sjöss är 

familjebildning och detta gjorde det även svårt att komma med konkreta förslag om hur yrket 

skulle bli mer attraktivt för kvinnor. 

 

Nyckelord:  
kvinnliga nautiker, svenska handelsflottan, familjebildning, framtid till sjöss, särbehandling 

p.g.a. kön, avvikarposition 
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ABSTRACT  
This thesis was a research on the onboard experience of female officers, today active in the 

Swedish merchant fleet, and of their thoughts regarding their future at sea. The purpose was to 

clarify whether the deck officer profession as of today is suited for women and if something 

could be done to make it more attractive to them; this in view of the small relative number of 

women in the profession. 

 

I chose the qualitative research design, analyzing data from five semi-structured interviews. 

This method was used since my primary objective was to understand possible gender issues 

onboard. 

 

The result showed that there is nothing in a deck officer’s work that can not be performed by a 

woman. Furthermore, the result pointed to the conclusion that female deck officers are subject 

to gender related discrimination and sexual harassment, but scarcely. The greatest obstacle for a 

future at sea proved to be family related, which also made more specific suggestions on how to 

make the deck officer profession more attractive to women difficult. 

 

Keywords:  
female deck officers, the Swedish merchant fleet, family, future at sea, gender related 

discrimination, sexual harassment, token position. 
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1 Inledning 
 

1.1 Historik 

Sjömansyrket är av tradition mansdominerat. Ett äldre samhälle påverkat av religion 

och feodalsystem krävde att kvinnan skulle vara hemma. Sjömännen utvecklade egna 

föreställningar om kvinnor under sin långa frånvaro till sjöss och den brist på kvinnlig 

kontakt som denna medförde, t.ex. att kvinnor ombord medför otur. (Roslund 1987:4-5) 

Det var först i början av 1900-talet som kvinnorna på allvar började mönstra till sjöss, 

men de befann sig inte inom driftsavdelningarna utan inom traditionella kvinnoyrken 

som mässjäntor, kockar, uppasserskor eller städerskor. De hade dessutom generellt sett 

lägre löner och sämre boendeförhållanden än män med samma typ av anställning.  

 

Kvinnorna ombord på svenska fartyg fick rätt att skrivas in på sjömanshus och rätt till 

pension först genom en ändring i sjömanshusförordningen 1933. Kvinnorna, inte bara 

ombord, blev populära hos arbetsgivarna eftersom de accepterade lägre löner, men 

fackföreningarna såg dem som ett hot och begränsade kvinnornas deltagande i många 

traditionellt manliga arbeten genom arbetarskyddslagar, motiverade av att kvinnor var 

svaga och behövdes i hemmet. Först i början av 60-talet fick Sverige sin första 

kvinnliga jungman, som då öppnade upp dörren för fler kvinnor i de mansdominerade 

yrkena ombord. (Kaijser 2005:28-37)  

 

Trots att nästan femtio år har förflutit sedan jungman Hanssons banbrytande 

påmönstring är kvinnor fortfarande starkt underrepresenterade både på däck och i 

maskin. 

 

 

1.2 Bakgrund 
Rederier och sjöbemanningsföretag uppmuntrar i rekryteringskampanjer ofta kvinnor att 

söka utlysta tjänster till sjöss, men gör de samtidigt något för att göra yrket mer 

attraktivt för kvinnor? Är det så att yrket i sin nuvarande form faktiskt är alldeles 

utmärkt för kvinnor och att ingenting behöver förändras? 
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Som blivande sjöbefäl är jag intresserad av mitt valda uppsatsämne, dels för att på ett 

bra sätt kunna hantera eventuell genusrelaterad problematik som kan uppkomma 

ombord under min framtida yrkeskarriär, dels för att kunna bidra till att göra min 

arbetsplats mer attraktiv för kvinnor. Jag tror inte bara att fler kvinnor ombord skulle 

skapa en trevligare atmosfär, utan framförallt att det är en förutsättning för att 

organisationskulturen ombord ska kunna utvecklas och anpassas till 2000-talet. Om 

könsfördelningen inom sjöfarten vore jämn, skulle sjömansyrket inte längre betraktas 

som ett mansyrke och kvinnor skulle i lika hög grad som män söka sig dit (jfr Flygare 

2005). Begåvningsbanken skulle vara dubbelt så stor och kompetensen inom 

sjöfartsyrkena skulle med största sannolikhet öka (jfr Bagilhole 2002:52). 

 

Det har skrivits en del om kvinnor till sjöss, men förvånansvärt lite med tanke på den i 

mitt tycke undersökningsvänliga problematiken. Ett fartyg är ett eget litet samhälle där 

man både arbetar och lever nära inpå varandra och jag anser att denna ”slutenhet” gör 

fartygsmiljön ovanligt tacksam att utforska. Den kvinnliga sjömannens avvikarposition, 

att hon genom sitt kön avviker från majoritetens ombord könstillhörighet, torde i denna 

miljö uppträda tydligare än på en mansominerad arbetsplats iland. En anledning till den 

förhållandevis begränsade mängden litteratur i ämnet kan gissningsvis vara samhällets 

ointresse för sjöfarten i stort, men jag är ändå förvånad att intresset hos de sjöfarande 

och inom branschen inte verkar ha varit större. En förklaring jag kan ana är att de 

kvinnliga sjömännen inte vill kännas vid sin avvikarposition; att de sökt sig till yrket 

som individer och inte som kvinnor (jfr Bagilhole 2002:161ff.). Nätverksföreningens 

Sjöfarande kvinnors förening existens (se Kaijser 2005:37) tyder ändå på en 

medvetenhet hos kvinnorna om att de utgör en minoritet till sjöss med egna intressen att 

verka för.  

 

Ingrid Kaijser på Statens maritima museer har gett ut en välskriven bok (Kaijser 2005), 

som till största delen bygger på intervjuer med 58 kvinnor som varit eller är aktiva inom 

sjöfarten. Dessutom har jag funnit några ämnesrelaterade examensarbeten skrivna på 

landets två sjöfartshögskolor; det senaste skrivet så sent som 2009 av Karin Engström 

(2009). Hennes arbete är en studie av jämställdhetsarbetet hos två svenska rederier. Hon 

konstater att de flesta i branschen vill att fler kvinnor ska arbeta ombord, men menar att 
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en positiv inställning till kvinnor ombord inte är detsamma som att arbeta för ökad 

jämställdhet (Engström 2009:32). Engström (2009:33) föreslår bl.a. ”en mer omfattande 

undersökning med ombordanställda för att kunna kartlägga de problem som existerar”. 

Utanför landets gränser har det varit ännu svårare att hitta relevant litteratur. Momoko 

Kitada, doktorand vid the Seafarers´ International Research Centre i Cardiff, avslutar 

just sin avhandling om de kvinnliga sjömännens dubbla identiteter; ombord och iland 

(Magnusson 2009:17). Det finns lyckligtvis en del övrig forskning i ämnet kvinnor 

inom traditionella mansyrken och om kvinnans roll i en mansdominerad organisation, 

t.ex. Anna Wahls Könsstrukturer i organisationer (2003), Barbara Bagilholes Women in 

Non-Traditional Occupations Challenging Men (2002) och Rosabeth Moss Kanters 

Men and Women of the Corporation (1993). 

 

Min ambition med detta arbete är att försöka förstå varför inte fler kvinnor söker sig till 

sjöss och med detta försöka lägga en grund för en framtida, mer extensiv forskning 

inom ämnet. 

 

 

1.3 Problematik 
Det problem som utgör grunden för den här uppsatsen är den låga kvinnliga 

representationen bland nautiker i den svenskkontrollerade handelsflottan. Anna Wahl 

(2003:16) menar att det faktum att ”kvinnor och män gör olika saker, skapar 

uppfattningen om att kvinnor och män bör göra olika saker”. Jag vill undersöka om det 

finns någon anledning till att kvinnor inte bör gå till sjöss, annan än just den 

föreställning som påbjuder att män och kvinnor gör olika saker.  

 

Man skulle kunna anse att den låga andelen kvinnor inom driftsavdelningarna är ett 

problem i olika avseenden som t.ex. att kvinnors erfarenhet inte tas tillvara, att kvinnor 

är en outnyttjad resurs när det gäller ledarskaps- och organisationsutvecklingen ombord 

och att de kvinnor som faktiskt arbetar till sjöss får en avvikarposition som de måste 

förhålla sig till. Problemet är inte bara kvinnornas. Kanske skulle alla, såväl 

ombordpersonal som redare, tjäna på en jämnare könsfördelning. Jag har i denna 

undersökning valt att utgå ifrån kvinnornas perspektiv på sin egen verklighet ombord, 
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eftersom jag anser att en förståelse för denna är mest relevant för att kunna åstadkomma 

en förändring. 

 

 

1.3.1 Organisation ombord 
En förutsättning för att läsaren av detta arbete ska kunna tillgodogöra sig innehållet är 

att denne känner till hur organisationen vanligtvis är uppbyggd på ett fartyg. Följande 

redogörelse är varvad med statistiska uppgifter om könsfördelningen ombord på de 

svenska fartygen varför den har relevans även för den läsare som redan är insatt i 

organisationsstrukturen ombord. 

 

Generellt kan sägas att fartyget organisatoriskt är indelat i tre avdelningar; däck, maskin 

och intendentur/ekonomi. Däcks- och maskinbefattningarna är dessutom hierarkiskt 

uppdelade i manskap, juniorbefäl, seniorbefäl (se figur 1). De olika avdelningarnas 

storlekar varierar kraftigt beroende av fartygets typ och storlek.  

  

 
Figur 1. Organisationen ombord 

 

Intendenturavdelningen är ansvarig för mathållning, bostäder och passagerarutrymmen. 

Ett lastfartyg har vanligtvis en till två personer i intendenturen och består då av en kock 

och en mässman, medan ett stort kryssningsfartyg kan ha flera hundra anställda i denna 

avdelning. Ansvarig för intendenturavdelningen är på lastfartyg kockstewarden och på 

passagerarfartyg intendenten, vilken inom vissa rederier innehar befälsrang.  

Det är i intendenturen som man kan hitta störst andel kvinnor. Enligt den senaste 

statistiken från Transportstyrelsen (2010) för 2009 utgjorde kvinnor då 52,8% av 
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arbetsstyrkan inom avdelningen, vilket är i samma nivå som situationen i mitten av 

1990-talet (se Eriksson 1996:14).  

 

Maskinavdelningen är ansvarig för drift och underhåll av fartygets maskin och fartygets 

tekniska system, t.ex. avloppssystem och färskvattentillverkning. Maskinmanskapet 

utför drift- och underhållsarbeten och består av en eller flera motormän och, på större 

fartyg, ofta även av en eller flera elektriker och reparatörer. Arbetet leds av den tekniske 

chefen, som är ytterst ansvarig för maskins ekonomiska och säkra drift, samt dess 

underhåll. Han är också ansvarig för fartygets brandskydd. Till sin hjälp har han en, 

eller flera, maskinbefäl. Inom denna avdelning råder ofta en något mer avslappnad och 

mindre hierarkisk atmosfär än inom däcksavdelningen. Dessutom är här gränsen mellan 

maskinchef, övriga befäl och manskap inte lika skarp. Det är inte helt ovanligt att 

maskinchefen själv drar på sig ett blåställ och arbetar sida vid sida med sin motorman.  

 

Inom maskinavdelningen hittar vi minst andel kvinnor ombord, då kvinnligt manskap 

och befäl endast utgör 1,5 resp. 1,4 procent av arbetsstyrkan (Transportstyrelsen 2010). 

På manskapssidan kan man se en avsevärd minskning av andelen kvinnor i förhållande 

till 2006 års statistik då kvinnor utgjorde 3,7 procent av maskinmanskapet (se Jonasson 

2008). Jag kan bara spekulera i orsakerna till denna nedgång. En orsak skulle kunna 

vara den senaste tidens många utflaggningar. 

 

Mest intressant för detta arbete är organisationen inom däcksavdelningen, eftersom 

arbetet fokuserar på kvinnliga nautiker; befäl inom denna avdelning. Däcksavdelningen 

är ansvarig för fartygets säkra navigering, lasthantering samt underhållet på däck. 

Däcksmanskapet, vanligtvis matroser, utför drift- och underhållsarbeten på däck, medan 

nautikerna ansvarar för bl.a. navigering, radiokommunikation, sjukvård, underhåll av 

säkerhetsutrustning och lasthantering. Allt arbete på avdelningen leds av överstyrman. 

På ett lastfartyg utgörs denna avdelning vanligtvis av en överstyrman, en till tre 

juniorbefäl samt tre till fem matroser.  

 

På passagerarfartyg är antalet matroser ofta mycket större än på ett fraktfartyg och på ett 

renodlat kryssningsfartyg är ofta även antalet nautiker större. 
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Statistiken från 2009 visar att andelen kvinnor inom däcksavdelningen fördelat på 

manskap och nautiker var 12,7 resp. 2,4 procent (se figur 2), vilket är en liten minskning 

på manskapssidan och en ökning med 0,4 procent på nautikersidan om man jämför med 

Jonassons (2008) statistiska uppgifter från 2006. Om man jämför med statistik från 

1995 (se Eriksson 1996) så har andelen kvinnor bland manskapet ökat med 102 procent 

och bland nautikerna med 85 procent.  

 

 
 

Figur 2. Könsfördelningen inom däcksavdelningen 

 

Ökningen bland nautikerna tror jag delvis kan förklaras med introduktionen av den 

fyraåriga sjöbefälsutbildningen med fartygsförlagd praktik, vilken inte kräver någon 

tidigare arbetslivserfarenhet från fartyg. Många kvinnliga nautiker uppfattar enligt 

Kaijser (2005:242) manskapstiden som den svåraste perioden, eftersom 

matrosbefattningen är så ”explicit förknippad med sjömanskulturens maskulinitet”. 

Genom den fyraåriga utbildningen har kvinnliga nautiker kunnat undvika den tidigare 

enda, och för många av dem, kanske mindre lockande vägen till yrket. 

 

Befälhavaren, skepparen eller fartygschefen, har en speciell position ombord. Hon eller 

han är nautiker med sjökaptensbrev och kan som sådan också sägas ha ett totalansvar 

för fartygets säkra framfart. Befälhavaren har alltid beslutsrätt rörande allt ombord, men 

i kraft av sin utbildning är det naturligt att denne är mer inblandad i beslut rörande 

fartygets navigering än i maskinfrågor. Man kan säga att befälhavaren trots sitt totala 

ansvar över hela fartyget inofficiellt är en del av däckavdelningen. 
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Man kan med utgångspunkt från den statistik som presenterats definiera de båda 

driftsavdelningarna som mansdominerade och de tre befattningarna däcksbefäl, 

maskinbefäl och maskinmanskap som extremt mansdominerade (jfr Jonasson 2008:1). 

Den nya Diskrimineringslagen ålägger arbetsgivare att vid rekrytering göra sitt yttersta 

för att det ska råda i huvudsak jämn fördelning av kvinnor och män inom olika typer av 

arbete och inom olika kategorier av arbetstagare (Diskrimineringsombudsmannen 

2009:28). Med hänvisning till detta ska alltså inte bara könsfördelningen inom de olika 

avdelningarna ombord vara jämn utan även könsfördelningen på de olika 

befattningarna. Det förefaller som att de ansträngningar rederierna gör för att anställa 

kvinnor och få dessa att stanna i yrket inte är tillräckliga.  

 

En för detta arbete viktig aspekt av organisationen ombord är hur besättningens 

arbetstider ser ut. Man jobbar antingen enbart dagtid, eller går vakt. Inom 

däcksavdelningen går i stort sett alla vakt, vilket innebär att man t.ex. arbetar sex 

timmar och är ledig sex (6:6), eller att man arbetar fyra timmar och är ledig åtta (4:8). 

Denna rotation pågår i stort sett under hela tiden besättningsmedlemmen är ombord. 

Rotationen kan undantagsvis avbrytas vid längre hamnuppehåll. Nautiker har vid sidan 

av sina vakter en mängd andra ålägganden att sköta under sin tid ombord, det kan röra 

sig om underhåll av livräddnings- och sjukvårdsutrustning, reseplanering samt planering 

och genomförande av olika typer av övningar ombord. Överstyrman ska dessutom leda 

manskapets arbete på däck. 

 

Det långa och både fysiskt och psykiskt krävande arbetsdagarna ombord kompenseras i 

viss mån av att man efter avmönstring får vara ledig med lön lika länge som man varit 

ombord. Dock tyder all relevant referenslitteratur på att det är den långa frånvaron 

hemifrån (1-12 veckor) och dess negativa effekt på familjebildning som är ett av de 

största hindren för att fler kvinnor ska söka sig och stanna till sjöss. 

  

Det faktum att man inte bara arbetar, utan även tillbringar all sin lediga tid under 

påmönstringen ombord, gör att man aldrig kommer ifrån sina arbetskamrater. Roslund 

(1987:46) konstaterar att en arbetsrelaterad kontrovers ombord kan bli mycket 

påfrestande, eftersom man tvingas möta den man är oense med även på fritiden. För att 
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klara av denna miljö är det viktigt att utveckla sina diplomatiska talanger, att acceptera 

andra människor och att inte vara konflikträdd (se Roslund 1987:46). Roslund 

(1987:17f.) beskriver miljön ombord som en total institution, ett socialt system som är 

avskilt från samhället i övrigt. Även om fartyget saknar det uttalade mål om 

personlighetsförändring som finns inom andra totala institutioner, t.ex. mentalsjukhus, 

militärförläggningar, kloster och fängelser, så påverkar ändå ombordmiljön 

besättningens identitet. Hon menar att sjömän i allmänhet därför uppfattas som speciella 

personligheter. 

 

 

1.3.2 Feminism, kön och könsroller 

Att genomföra denna undersökning utan en kort genomgång av feministisk teori är inte 

möjligt. Den feministiska teorin är viktig som en referensram för det fortsatta arbetet 

och sannolikt en förutsättning för mitt val av uppsatsämne överhuvudtaget. Utan 

feministisk teoribildning hade jag troligen aldrig ha sett det lilla antalet kvinnor ombord 

som ett problem. Den feministiska teorin har bidragit till att medvetandegöra 

könsrollsproblematiken hos allmänheten, så även hos mig. Jag inleder med en 

genomgång av kvinnoforskningens utveckling för att sedan gå igenom olika begrepp 

relaterade till den feministiska teorin och kort sammanfatta de olika huvudriktningarna 

inom feminismen. Där inte annat anges har jag använt Anna Wahls (2003:35-73) 

avhandling som referens. 

 

Kvinnoforskningen kan ses som en akademisk gren av den kvinnorättsrörelse som med 

början redan på 1800-talet har kämpat för kvinnliga rättigheter och privilegier (se 

Flygare 2005:4). Den uppkom som en reaktion på att det som kvinnor är och gör 

representerades av tystnad och osynlighet i det offentliga rummet, att all forskning i 

stort sett utgick från ett manligt perspektiv och att kvinnor i denna forskning blev 

marginaliserade och förvanskade. Kvinnors erfarenheter var mindre viktiga. Mannen 

var normen och kvinnan var avvikare. Kvinnoforskarna kom så att betona vikten av att 

kunskapen om kvinnor skulle växa fram utifrån kvinnornas egna villkor i forskningen, 

ur ett kvinnoperspektiv. Begreppet patriarkat kom att användas av kvinnoforskare som 
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ett uttryck för det samhällssystem som sanktionerade det kvinnoförtryck och den 

mansdominans som gick att finna såväl i empiriska som i teoretiska studier. 

 

Teoribildningen inom kvinnoforskningen kom med tiden att benämnas som feminism 

för att markera forskningens vidare intresseområde. Med begreppet feminism ville man 

visa att forskningen handlar om en samhällsteori och att denna har ett perspektiv på 

samhället som ett könssystem. Kvinnoforskningens fokus kom att förflyttas från 

kategorin ”kvinnor” till kategorin ”kön”. Kön betraktas som en socialt och kulturellt 

betingad konstruktion där det manliga konstrueras i relation till det kvinnliga och 

tvärtom. 

 

Tidigare ansågs biologiska förklaringar alltid stå bakom skillnader mellan könen, men 

detta fastslogs tidigt av kvinnoforskare som missvisande; kvinnoforskare har som 

utgångspunkt att inte se kvinnors sociala underordning som naturgiven. Inom 

kvinnoforskningen menar man att det är den socialt skapade delen av det som kallas kön 

som är dominerande. Tidigt gjordes inom forskningen distinktioner mellan biologiskt 

kön och socialt kön. Fr.o.m. 1980-talet har man istället för socialt kön börjat använda 

begreppet genus och det finns även forskare som vill skilja på det socialt betingade och 

det kulturellt betingade könet. Dessutom vill en del forskare helt exkludera det 

biologiska könet från det sociala, medan andra menar att de påverkar varandra åt båda 

håll. 

 

Jag har i mitt fortsatta arbete ingen ambition att utreda dessa begrepps semantiska 

betydelse utan kommer där inte annat framgår att benämna det biologiska könet som 

kön och det socialt/kulturellt betingade könet med ord som manligt och kvinnligt. 

 

Den feministiska teorin är uppdelad i många olika feministiska riktningar som utvecklas 

sida vid sida och ofta i polemik med varandra. Många ser i de många olika riktningarna 

och deras koppling till tid och rum en tydlig koppling till postmodernismen, vilken 

vänder sig bort från absoluta sanningar och menar att allt är relationellt (se Wikipedia 

2011a). De olika feministiska riktningarna skiljer sig åt främst i sin syn på patriarkatets 

bas respektive uttryck, vilken från början har sin grund i olika politiska ideologier. 
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Kvinnoforskningen har en nära koppling till den moderna kvinnorörelsen som uppstod 

när kvinnliga aktivister inom vänsterrörelsen på 1960-talet förstod att kvinnor inte 

inkluderades i den marxistiska teorin. Det är därför naturligt att många tongivande 

kvinnoforskare har utgått från en marxistisk ideologi. Inom feministisk marxism ses 

patriarkatet som en följd av kapitalismen, medan socialistisk feminism ser patriarkatet 

som en följd av arbetsdelningen mellan könen och att denna arbetsdelning har uppstått 

genom historien.  

 

Radikalfeminismen är en fristående riktning inom kvinnoforskningen och ser 

sexualiteten som grund för patriarkatet. Inom radikalfeminismen finns ett brett spektrum 

av teorier om mäns förtryck av kvinnor, de två vanligaste är kvinnors födande 

respektive mäns styrka och våldsamhet. En annan teori ser i mäns brist på kvinnlighet 

den biologiska grunden till patriarkatet. Radikalfeminismen har vänt samhällets 

nedvärderande kvinnosyn till något positivt och upphöjt kvinnan till mänskligt ideal. 

Det har inom riktningen börjat öppnats upp för mer sociala förklaringar till patriarkatet 

än den från början deterministiskt biologiska. Den enande uppfattningen inom 

radikalfeminismen förblir dock att det är kvinnornas kroppar och reproduktiva förmåga 

som patriarkatet söker kontrollera. 

 

Liberalfeminismen har som målsättning att alla liberala principer som gäller män även 

ska gälla kvinnor. Patriarkatets bas är könsrollerna och det uttrycks genom att kvinnor 

söker sig till och tilldelas roller med lägre värde. Enligt Engervall och Hjälmarö 

(2010:2) kan man klassificera män och kvinnor enligt de associationer människor har 

kring deras könsroller som agentic respektive communal. Agentic representerar 

prestationsinriktade karaktärsdrag, medan communal representerar mer sociala och 

serviceinriktade egenskaper. Det ena könet kommer så helt sakna det som anses vara 

den mest utmärkande egenskapen hos det andra. Män förknippas med hänvisning till sin 

tilldelade könsroll ofta med auktoritetsroller som kräver självförtroende och 

beslutsamhet, vilket skapar en allmän uppfattning om att män har högre status än 

kvinnor och även en större allmän kunskap. Att män associeras med egenskaper 

lämpliga hos en ledare beror enligt Kanter (1993:22 f.) inte på att kvinnor inte har dessa 

egenskaper, utan snarare på att de flesta i arbetsledande position från början var män.  
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 Det finns enligt liberalfeministerna egentligen ingen anledning till att rollfördelningen 

ser ut som den gör, eftersom kvinnor och män är i stort sett lika. Det är också min 

utgångspunkt i denna undersökning. 

 

 

1.3.3 De kvinnliga nautikernas bakgrund 
Tidigare forskning (se Eriksson 1996, Kaijser 2005 och Roslund 1987) pekar på att ett 

gemensamt drag för många av de kvinnliga nautikerna varit en tidigare sjöanknytning 

av något slag; antingen att de varit uppväxta eller tillbringat mycket av sin fritid vid 

havet och/eller att de har haft sjömän i släkten. Andra har valt yrket för att bryta gamla 

könsroller (Roslund 1987:43). Fadern verkar i många fall ha haft en positiv inverkan på 

de undersöktas yrkesval.  

 

I Kaijsers (2005:45) undersökning hade ungefär hälften av de kvinnliga nautikerna fäder 

som var antingen sjömän eller ingenjörer, alltså personer verksamma inom tekniska och 

mansdominerade yrken. Att fäder har sådana yrken är förvisso helt i linje med gängse 

könsrollsmönster, men det som fick kvinnorna att bryta mönstret och gå i sina fäders 

fotspår var ofta deras speciella relation till fadern och många angav att de under sin 

uppväxt var ”pojkflickor” eller ”pappas flicka” och att de så hade utvecklat ett tidigt 

intresse för teknik. Detta hade gett dem incitament och självförtroende till att senare 

söka sig till sjöss (Kaijser 2005:53f.).  

 

Chodorows objektrelationsteori (Wahl 2003:54f.) är en psykoanalytisk, feministisk 

teori som pekar på betydelsen av kvinnans roll som moder för både mäns och kvinnors 

personlighetsutveckling. Teorin menar att förhållandet mellan mor och dotter är viktigt 

att belysa för att förstå kvinnors självuppfattning. Medan dottern tidigt identifierar sig 

med modern, tar sonen ett avstånd från densamma. Detta gör att kvinnor blir präglade 

på relation, medan män blir präglade på separation något som i sin tur ger att kvinnor 

blir mer orienterade mot vårdande och ansvar män mer orienterade mot prestation och 

självständighet. Enligt denna teori skulle kvinnor se individuella prestationer och 

framgångar som något okvinnligt och därför vill de inte visa sin kapacitet. Jag är inte i 

stånd att bedöma hur relevant denna teori är, men de kvinnliga nautikernas beskrivning 
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av sig själva som pojkflickor och/eller sina fäders flickor skulle kunna tolkas som att de 

på ett tidigt stadium brutit förhållandet med modern och att de så erhållit en traditionellt 

mer manlig orientering.  

 

 

1.3.4 Kvinna på mansdominerad arbetsplats 
Sjömansyrkena kan ses som underförstått tekniska och manliga p.g.a. de 

manlighetsideal som med tiden har konstruerats inom sjömanskulturen. Det tekniska är 

egentligen inte längre ett uttryck för tekniken i sig, utan mer för manlighet. Teknik blir 

så ett helt social konstruerat begrepp (se Kaijser 2005:121). Eriksson (1996:32) 

konstaterar i sitt examensarbete att respekten hos manliga sjömän för kvinnliga kollegor 

inte alltid är den största och tror att många män inom traditionellt manliga yrken har 

svårt att acceptera att kvinnor kan klara av en mans uppgifter. Jag tolkar det som att 

dessa män uppfattar kvinnornas närvaro som ett angrepp på deras manlighet. 

  

Kvinnor ombord intar en avvikarposition, och i denna bedöms de utifrån befintliga 

kvinnliga stereotyper, uppfattningar om vad som är kvinnligt. Kaijser (2005:155) 

konstaterar att det är lättare att acceptera den av männen tilldelade stereotypen än att 

bekämpa den, men att detta samtidigt sker på bekostnaden av att inte få visa hela sin 

yrkeskompetens. Jag vill uttrycka det som att kvinnan har kommit ombord i en 

yrkesroll, men att hon av männen ombord främst bedöms utifrån egenskaper som inte är 

relaterade till densamma. Samtidigt som hennes avvikarposition gör henne mer synlig, 

blir hon mindre synlig i sin yrkesroll. Kanter (1993:233 ff.) har funnit att kvinnor 

verksamma i mansdominerade yrken av sina manliga kollegor ofta blir tilldelade och 

kategoriseras efter en de fyra rollerna (a) modern, (b) förförerskan, (c) maskoten och (d) 

järnladyn. När kvinnan blir etiketterad på detta sätt står det alltid i vägen för henne i 

hennes yrkesroll. 

 

Den kvinnliga sjömannen måste när hon kommit ombord på något sätt förhålla sig till 

sitt kön och välja en överlevnadsstrategi. Mimoko Kitada (Magnusson 2009:18 f.) 

identifierar fyra sådana strategier och benämnt bärarna av dessa som (a) negotiators 

som döljer sin kvinnliga identitet under tiden ombord genom att t.ex. bära säckiga 
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kläder, (b) constructors som härmar de manliga kollegornas beteende och med tiden gör 

detta till en del av sin identitet, (c) maintainers som försöker behålla sin kvinnliga 

identitet så mycket det går och (d) reproducers som har större kontroll över sin identitet 

och kan växla mellan kvinnligt och manligt förhållningssätt efter vad som passar bäst. 

Inte sällan så börjar dessa kvinnor som negotiators eller constructors för att i bästa fall 

sluta som reproducers. Huvudintresset för Mimoko Kitadas ännu inte avslutade 

avhandling är hur kvinnliga sjömän klarar av att växla mellan olika könsroller ombord 

och iland. 

 

Att vara kvinna ombord behöver inte alltid vara en nackdel. Att vara synlig innebär t.ex. 

att om en kvinna lyckas med något i arbetet så uppmärksammas hon ofta mer positivt än 

en manlig kollega. Dock så verkar de flesta av de kvinnliga respondenterna i Kaijsers 

(2005:140) studie ha varit eniga om att deras kunskaper ifrågasattes mer och att de inte 

fick begå lika mycket misstag som sina manliga kollegor. Kaijser (2005:138) 

konstaterar att kvinnorna ombord kände press på sig att prestera bättre än sina manliga 

kollegor, men samtidigt att de inte fick prestera alltför väl. Detta skulle nämligen skilja 

ut dem ännu mer och få de manliga kollegorna att framstå i sämre dager, något som 

Kanter (1993:217) i fri översättning träffande uttrycker som ”att balansera på den tunna 

linan mellan att göra tillräckligt bra och för bra ifrån sig”. 

 

En av utgångspunkterna för det här examensarbetet är att en större andel kvinnor 

ombord skulle vara positivt. Därför är det intressant att se vilken inställning de 

kvinnliga sjömännen själva har till fler kvinnliga kollegor. Roslund (1987:69) 

uppmärksammar i sitt arbete på att nästan alla de undersökta kvinnorna ansåg att det 

borde vara fler kvinnor ombord, mest för att de saknade umgänge med andra kvinnor. 

Kaijser (2005:148-153) bekräftar visserligen den bilden, men uppmärksammar 

samtidigt på att flertalet respondenter i hennes undersökning föredrog att arbeta med 

män. Kanter (1993:passim) framhåller två möjliga förklaringsmodeller till detta. En 

förklaring skulle kunna vara strategin att som kvinna agera som en bidrottning. 

”Bidrottningen” undviker genom att ta avstånd från andra kvinnor att framstå som en 

kvinna och vinner därmed männens gunst och kan så konkurrera på deras villkor 

(1993:230). Författaren tror dock att denna förklaringsmodell är mindre trolig och 
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hänvisar till sin teori om att det inte är männen i sig som kvinnorna dras till, utan den 

makt männen besitter (1993:197 ff.). 

 

Som nautiker har man alltid en mycket konkret arbetsbeskrivning och man är, förutom 

att vara ansvarig för fartygets säkra framfart under sin vakt, tilldelad ett antal 

ansvarsområden som är specifika för just den position man innehar. Detta borde 

innebära för den kvinnliga nautikern att hon i huvudsak bedöms utifrån sin yrkesroll, 

vilket också torde lägga en del av könsrollsproblematiken åt sidan.  

 

Det visar sig mycket riktigt i Kaijsers studie (2005:passim) att de nautiker som tidigare 

hade varit matroser trivdes mycket bättre i sin nya roll som befäl och att de i sin nya 

befattning kunde agera mer naturligt. Däremot kände många av respondenterna sig 

osäkra inför att mönstra upp till överstyrman då de inte ansåg sig bemästra den 

arbetsledande positionen, i synnerhet den nya generationens styrmän som hade gått den 

korta skolvägen till nautikeryrket och därmed hade en mycket begränsad praktisk 

erfarenhet av däcksarbete. 

 

I sitt arbete om kvinnliga chefers framgångsfaktorer påpekar Engervall och Hjälmarö 

(2010:2-4) att ett hinder för kvinnligt avancemang är kvinnornas ”tvivel på sin egen 

förmåga och ett bristande självförtroende”. En annan faktor de uppmärksammar är att 

kvinnor i allmänhet är dåliga på att sätta upp tydliga målbilder och antyder att ett visst 

mått av karriärplanering antagligen skulle vara positivt för möjligheten till kvinnligt 

avancemang inom en organisation.  

 

De kvinnliga chefer Engervall och Hjälmarö (2010:passim) undersökte var alla 

verksamma inom företag med en platt organisation och författarna misstänker att de 

traditionella könsrollerna inte i lika stor grad påverkar kvinnans arbete och 

karriärmöjligheter i företag organiserade på detta sätt. Kvinnor uppvisar tydligt ett 

transformativt ledarskap, vilket innebär att ledaren är en förebild genom att skapa tillit 

mellan sig själv och medarbetarna och att hon/han fungerar som en mentor som 

uppmuntrar medarbetarna att utnyttja sin fulla potential. Möjligtvis är denna typ av 

ledarskap idealisk för en platt organisation, men jag ser ingen anledning att den inte 
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skulle fungera bra även i den hierarkiskt ordnade fartygsmiljön. Däremot kan det vara 

för mycket att begära av det enskilda sjöbefälet att hon ensam ska förändra systemet. 

Det är för en kvinna troligtvis enklare att anpassa sig till den manliga kulturen ombord 

än att ensam försöka åstadkomma en förändring (jfr Flygare 2005:11). 

 

 

1.3.5 Jämställdhet ombord 

När män och kvinnor har samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom livets 

alla områden råder jämställdhet (Diskrimineringsombudsmannen 2011a). I Sverige 

finns en lång tradition av jämställdhetsarbete. Vi fick vår första jämställdhetsminister 

1954 och en Jämställdhetsombudsman (JämO) 1980. Inrättandet av en denne kan 

kopplas till införandet av Lagen om jämställdhet mellan män och kvinnor i arbetslivet, 

som 1991 ersattes av Jämställdhetslagen. (Wikipedia 2011b) 

 

I samband med inrättandet av den nya myndigheten Diskrimineringsombudsmannen 

(DO) trädde en ny diskrimineringslag i kraft den första januari 2009. DO är en 

sammanslagning av tidigare de tidigare olika ombudsmännen mot diskriminering och 

den nya lagen reglerar diskrimineringsgrunderna (a) kön, (b) könsöverskridande 

identitet eller uttryck, (c) etnisk tillhörighet, (d) religion eller annan trosuppfattning, (e) 

funktionshinder, (f) sexuell läggning och (g) ålder (se Svensk författningssamling  

2008).         

 

Den nya diskrimineringslagen betonar särskilt jämställdhet mellan könen och kräver 

bl.a. att en jämställdhetsplan skriftligen ska upprättas vart tredje år för arbetsplatser 

med fler än 25 anställda (Diskrimineringsombudsmannen 2009:11). Planen ska omfatta: 

- åtgärder för att arbetsförhållandena ska passa både män och kvinnor. 

- möjlighet för båda könen att förena förvärvsarbete och föräldraskap. 

- åtgärder mot trakasserier p.g.a. kön och sexuella trakasserier. 

- rekrytering och interns kompetensutveckling för att skapa en jämn könsfördelning på 

arbetsplatsen i alla befattningar. 

- handlingsplan för jämställda löner. 
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Karin Engström (2009) har skrivit en studie om jämställdhetsarbetet inom två svenska 

rederier där hon har intervjuat såväl landanställda som ombordanställda män och 

kvinnor. Hon fann en skillnad mellan vad rederierna ansåg sig göra för jämställdheten 

och vad de ombordanställda upplevde av arbetsgivarna gjorde. De flesta tillfrågade 

ansåg att det var viktigare med en förändring av den psykosociala miljön ombord, t.ex. 

att förändra attityder och jargong, än en förändring av de fysiska förhållandena. 

Samtliga tillfrågade ville se fler kvinnor ombord, men de ombordanställda i 

undersökningen var uttryckligen emot positiv särbehandling vid rekrytering.  

 

Positiv särbehandling innebär att en person ur det på arbetsplatsen underrepresenterade 

könet kan få en anställning på sämre meriter än en person ur det överrepresenterade 

könet. Detta förutsätter dock att den sökande har tillräckligt goda meriter, samt att 

arbetsgivaren i sin jämställdhetsplan har fastslagit att positiv särbehandling används 

som metod vid nyanställningar. (Eriksson 1996:28 f.) 

 

Diskrimineringslagen kräver att arbetsgivaren ska skapa en jämn könsfördelning på 

arbetsplatsen i alla befattningar. Jonasson (2008:6) nämner två typer av könssegregering 

inom arbetslivet; (a) den vertikala som gör att kvinnor och män är verksamma inom 

olika yrken och (b) den horisontella som innebär att kvinnor och män tilldelas olika 

uppgifter inom samma yrke. Att det finns så få kvinnor inom sjöfarten rent generellt är 

ett tydligt exempel på den vertikala typen av segregering, men hur står det till med den 

horisontella segregeringen för nautikerna?  

 

Jag anser att man i den låga andelen kvinnor med seniorbefälsbefattning kan se en 

tydlig horisontell könssegregering där kvinnor endast i undantagsfall är överstyrmän 

och än mer sällan befälhavare. Det har med bakgrund av detta varit intressant att höra 

vad mina respondenter har haft för tankar kring sina framtida karriärer till sjöss. 

 

 

1.3.6 Familjebildning 
All referenslitteratur som ligger till grund för detta arbete pekar på att huvudorsaken till 

att så få kvinnor söker sig till sjöss och sedan stannar i yrket är det svåra i att kombinera 
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den långa frånvaron från hemmet med föräldraskap. Detta är också anledningen till att 

yrket blivit allt mindre populärt även bland män. Den moderna mannen vill dela 

ansvaret för familj och hem med kvinnan. Det är emellertid 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 (jfr 1.3.2). 

 

I Diskrimineringslagens kapitel om aktiva åtgärder i arbetslivet för att förhindra 

diskriminering står det uttryckligen att arbetsgivaren ”ska underlätta för både kvinnliga 

och manliga arbetstagare att förena förvärvsarbete och föräldraskap” (Svensk 

författningssamling 2008:3:5). Det ska medges att det finns logistiska och 

kostnadsmässiga skäl till att rederierna har svårt att leva upp till lagen i detta hänseende, 

men det är ingen anledning till att inte försöka förbättra situationen. 

 

En del i problematiken med familjebildning är att man inte bara är borta långa perioder, 

utan också att på- och avmönstringsdatum ofta inte är exakt angivna. Det blir väldigt 

svårt att planera familjelivet med partner och släktingar. Det är inte ovanligt med stora 

insatser från framför allt mor- och farföräldrar för att få familjeekvationen att gå ihop 

(se Kaijser 2005:225). 

 

En ytterligare komplikation enligt min uppfattning är att det mer eller mindre förväntas 

av den nautiker som vill göra karriär inom ett rederi att vara flexibel och med kort varsel 

kunna avbryta sin ledighet i förtid för att ersätta en frånvarande kollega någonstans 

inom rederiet. Det faktum att de svenska nautikerna numera konkurrerar om samma 

anställningar som lågbetalt befäl från låglöneländer gör inte deras utgångsläge bättre. 

 

En lösning för nautiker med familj är att arbeta på ett fartyg som omfattas av SEKO:s 

färjeavtal, vilket ger ett förhållande mellan arbete och ledighet i land på ungefär ett-till-

två (1:2). Den största nackdelen med att arbeta under detta avtal är som jag ser det att 

man är förpassad till en viss typ av fart och fartyg. Detta minskar möjligheterna att 

utvecklas inom yrket, vilket kan vara ytterligare en anledning att mönstra av för gott. 

Eriksson (1996:16) finner flest kvinnliga sjömän i de lägre åldersgrupperna och menar 
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att en av huvudorsakerna till detta är att kvinnorna går iland när de bildar familj eller 

blir gravida. Kan kvinnornas korta sjökarriär vara en av anledningarna till att så få av 

dem innehar seniorbefälsbefattningar? 

 

 

1.3.7 Sexuella trakasserier 
En av orsakerna till mitt intresse för könsproblematiken ombord uppkom under min 

första sjöpraktik. Även om jag trivdes ombord så chockerades jag över den råa 

jargongen, historierna om den gamla goda tiden när ”de prostituerade kom ombord 

redan tillsammans med lotsen” och det halvt pornografiska material som ständigt gjorde 

sig påmint i de gemensamma utrymmena. Jag tänkte att det inte hade varit en rolig miljö 

för en kvinna att vistas i. 

 

Magnus Jonasson bekräftar i sin uppsats Kvinnliga sjömäns liv på svenska fartyg 

(2008:passim) min bild av att det i mycket stor utsträckning finns pornografiskt material 

ute till sjöss och att sjöfarten kan sägas vara en mer sexualiserad miljö än arbetsplatser 

iland. Jag tror att förekomsten av porr och den låga kvinnonärvaron gör att sjömän lätt 

får en felaktig bild av kvinnor och att risken för att en kvinna som kommer ombord ska 

utsättas för sexuella trakasserier därmed är större än på en motsvarande arbetsplats i 

land. 

 

Sexuella trakasserier är ett uppträdande av sexuell natur i arbetslivet som kränker en 

arbetssökandes eller arbetstagares värdighet. Sexuella trakasserier skiljer sig från en 

vanlig flört genom att vara ovälkomna (Diskrimineringsombudsmannen 2011b). 

Gränsen för vad som är sexuella trakasserier avgörs alltså av den som utsätts för dem. 

Jonasson (2008) konstaterar att deltagarna i hans studie i ganska hög grad hade varit 

utsatta för sexuella trakasserier och trakasserier p.g.a. kön. Han ser också ett visst 

negativt samband mellan dessa trakasserier och förmågan att utföra ledarskap över 

manliga underlydande ombord.  

Sexuella överträdelser hade i Kaijsers (2005:189-197) undersökning snarare varit regel 

än undantag, enligt de kvinnliga sjömännen. Överträdelserna hade oftast skett under 

alkoholpåverkan, t.ex. hade en del av respondenterna fått nattliga besök i hytten när de 
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låg och sov. En del av kvinnorna uppfattade det som att den råa jargongen hade avtagit 

och det sexuellt explicita materialet i de gemensamma utrymmena med tiden försvunnit 

efter att de mönstrat på. Andra hade upplevt att det pornografiska materialet användes i 

syfte att trakassera.  

 

Många av kvinnorna i Kaijsers undersökning var eniga om att trakasserierna avtog när 

de blivit befäl. Det är därför intressant att se hur respondenterna i min undersökning 

upplever saken.  

 

 

1.3.8 Idéer till förändring 
Ett av syftena med mitt arbete har varit att ta reda på om respondenterna har några 

förslag till hur andelen kvinnor ombord kan ökas. Engström (2009:32) konstaterar att de 

tillfrågade i hennes undersökning hade svårt att se vad som skulle kunna förändras 

ombord och menar att det kan vara ett tecken på att ombordmiljön är så konservativ att 

det är svårt att se hur något skulle kunna göras annorlunda. Hon tror att om branschen 

vill vara attraktiv för dagens unga måste den kunna erbjuda en modern och fördomsfull 

arbetsmiljö. 

 

Eftersom familjebildning verkar vara en av de största anledningarna till att kvinnor inte 

stannar så länge till sjöss, om de ens söker sig dit, är det angeläget att finna en lösning 

på problemet. Roslund (1987:78 f.) föreslår alternativa barnomsorgsformer i sin 

intervjuundersökning som ett sätt att underlätta kvinnornas arbete till sjöss. Dessa 

barnomsorgsformer inkluderade t.ex. familjekooperativ tillsammans med andra 

sjömansfamiljer och längre föräldraledighet för ombordanställda kvinnor. Många av 

idéerna till alternativ barnomsorg verkar omöjliga att förverkliga, men författaren menar 

att begränsningarna ligger i människans oförmåga att tänka utanför invanda mönster. 

 

Kvinnorna i Roslunds (1987:67 f.) undersökning ansåg att fler kvinnor ombord var 

viktigt för att de skulle trivas bättre och Flygare (2005:13) menar i sin studie om 

kvinnliga piloter att det bästa sättet att öka pilotyrkets attraktionskraft hos kvinnor är att 

befria yrket från sin koppling till manlighet. Så länge man hänvisar till någon som en 
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kvinnlig pilot och inte bara en pilot anses den kvinnliga piloten som något utanför det 

normala. Min största utmaning i detta arbete har varit att förhålla mig helt fördomsfri 

och öppen. Jag har haft som utgångspunkt att fler kvinnor ombord är någonting 

eftersträvansvärt, men som Flygare (2005:12) påpekar har jag redan genom att ge 

kvinnan positiva egenskaper etablerat sanningen att hon är någonting utanför normen. 
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2 Syfte 
Syftet med det här arbetet har varit att undersöka ifall något kan göras för att 

nautikeryrket ska bli mer attraktivt för kvinnor. Om det finns något värde i att andelen 

kvinnliga nautiker blir större torde även rederierna vara intresserade av hur denna 

förändring ska komma till stånd.  

 

Passar yrket i sin nuvarande form kvinnor? Hur ser idag aktiva, kvinnliga nautiker på 

sin framtid till sjöss? Dessa frågeställningar har varit centrala i mitt arbete.  

 

Jag hoppas att resultatet ger en fingervisning om hur kvinnliga sjöbefäl ser på sitt 

yrkesval och vad de anser vara problematiskt med att som kvinna arbeta till sjöss. Detta 

kan röra, men inte vara begränsat till, synen på organisationskulturen ombord, 

upplevelsen av avvikarpositionen ombord, tankar om att kombinera moderskap och 

familj med yrket, inställning till avancemang i graderna o.s.v. 
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3 Metod 
Som man har jag med mitt ämnesval varit inne på minerat område. Vad vet jag om hur 

en kvinna upplever sin situation ombord? Har jag som man rätt att göra några 

antaganden? Jag har med mitt arbete därför framförallt försökt förstå 

genusproblematiken ombord.  

 

På grundval av detta har jag genomfört en kvalitativ och explorerande undersökning och 

empiriskt försökt skapa en teori (se Jacobsen 2007:49). Den öppna intervjun lämpar sig 

bäst för att samla in data när man är intresserad av hur människor tolkar och förstår ett 

visst problem eller vilken mening som tillskrivs olika förhållanden (Jacobsen 2007:93) 

och därför har jag genomfört ett antal individuella intervjuer. 

 

I undersökningen ingick 5 stycken kvinnliga nautiker, idag verksamma som befäl i den 

svenskkontrollerade handelsflottan. Jag valde att rikta in mig på nautiker, dels för att jag 

själv är mer insatt i en nautikers än en maskinists arbetsuppgifter, men framförallt för att 

minska antalet variabler i insamlad data. För det insamlade materialets externa validitet 

(allmängiltighet) hade det varit lämpligt med ett större antal respondenter, men en 

kvalitativ undersökning har inte extern validitet som främsta föresats och framförallt 

hade fler intervjuer skapat en datamängd så stor att den inte skulle rymmas inom 

ramarna för detta arbete. 

 

Urvalet av enheter har i viss mån varit ett bekvämlighetsurval (se Jacobsen 2007:223), 

då jag valde ut respondenter som är bosatta i närheten av de platser jag oftast befinner 

mig, d.v.s. Kalmar och stockholmsregionen. Huvudorsaken till detta har varit tids- och 

kostnadsrelaterad. Ett annat urvalskriterium har varit att det ska finnas en viss variation 

i respondenternas erfarenhet med avseende på olika fart och fartygstyp för att få en 

erfarenhetsmässig spridning (jfr Jacobsen 2007:123). Genusproblematiken skulle kunna 

tänkas variera kraftigt mellan t.ex. en östersjöfärja och en kemikalietanker i Mexikanska 

golfen. 

 

Intervjuerna genomfördes under ca en timma under informerat samtycke (se Jacobsen 

2007:22-28). Jag lade mig mån om att informera respondenterna om att deras 
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deltagande var frivilligt samt vilka mått jag tagit för att skydda deras privatliv. Ett etiskt 

problem i denna undersökning har varit att antalet kvinnliga nautiker på ett fartyg ofta är 

mycket litet, vilket gör att respondenternas anonymitet inte helt kunnat garanteras. För 

att öka anonymiteten har därför mitt beslut varit att inte koppla respondenterna till 

fartygsnamn eller rederi, något de inför intervjun också informerades om. Dessutom 

bifogas inte uppsatsen de transkriberade intervjuerna i sin helhet, utan dessa kommer 

endast att tillhandahållas vid en eventuell validering av arbetet. Intervjuerna 

genomfördes på en för respondenten naturlig plats, eftersom ”onaturliga miljöer har en 

tendens att medföra att intervjupersonen ger onaturliga svar” (Jacobsen 2007:97). 

Exempel på en naturlig miljö är t.ex. respondentens hem, hennes arbetsplats eller 

hennes favoritcafé.  

 

För att få så mycket som möjligt ut av intervjuerna har min ambition varit att de skulle 

vara öppna med så lite styrning som möjligt från min sida, så att de intervjuade fritt fick 

utveckla sina idéer. Intervjuerna låg på en glidande skala mellan semistrukturerade och 

ostrukturerade (se Denscombe 2000:135). Jag utarbetade emellertid en intervjuguide för 

att säkerställa att man under intervjun skulle komma in på de viktiga teman som jag 

ville belysa (se Jacobsen 2007:96). Ibland gav mig intervjuerna nya idéer, varför 

intervjuguiden ibland justerades inför nästkommande intervju. 

 

Idealiskt hade varit att kombinera resultaten från den kvalitativa undersökningen med en 

efterföljande kvantitativ enkätundersökning enligt metodtrianguleringsprincipen (se 

Jacobsen 2007:58-60). Detta hade varit bra för att validera resultaten från den 

kvalitativa undersökningen. Tyvärr rymdes detta inte inom ramarna för det här 

projektet. Ett förslag är att någon tar över stafettpinnen inför nästkommande års 

uppsatsarbete och då genomför en kvantitativ undersökning. 

 

Mitt undersökningsupplägg har varit följande (jfr Åsenholm 2007:12): 

1. Ämnes-/metodval (se ovan) 

2. Insamling av och inläsning på relevant referenslitteratur 

3. Utarbetande av en intervjuguide 

4. Genomförande av intervjuerna 
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5. Bearbetning och analys av insamlad data 

6. Slutsats/Tolkning och jämförelser med tidigare forskning på området 

 

Jag valde detta undersökningsupplägg, eftersom endast inläsning på relevant 

referenslitteratur kunde ge mig (a) en teoretisk grund att stå på inför utarbetandet av 

intervjuguiden och (b) en fingervisning ifall jag kunde tillföra något nytt med mitt 

arbete och vad detta nya i så fall kunde tänkas vara. 

 

Intervjuerna bandades på diktafon för att direkt efter intervjuerna transkriberas på 

papper. Rådata i form av ljudupptagningar är enligt Jacobsen (2007:136) ideal inom 

kvalitativ metod. Vid analysen av kvalitativa data växlar man mellan att analysera 

enskilda delar och att betrakta dessa i en större helhet. De enskilda delarna uppstår då 

man kategoriserar insamlad data i enskilda element. Kategorierna tas fram genom att 

leta efter vilka teman som tas upp i intervjuerna. Dessa enskilda element, delar, kan 

sedan betraktas i ljuset av helheten, t.ex. genom att jämföra flera intervjuer och se vad 

som har varit lika och vad som har skiljt dem åt (Jacobsen 2007:134-135). Ett exempel 

på hur jag genomfört denna kategorisering exemplifieras i figuren nedan. 

 

Sexuella 
trakas‐
serier 

Närm‐
anden 

Nej, nej. Ända det kan vara att någon tycker om mig och visar 
det, men inget mer, sen säger jag till. Men inget så här att 
någon hänger efter mig hela tiden, nej. 

Har ibland blivit uppvaktad, 
men har aldrig känt sig 
förföljd eller sexuellt 
trakasserad 

Sexuella 
trakas‐
serier 

Närm‐
anden 

Och sen var det väl när man var elev och det var filippinare där 
och det var fest och de ville ha med en hela tiden och såhär 
och man sa nej, okej man fick säga nej en fem, sex, sju gånger, 
men sen så. Och ja, på de båtarna har man väl låst hytten och 
det gör jag ju aldrig nuförtiden. Men nu när man ska jobba med 
ganska många filippinare, som styrman tror jag det är en helt 
annan sak än att vara elev. Det har väl mer respekt för en. 

Filippinarna kunde vara 
efterhängsna på praktiken 
och då kunde hon låsa hytten. 
Hon tror att filippinarna har 
en helt annan respekt för 
hennes integritet nu när hon 
är befäl. 

 
Figur 3. Exempel på hur intervjudata kategoriserats. 

 

Jag har valt att placera tolkningen av resultatet i diskussionsdelen för att göra en 

distinktion mellan resultatet och tolkningen av detsamma, samt för att i förekommande 

fall och på ett i diskussionsdelen mer naturligt sätt kunna dra paralleller till tidigare 

forskning. Jag har valt att inleda tolkningen med en teori, vilket enligt Jacobsen 

(2007:296) ”hjälper oss att placera in fynden i ett större sammanhang”. I 
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diskussionsdelen granskas även undersökningens totala validitet kritiskt (se Jacobsen 

2007:304).  
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4 Resultat 
 

4.1 Respondenternas bakgrund 
Här presenteras uppgifter om respondenternas ålder, utbildning, yrkesposition, 

behörighet, civilstånd samt respondenternas bevekelsegrunder till att bli nautiker. 

 

 

4.1.1 Presentation av respondenterna 
 

Responent A 

A är född 1977 och arbetar som Safety Officer på en passagerarfärja sysselsatt i närfart. 

Hon har styrmansbehörighet Klass II och har arbetat som nautiker i tre år. Hon 

utbildade sig först till matros på Sjömansskolan på Åland och senare vidare på samma 

läroanstalt till styrman. Hon är gift med en annan styrman i samma rederi och har en son 

på två år.  

 

Respondent B 

B är född 1975 och är säsongsanställd som överstyrman på ett forskningsfartyg 

sysselsatt längs den svenska kusten och går däremellan på olika vikariat. Hon har 

styrmansbehörighet Klass II och har arbetat som nautiker i fem år. Hon utbildade sig på 

det fyraåriga Sjökaptensprogrammet på Sjöfartshögskolan i Kalmar. B har efter examen 

arbetat på både utländska och svenska fartyg. Hon lever i ett förhållande, men har inga 

barn. 

 

Respondent C 

C är född 1983 och arbetar som andrestyrman på ett specialiserat ro/ro-fartyg sysselsatt 

i oceanfart. Hon har styrmansbehörighet Klass II och har arbetat som nautiker i fyra år. 

Hon utbildade sig på det fyraåriga Sjökaptensprogrammet på Sjöfartshögskolan i 

Kalmar, har sedan examen arbetat i samma fart. C har inga barn och för närvarande 

inget förhållande. 
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Respondent D 

D är född 1984 och arbetar som andrestyrman på en kemikalietanker sysselsatt på 

världsspotmarknaden. Hon har styrmansbehörighet Klass V och har arbetat som 

nautiker i tre år. Hon utbildade sig på det fyraåriga Sjökaptensprogrammet på 

Sjöfartshögskolan i Kalmar, har sedan examen arbetat inom samma rederi och fart. D 

har inga barn och för närvarande inget förhållande. 

 

Respondent E 

E är född 1975 och vikarierar som andrestyrman på ett bulkfartyg sysselsatt i 

europafart. Hon har styrmansbehörighet Klass V och har arbetat som nautiker i ett drygt 

år. Hon utbildade sig på det fyraåriga Sjökaptensprogrammet på Chalmers i Göteborg 

och har sedan examen vikarierat på bulkfartyg i olika rederier. E är frånskild, men har 

inga barn. 

 

 

4.1.2 Tidigare sjöanknytning 
Två av de intervjuade kvinnorna hade redan innan de sökte sig yrket en stark 

anknytning till sjön: 

 
För all del, jag har ju en del i släkten; min pappa, mina farbröder, min farfar – de är 
maskinister. Min mamma är telegrafist från början, min morbror jobbade i cafeterian 
på Apollo III, så det finns väl kanske en del. Och så var det en av mina kusiner, han 
pluggade till styrman och han sa då, mycket tidigt nittiotal, sa han att det är ett jävla 
skitjobb egentligen, men det är bra betalt. Jag kanske skulle vilja vända på det. Och 
nånting på den vägen var det. 

 
Så jag åkte upp och jobbade på ett fiskebruk i Nordnorge några år senare för att tjäna 
ihop de där pengarna för att köpa mig min lilla segelbåt och segla jorden runt. Men, 
efter ett halvår när jag hade jobbat på den här fiskefabriken så blev det fiskestopp 
några veckor så jag var arbetslös på en liten ö i Nordnorge och så tänkte jag ”Vad 
gör jag här?” Jag blev kompis med några fiskare, de kände två gubbar som behövde 
en till gubbe och så fick jag smak för sjön, liksom; ”Det här är ett arbete.” […], så 
jag fick såhär blodad tand och sen så köpte jag mig min lilla segelbåt och tänkte att 
det var ganska meningslöst att hålla på och hobbysegla, att det var så oviktigt och att 
man ska förena nytta med nöje och jobba med det man älskar. 

 

Ingen av de övriga respondenterna hade innan de beslutade sig för att bli sjöbefäl någon 

tidigare sjöanknytning. De angav olika skäl för att söka sig till yrket; att man hade 
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inspirerats av TV-serien Rederiet, att man ville ha ett udda arbete, att det var en dröm 

man haft och att man ville ha ett varierat arbete. 

 
Ja, det var väl olika anledningar. Jag har ingen i släkten eller nåt, som har jobbat 
med det här så det var ju helt mitt eget påhitt. Och jag, jag tyckte alltid när man åkte 
färja till Danmark eller Finland med familjen att det var jätteroligt och jag ville bara 
står längst akterut och titta på propellervattnet för det var så fint och så var det roligt 
att åka båt och allt. Sen så, pinsamt nog, så tittade jag ju på varenda avsnitt av 
rederiet och tänkte att det där verkar ju roligt. Och sen har jag väl alltid velat haft ett 
udda jobb, kanske, lite annorlunda, ja så de tre anledningarna tillsammans ledde mig 
till det här. 

 

 
…, mest är det att jag inte ville sitta på kontor och jag är lite sån att jag tycker, ja, 
jag vet inte, jag är så lite grabbig själv så… vara ute lite och lite olika 
arbetsuppgifter och lite olika arbetstider. Det kanske är det som lockade mig… 

 

 

4.1.3 Relation till föräldrar 
Av de intervjuade hade uttryckligen en bättre relation till sin pappa än till sin mamma: 

 
Jag är så här pappas flicka. […] Pappa han är mer känslig än min morsa, så om jag 
har varit ledsen och så, så har han kanske drömt mardrömmar och så här kört bil 
genom halva stan, liksom: ”B är du ledsen?” ”Ja, det är jag faktiskt.”  

 

En annan respondent uttrycker visserligen att hon tillbringade mycket tid med sin pappa 

när hon var liten, men att han dog när respondenten var tre år. 

 

En tredje respondent uttrycker att hon har en närmare relation till en stark och framåt 

mamma än till pappan: 

 
Nu var min mamma lite mer... Ja, hon är ganska framåt och precis som jag höll på 
med mycket med sport hela livet och idrottat och… Hon ville bli lastbilschaufför när 
hon var liten, men det funkade inte riktigt på 60-talet så där. 

 

 

 

Ja, det är många som har frågat det, men har inget bra svar förutom att det var väl en 
dröm jag hade. Så jag tänkte att jag kunde prova och se. Jag visste ju ingenting om 
båtar överhuvudtaget […] Jag läste utbildningskatalogerna och såg att det här låter 
ju spännande. 
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4.1.4 Relation till gängse könsnormer 
En av de intervjuade nämner ovan att hon är ”lite grabbig” och det är något som alla 

utom en av respondenterna med varierande grad ger uttryck för. 

 
Nej, men å andra sidan så har jag väl alltid varit så här pojkaktig, javisst, jag lekte 
med barbiedockor, men det har liksom kvittat för mig om det är tjejer eller killar jag 
lekt med.  

 
Jag har alltid varit den sportiga typen. Mycket fotboll på rasten med alla grabbar och 
sånt därt, så jag har alltid varit van med att ha killar runt omkring mig måste jag 
säga.  

 

En av respondenterna utvecklar sina tankar kring könsrollerna och menar att hon i första 

hand betraktar sig som människa och därför inte lägger så stor vikt vid kön. Detta är 

också hennes utgångspunkt ombord: 

 
… jag har haft nån sorts idé sen tonåren om mig själv att jag inte är så här kvinna i 
första hand utan att jag är människa. Så det hänger ju ihop lite med det här 
yrkesvalet och alltihopa. Vad vi alla har gemensamt på båten är att vi är ensamma 
och att ingen har sin respektive där eller nåt, så att vi inte är män och kvinnor 
exponerade för varandra utan att vi är så här liksom arbetskamrater, människor i 
förstahand. Så det är ju min idé om mig själv… 

 

Hon tilläger dessutom att hon aldrig har reflekterat över att vi i Sverige skulle leva i ett 

patriarkat: 

 
Jag har en kompis till mig som sa: ”Jag skulle aldrig säga…”, eller jag sa ”fitta” i 
något sammanhang, … ”Det skulle jag aldrig säga så länge vi lever i ett patriarkat” 
och jag bara: ”Va? Lever vi i ett patriarkat?” Det har jag aldrig…, inte i Sverige i 
alla fall, eller allt är så relativt liksom. 

 

 

4.2 Arbete och fritid ombord 
Här presenteras resultatet av de uppgifter som kommit fram om respondenternas 

upplevelse av tillvaron ombord, såväl i relation till själva yrkesutövandet som till livet 

ombord som sådant. Jag har valt att dela upp avsnittet i temata som rör  (a) 

respondenternas upplevelse av särbehandling och sexuella trakasserier, (b) eventuella 

strategier de intervjuade utnyttjar för att tackla den manliga dominansen ombord, (c) 

diskriminerande brister i den fysiska arbetsmiljön, (d) de intervjuades syn på 
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ledarskapsrollen och ombordorganisationen, och slutligen (e) respondenternas tankar 

kring behovet av fler kvinnliga nautiker och/eller sjömän. 

  

 

4.2.1 Särbehandling relaterad till kön 
 

Negativ särbehandling 

De intervjuade nautikerna känner sig generellt sett inte negativt särbehandlade p.g.a. att 

de är kvinnor. Dock så har de flertalet upplevt att de någon gång av sina manliga 

kollegor blivit hjälpta med saker som de klarar av själva, t.ex. tunga lyft. Detta uppfattas 

trots de goda intentionerna som något negativt: 

 
… jag tycker ju att det är negativt att bli behandlad som att jag är en kvinna, för det 
är ingen rolig känsla. Jag vill ju bli behandlad som ALLA andra. 

 

Det är oftast manliga matroser av filippinsk nationalitet som uppvisar denna form av 

missriktad välvilja. En av respondenterna menar att man kanske får ha en viss förståelse 

för deras beteende med hänsyn till den kultur de kommer ifrån: 

 

 

En typ av negativ särbehandling som man kan finna spår av i undersökningen är 

diskriminerande attityder hos manliga kollegor, som t.ex. att sjömansyrket inte är 

någonting för en kvinna. Detta har dock varit vanligast under tiden som praktikant eller 

matros och har bara i undantagsfall registrerats sedan de tillfrågade började arbeta som 

nautiker: 

 
… allting var ju nytt, så det var ju intressant liksom och jag trivdes jättebra på min 
första praktik. […] i början så sa typ alla åt en att Vad gör du här, det här är inget 
jobb för dig, typ, åk hem med dig. Det hann hela besättningen säga första veckan, så 
det kändes ju så där roligt, men […] Ja, nu hade jag ju bestämt mig så det var bara 
att köra på. Jag kan ju inte ge upp efter en vecka. 

 
… jo en av skepparna faktiskt på C, han var, kvinnor skulle nog helst inte ha på 
bryggan att göra. Så, ja, och jag stred med honom för att reta honom lite extra. Så 
där är väl, det är väl typ det enda negativa. 

…, men det man märker är ju med filippinare också t.ex. att man inte får lyfta saker, 
man är ju tjej och kan inte bära och… men det är ju deras kultur. [...] Jag tar tag i det 
och säger: ”Jag kan väl också”, ungefär. 
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Vanligare har varit att de tillfrågade ifrågasatts i kontakt med män i utländska hamnar: 

 
… vi skulle ankra i Fulton, släppa två ankare på gravity, och så frågade lotsen: 
”Vem är det som ska gå fram och ankra?” ”Ja, det är andrestyrman”, sa kapten, ”hon 
står där.” ”Ska hon ankra?”, var hans första reaktion. Lite så kan det ju vara om man 
ska koppla slangen eller nånting i USA, då kan man ju få lite kommentarer också: 
Är det du som är andrestyrman? 

 
Dock, så finns det en sån här shore captain i Brisbane i Australien för några resor 
sen, det var någonting, han liksom tog mig verkligen åt sidan så här, för han hade 
frågat något om nån höjd på nåt och jag hade inte kunnat utan ropat på överstyrman, 
man kan ju inte ha alla siffror i huvudet, och sedan tog han mig åt sidan senare och 
pratade stint till mig att jag var tvungen att vara mycket bättre än alla andra för att 
jag var tjej. 

 

Frågan om huruvida respondenterna känner att de måste prestera bättre än sina manliga 

kollegor har inte givits något entydigt svar. En av respondenterna uttryckte sig så här: 

 
Inte längre skulle jag vilja säga. För all del, absolut inte sämre, men det var mycket 
värre när jag var yngre (det låter som att jag skulle vara 70 eller nånting), men det 
var mer som däcksare när jag jobbade på lastbåtarna när vi hade de här manuella 
kättingarna med björn och grejer, det att du skulle orka minst lika mycket som 
killarna och ta upp och göra fast, men nu är det så här; Äsch, orkar jag inte, men fine 
jag begär hjälp, […] jag vet inte om det har med ålder och erfarenhet att man släpper 
den där prestigen lite, liksom att det: Så vadå skulle jag vara en sämre människa om 
jag begär hjälp?” Så känns det nu. När jag var yngre skulle jag aldrig i hela helvete 
ha begärt hjälp. 

 

Ingen respondent känner att hon utsattes för någon form av negativ särbehandling under 

studietiden. 

 

Positiv särbehandling 

Tre av respondenterna har gett tydligt uttryck för att kvinnliga nautiker antagligen har 

lättare att få arbete än manliga kollegor med samma kvalifikationer. Detta som ett 

resultat av rederiernas jämställdhetsarbete. Någon uttrycker en viss ambivalens inför det 

positiva i denna särbehandling: 

 
Ja, vissa tar ju in mycket kvinnor för det ser väl bra ut också, men man vill ju inte att 
det blir åt andra hållet så att man, ja, går före för att man är kvinna. Det kan ju också 
skapa irritation, … 

 

En av undersökningsdeltagarna tror att den eventuella särbehandling hon utsatts för har 

mer med henne som person att göra än med att hon är kvinna: 
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Jag tror inte att jag blir särbehandlad i de situationerna för att jag är kvinna utan för 
att det kanske liksom, att det är som alla människor. Vi är alla olika och vi har alla 
olika styrkor och svagheter. 

 

 

4.2.2 Sexuella trakasserier 
Alla utom en av respondenterna har under sin tid till sjöss vid enstaka tillfällen utsatts 

för sexuella trakasserier. Två stycken hade utsatts för hyttbesök av något slag: 

 
Ja, min första törn som styrman. Jag var tredjestyrman och så kom det in en 
filippinare i hytten när jag sov. […] jag brukar [efter den händelsen] se till att låsa 
min hytt om det är någon tillställning. Men det var ju inget farligt som jag inte 
kunde reda ut själv. 

 
Jag vet inte om det kan tolkas som det, fast det hamnar väl mest under den genren 
antar jag, men jag har… På en båt så gick någon in i min hytt och stal mina 
underkläder, stal ett par trosor, sedan kom dom tillbaks och stal ett annat par. Det 
var lite creepy. 

 

Andra former av sexuella trakasserier har varit olika typer av oönskad efterhängsenhet, 

t.ex. telefontrakasserier: 

 
… jag har ju haft såna här telefontrakasserier, alltså jag har ju jobbat jättehårt och 
man behöver ju sin sömn och så ringer telefonen och ”blablablablabla, kan inte du 
prata med mig?” Och det slutade med en gång att jag snackar med skepparen och 
om det fortsätter så ringer jag för jag behöver sova, jag vill verkligen att du slutar 
upp med det här och så hände inte det så jag drog ut det här telefonjacket i hytten 
och försover mig… Nej, då säger han [skepparen] så här: ”JAG har blivit förälskad i 
dig” och skulle hålla min hand där uppe liksom. Oh my god! Det slutade inte… 

 

Den av respondenterna som aldrig utsatts för sexuella trakasserier ombord menar att en 

del manliga kollegor kan bli lite närgångna, men att det aldrig har varit något problem 

att avvisa dem. På frågan om hon någon gång utsatts för sexuella trakasserier svarar hon 

så här: 

 
Nej, nej. Det enda, det kan vara att någon tycker om mig och visar det, men inget 
mer, sen säger jag till. Men inget så här att någon hänger efter mig hela tiden, nej. 

 

Alla respondenter har under sin tid till sjöss träffat på någon form av 

kvinnoexponerande material, framförallt kalendrar med lättklädda damer, men ingen 

verkar uppfatta detta som sexuellt trakasserande eller speciellt diskriminerande. Det kan 

illustreras med detta typcitat: 
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Alltså jag bryr mig inte, det är liksom; ja, men se på dem [kalenderflickorna] då om 
ni får ut någonting av det.  

 

 

4.2.3 Strategier i en mansdominerad kontext 
Jag har hos intervjupersonerna funnit tre olika och i många fall samexisterande 

strategier för att som kvinna hantera den mansvärld hon möter ombord och dessa 

strategier kan sägas gå ut på att (a) tona ner sin kvinnlighet, (b) anpassa sig till [härma] 

männens beteendemönster och (c) ha rätt attityd inför att arbeta i den mansdominerade 

miljön. 

 

Två respondenter menar att de medvetet tänker på att tona ner sin kvinnlighet, eller att 

uppträda på ett sätt som kan verka fysiskt exponerande. Framförallt kollegor av 

filippinskt ursprung har en tendens att uppfatta den accentuerade kvinnligheten som en 

invit: 

 
Nej, alltså för mig är det ju ganska självklart att man kanske inte mönstrar på i 
högklackat eller nåt som man kanske skulle ha gått i om jag var hemma… 

 
 
Alltså, jag menar jag kan ju inte gå till gymmet hur som helst som ensam kvinna 
ombord för då kan det uppfattas som att jag vill exponera mig. Framförallt med 
filippinarna är det en sån grej. 

 

Ingen av de tillfrågade verkar störas nämnvärt av den manliga jargongen och de flesta 

anpassar sig medvetet, eller omedvetet, till denna: 

 
De där sexskämten de berör mig inte heller. Det är liksom, kniper det så kan jag dra 
några själv som kan få ganska erfarna herrar att rodna,… 

 

Någon har märkt att den manliga jargongen är något hon tar med sig hem efter 

avmönstring och att det tar någon vecka innan hon blir av med den: 

 
Ja, jag kanske blir lite smittad av dem, att när jag kommer hem så är jag kanske lite 
mer som dem, att jag är lite grovare i käften, eller lite mer som en grabb själv. Det 
smittar av sig på mig. 
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En respondent menar att man alltid måste anpassa sig i en grupp, speciellt på ett fartyg, 

och menar att det finns många större källor till osämja än skillnaden mellan kvinnor och 

män: 

 
… det är det som är konsten, att kunna anpassa sig. Att man kan inte sitta och babbla 
politik och göra sig omöjlig […] Och det är också en grej som är lite såhär konstig, 
att folk lägger ner sina vapen. Man går inte in i onödiga strider, utan det är bara för 
att allting ska funka såhär smidigt. […] Det är egentligen mycket som är hetare än 
att det är en kvinna och en man. 

 

Flera intervjuade ger uttryck för att man inte kan komma ombord med attityden att det 

är ett problem att arbeta och leva i en mansdominerad miljö och mitt intryck är att ingen 

av de intervjuade heller anser det vara ett problem. Jag låter dessa två citat belysa 

respondenternas åsikter om betydelsen av rätt attityd: 

 
…jag kan inte utgå ifrån att det är ett problem. Då kan ju jag inte heller jobba, jag 
kan ju inte utgå ifrån när jag kommer på en båt; ”jag som feminist, de här och de här 
problemen liksom”. Jag utgår ifrån att vi är jämställda och att allting ska fungera och 
att det inte är nåt konstigt och då tror jag det också är lättare att jobba än att komma 
med något så här pekfinger, att börja styra upp hur det är. 

 
Man har ju läst en massa innan att det ska vara så här svårt till sjöss som tjej och att 
det ska vara sexuella trakasserier hit och dit och lite sådär, men man får ju liksom…, 
det är attityder man har till saker och ting, tror jag. Gå man in själv och tänker, det 
här blir jobbigt Oj en massa killar, ja dom kommer att vara jobbiga mot mig, ja, 
då… Men kan ju inte säga att man ska behöva stå ut med en del och bita ihop, för 
det behöver man ju inte men man får väl ha en lite coolare attityd. 

 

 

4.2.4 Diskriminerande inslag i den fysiska arbetsmiljön 
Ingen av respondenterna känner att det skulle finnas inslag i den fysiska arbetsmiljön 

som är diskriminerande för kvinnliga nautiker. I några fall kan brister i detta hänseende 

härledas till manskapstiden, men respondenterna är noga med att poängtera att dessa 

eventuella brister inte drabbar nautikern: 

 
Det är ju inget fysiskt arbete man har, så det är ju inget. Ja, det är väl det här med 
skilda omklädningsrum i så fall, men det är väl mer nere i maskin i och för sig. Jag 
byter ju om i hytten till arbetskläder och så där. Men det skulle väl vara det i så fall. 
Det har ju inget med oss däcksbefäl att göra. 
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En av de intervjuade nämner svårigheten att hitta arbetskläder i rätt storlek som ett 

problem, men menar att manliga kollegor av filippinsk nationalitet har samma problem: 

 
Nej, det är bara det att det inte finns några storlekar för oss som är så små, men 
filippinarna är ju också små och de har också problem med det så det är inte bara 
jag. 

 

 

4.2.5 Ledarskap och organisation 
Ingen av respondenterna tror sig ha svårare att utöva ledarskap i sin nuvarande position 

än vad en man i motsvarande position skulle ha: 

 
Nej, alltså de [matroserna] har respekterat mig som om jag hade varit en kille. Så är 
det faktiskt. 

 
Det är ju väldigt uppstyrt med vad de ska göra. Det är typ gå och rigga lotslejdaren, 
gör det här…, det är inga konstigheter och de vet ju vad de ska göra… 

 

Ett par av de intervjuade andrestyrmännen känner däremot en viss osäkerhet förknippad 

med ledarskapsrollen efter en eventuell uppmönstring till överstyrman, eftersom de inte 

känner sig helt säkra på det underhållsarbete de då ska leda: 

 
Ja, just den här arbetsledande rollen, alltså för dom på däck, det är den delen som 
känns jobbigast, eller svårast. Jag har ju inte jobbat matros och så ska man få dem att 
lyssna på mig och jag ska veta. Och båsen som bara vill bestämma allting. Kan det 
ju vara. Så den delen känns jobbigast. Sen det här med lastplanering, ballast, 
stabilitet. Den är man mer utbildad för. Nej, den andra delen, man får hoppas att folk 
inser att man kan inte vara bäst på allt på en gång så är man ny så får man jobba sig 
in, lyssna på folk. Kan alla andra så kan väl jag! 

 

Ingen av de intervjuade ger uttryck för att det skulle finnas en kvinnlig ledarskapsstil. 

En respondent menar att hon har träffat på många olika typer av ledarskapsstilar, men 

att variationen beror på individuella faktorer, inte kön: 

 
Inte p.g.a. att de har varit kvinnor, men visst skiljer sig ledarskapssättet, det gör det 
ju för alla beroende på vilken personlighet man har. 

 

En annan menar att en individs kulturella bakgrund har mycket större betydelse för 

ledarskapsstilen än könet: 
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… då fick jag en chock på min första svenska båt. Där kände jag att jag var lite som 
Hitler, att liksom: ”Lyssna på vad jag säger! Utför mina order!” Och det har inte 
heller med kvinnligt och manligt att göra, men det blev ju påtagligt att det finns en 
svensk ledarskapsstil som är så himla mycket mer kamratlig. Man ska sitta ner så 
här och fika och prata och komma överrens: ”Vad tycker du?” 

 

Ingen av respondenterna förefaller ha något emot den hierarkiska arbetsordningen 

ombord och någon verkar knappt ha reflekterat över den. Däremot är en återkommande 

åsikt att hierarkin kunde läggas åt sidan på fritiden, ett par gånger illustrerat med något 

raljerande kommentarer om den traditionella uppdelningen i manskaps- och befälsbord i 

mässen: 

 
Det är väldigt hierarkiskt egentligen. […] Alltså ja, man har ju sina arbetsroller 
liksom, men då ska det ju vara så. Men privat, alltså, fritid ombord, eller nåt sånt 
därt, då kan man ju lägga av titlarna och umgås som människor istället. Och sen kan 
jag tycka att just det här med befälsbord och manskaps-, det kan jag tycka är lite 
sådär uppstyrt. Jag försökte förändra det, eller det var mer sådär, där satt alla befäl, 
det var gubbar över femtio och sen satt matroser och så fick inte tredje- och 
fjärdestyrman plats vid befälsbordet, och dom var också unga och så skulle jag sitta 
vid befälsbordet, så försökte jag ändra det genom att sitta vid det bordet. Det 
uppskattades inte av kapten, fick jag höra senare. Så det ska man tydligen inte göra, 
men det är väl vissa kaptener som bryr sig om sånt och sånt där, så det är väldigt 
mycket skepparns attityd till hur hierarkiskt det blir. Han var KAPTEN. Just det här 
när elever kommer ombord och sätter sig vid befälsbordet. Ska man säga nåt? 

 

 

4.2.6 Behovet av kontakt med andra kvinnor 
Alla utom en av respondenterna tycker att det är skönt med åtminstone en till kvinna 

ombord: 

 
…när vi jobbade ihop då hade vi nån så här veckorutin, då kunde vi gå och träna och 
det var ju samtidigt så himla befriande att det fanns en annan tjej, och då kunde man 
sätta på bastun och liksom låsa gymmet och när man gick där ifrån, det var otroligt 
skönt på det sättet, istället för att vara ensam. Så jag kände att det var jättebra att vi 
kunde hitta en sån träningsrutin, det var jättebra och sen så gick vi till henne och så 
skulle vi kunna göra lite tjejgrejer, måla naglarna och sånt. […] Okej, det var bra för 
mig att hon var ombord. Vi blev jättestarka ihop och allt som man ska få göra blev 
okej. 

 

 
Jag brukar gå in [till kockan i köket] en dag i veckan och baka lite sådär, dels för att 
det är kul att baka, men även för det här att det är kul att stå och skvallra lite så här 
tjejer emellan. Men, ja det beror helt på vad det är för tjej. De ska ju vara trevliga. 
Men det är alltid skönt om det finns någon. 
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Ja, det blir mer socialt. Jag märker ju skillnad på killarna också om det är fler tjejer 
ombord. Det blir lite gladare stämning. Det känns så. 

 

En av de undersökta uttrycker spontant att hon kan tänka sig att söka arbete på en båt 

med fler kvinnor: 

 
… alltså jag hade faktiskt tyckt det var jätteskoj att jobba på en båt med mer tjejer. 
Ja, jag vill nästan söka mig, om jag hade valet att välja mellan två båtar som har 
många tjejer ombord och som inte har tjejer ombord så hade jag valt den med många 
tjejer. Ja, det hade varit roligare. Lite mer go. 

 

Ingen av de tillfrågade anser det att det har någon betydelse vilken position de andra 

kvinnorna ombord innehar.  

 

Respondenterna ställer sig slutligen enhälligt frågande till behovet av kvinnliga 

förebilder och mentorer: 

 
Nej, det har jag aldrig tänkt på. Alltså om du menar så, jag skulle kunna vara den 
första kvinnliga skepparen om det inte fanns någon. Det spelar ingen roll, bara jag är 
bekväm i situationen och det är jag känns det som. 

 
Nej, jag behöver nog ingen kvinnlig förebild. Jag har aldrig haft särskilt mycket så 
här tjejkompisar om man säger så. 

 
Nej, jag tror, jag är ju så van med att det ska ju inte finnas någon sån. Visst, jag har 
ju seglat tillsammans med andra kvinnor och så, men äh, man är så van med att du 
får nog klara dig själv, liksom…, och det stör mig egentligen inte heller.  

 

 

4.3 Framtid till sjöss 
I detta avsnitt redovisas respondenternas syn på yrkesvalet, hur de ser på sin framtid 

inom yrket och avslutningsvis ifall de har några idéer för hur yrket skulle kunna locka 

fler kvinnor till sig. 
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4.3.1 Tankar kring yrkesvalet 
Saker som respondenterna återkommande anger som positiva med yrket är de långa 

sammanhängande ledigheterna, den hyfsade lönen, möjligheten att få se världen, 

utmaningen med jobbet, friheten och gemenskapen ombord: 

 
Alltså jag älskar ju jobbet i sig. Det är verkligen en utmaning och spännande, ja det 
händer ju nya grejer, man lär sig ju. För varje gång man är ute, desto mer inser man 
ju att man inte kan allt som man ska lära sig, så det är ju världens utmaning. 

 
… vill man vara ledig halva året,… det är ju trevligt. Det är ganska hyfsad lön 
också, det är trevligt. Men jag tycker om den här, och så tycker jag om att köra båt 
när det faktiskt är båtar runt omkring. Och så kan jag tycka om den här 
gemenskapen man ändå får på båten, liksom, den lilla världen som blir. Det kan jag 
tycka är trevligt. Sen är det ju lite varierat. Man får se, mycket vatten ja, men man 
får ju ändå åka omkring i världen och se en del. 

 

Det mest negativa med yrket menar respondenter är de långa ombordperioderna och de 

problem med att upprätthålla ett normalt umgänge med vänner och familj iland som 

dessa innebär. Framförallt så innebär yrket att det är svårt att bilda familj och 

upprätthålla förhållanden. Detta kommer att behandlas senare i avsnittet (se 4.3.3). 

 

Alla respondenter utom en rekommenderar kvinnor att söka sig till nautikeryrket, men 

reserverar sig samtidigt med att man nog måste vara lite speciell för att passa. Detta är 

också bevekelsegrunden för den av de intervjuade som inte helhjärtat vill 

rekommendera yrket: 

 
Det vet jag inte [om jag kan rekommendera yrket]. Alltså jag är lite speciell så här 
också, kanske. Jag är lite såhär grabbig, som sagt, och ingen typisk kvinna är jag 
inte, men jag ångrar ingenting typ. Mig passar det perfekt.   

 

En annan menar att det inte handlar om huruvida man är man eller kvinna ifall yrket är 

ett bra val, utan rekommenderar det till alla som tror att det skulle passa dem: 

 
… både män och kvinnor. Vissa personer tycker om att klättra i berg och vissa 
tycker om att vara på sjön… 

 

En av de intervjuade menar att sjöbefälsyrket är ett bra val även om man inte kommer 

att stanna inom det hela sitt yrkesverksamma liv: 
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… den livserfarenhet som man får med det här är ju, det är inte många som har varit 
med om det. Det är ju inte en bortkastad utbildning heller, tror jag inte. 

 

På frågan om respondenterna idag skulle göra om sitt yrkesval svarar fyra av fem ja, 

inte sällan med vissa förevändningar: 

 
När man sitter och har tråkigt på jobbet någon gång mitt i natten, så ”Vad håller jag 
på med? Här är mörkt och ingenting att göra och här ska jag hålla mig vaken”, men 
hur mycket jag än funderar kan jag inte komma på något annat yrke jag vill ha 
istället, så jag tror nog, jag skulle nog välja det här,… inte bara fördelar. 

 

 

4.3.2 Karriärutsikter 
Två respondenter ställer sig positiva till att en dag bli skeppare, även om de inte har det 

som uttryckligt mål. Dessa två tror inte heller att det blir något problem att bära 

skepparansvaret när de väl har fått tillräckligt mycket erfarenhet: 

 
… jag har inte som mål kanske att jag vill bli skeppare kanske, men varför inte säger 
jag. Jo, det är mycket möjligt. Det kan vara kul. Men det är inget mål typ, vi får se 
vad som händer. […] Det hade varit kul bara. Kvinnlig skeppare, det är inte många.  

 
… rederiet har aldrig haft någon kvinnlig skeppare ännu. Det finns några andra 
kandidater också till det. Vem hinner först? Så lite så där är jag nog så där: ”men 
varför inte?” 

 

En annan respondent ser inte arbetet som befälhavare som särskilt intressant, men håller 

ändå dörren öppen för möjligheten någon gång i framtiden: 

 
Skeppare verkar inte jätteroligt att vara. De verkar ju inte göra så mycket och de 
sitter mest bara med en massa pappersarbete, men det är klart att har man gått den 
här utbildningen så vill man ju ändå nå ända upp på något sätt, nå ända fram, men 
det beror lite på hur livet …, men det är inget måstemål för mig i alla fall, tror jag. 

 

En fjärde tror inte att hon kommer att arbeta tillräckligt länge till sjöss för att komma 

ifråga som befälhavare. Hennes mål är att avancera till överstyrman innan hon mönstrar 

av för gott. 
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En av respondenterna uttrycker tydligt att hon inte vill ha det slutliga beslutsansvaret 

som skeppare på en stor lastbåt och ifrågasätter normen som säger att man hela tiden 

ska klättra uppåt i hierarkin: 

 
Måste jag gå hela vägen, liksom? Det kanske är bra som det är också, eller hur? Det 
finns en yrkesstolthet i det också, man kan ju jobba som styrman i resten av sitt liv. 
Det funkar ju jättebra också. 

 

Det råder delade meningar bland de intervjuade ifall deras kön kan påverka möjligheten 

till avancemang. Tre respondenter tror inte att det är någon nackdel att vara kvinna i 

detta hänseende. En av undersökningsdeltagarna tror att hon som kvinna inte är lika bra 

på att följa de oskrivna spelregler som gäller för att komma i fråga för en högre position. 

En sista undersökningsdeltagare tror att det kan vara så att män skyddar sitt revir lite 

grann och inte gärna släpper upp kvinnor i hierarkin. Hon tillägger däremot att hon tror 

att det bara är en fördel att vara kvinna i hennes nuvarande ställning som andrestyrman. 

 

 

4.3.3 Anledning att gå iland 
Som tänkbar, eller trolig, anledning att sluta arbeta till sjöss anger fyra av de fem 

respondenterna svårigheten att kombinera familj och barn. De flesta av dem tror att det 

kanske skulle gå att kombinera någon typ av kustnära anställning med familj och 

moderskap: 

 
Ja, jag kan väl inte se mig själv att segla så många år till, p.g.a. att jag drömmer ju 
om att skaffa familj någon gång i framtiden och jag tror det är rätt omöjligt att 
kombinera. Kanske om man jobbar på något kustnära båt. Men att jobba där jag 
jobbar idag, nej. 

 
… med en biologisk klocka så är det ju… det är en motsägelse till sjömansskapet. 
För det jag älskar allra mest med sjöfarten är just att vara ute på de här långa 
resorna, trevliga båtar där man har tid, där man passerar Stilla Havet, liksom att det 
finns så här tuffa veckor och sen en lång resa och man får tid att göra underhålla, 
måla och fiska, du vet såhär, man känner att man har gjort ett bra jobb. […] det är ju 
viktigare med tonåringar och barn. Det är ju viktigare än att jag ska bli kapten, så är 
det ju. 

 

En av de intervjuade tycker att det borde vara lika problematiskt för en man som för en 

kvinna att kombinera yrket med familj: 
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Det är väl överhuvudtaget att folk, både tjejer och killar, stannar kortare tid i yrket 
nuförtiden. De här rävarna som stannar till sin pension, de är inte riktigt lika vanliga. 
Nej, får man barn vill man väl inte ut. Först får man ta ett break. Borde vara samma 
sak för pappor tycker jag, man vill inte lämna sin unge flera veckor i sträck. 

 

Två respondenter tror emellertid att det är svårare för en mor att vara ifrån sina barn en 

längre tid än för en man: 

 
Jag tror som kvinna att det är jättejättesvårt, efter graviditet att vara borta två 
månader ifrån sitt lilla barn. Jag tror att det är mycket lättare sagt än gjort, och det 
talar emot att kvinnor kan hålla på i längden och också avancera och jobba tio år 
som styrman och sen bli jättebra, då måste man ju välja bort nästan att föda barn. 

 
Nej, jag tror att det är mycket svårare för kvinnan och sen när dom är små också så 
barnet tyr ju sig till mamman den första tiden, mer än till pappan. Det är nog väldigt 
svårt som mor att lämna sitt barn hemma. 

 

Den enda av respondenterna som har barn menar att negativa reaktioner från 

omgivningen när hon åkte på jobb efter mammaledigheten var vanligare i början än vad 

de är idag. Hon tillägger att barnets pappa är minst lika kapabel att vara en god förälder 

som hon: 

 
Alltså, nu börjar det mera plana ut, men alltså jag fick ju höra när jag började jobba, 
jag började jobba när han var ett halvår. Då blev T [mannen] hemma med honom, då 
blev det så här: ”Fan hur kan du lämna ditt barn?” ”Nämen vaddå? Jag litar 
fullständigt på barnets far.” Men det var nog värre. Nu är det liksom mer så här: 
”Whao, men hur löser ni det?” Det är första frågan. Det var nog värre när han var 
yngre. 

 

Samtidigt så menar hon att det inte alltid är så lätt att lämna sitt barn för en veckas 

frånvaro: 

 
… eller ja det beror väl på lite hur lediga veckan har varit. Har han varit allmänt 
omöjlig, eller har han varit supergosig. Han har varit gosig är det inte alls roligt att 
fara på jobb, då är det riktigt jävla jobbigt och då har jag ju ändå bara en vecka 

 

Eftersom både respondenten och hennes man arbetar som sjöbefäl kan det vara 

besvärligt att få föräldraskapet att fungera rent logistiskt och hon betonar att båda inte 

hade kunnat fortsätta arbeta till sjöss utan hjälp från barnets mormor: 
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… sen då att få ihop med den här praktiska biten det är ju inte så där hemskt jättelätt. 
Nu har jag ju min mamma som ställer upp hemskt mycket, annars skulle det nog 
vara så där att nån får gå iland. 

 

Några av de intervjuade kvinnorna menar att det inte bara är familjebildning som gör 

sjömansyrket problematiskt, utan att det rent generellt är svårt att kombinera med ett 

förhållande med någon iland: 

 
… jag tror inte det är så många män som skulle tillåta kvinnan, särskilt om han inte 
är sjöman själv, men att åka iväg tre månader och segla med 23 män som ensam 
kvinna. 

 
… relationer överhuvudtaget, det är inte många som, som min skeppare sa till mig 
när vi pratade om det här senast och vi satt och diskuterade förhållanden: ”Ja, jag 
skulle inte vilja ha en tjej som åker ut på en båt med tjugo killar” ”Nähä, det var ju 
positivt sagt av dig till mig här!” Så jag vet inte om det försvårar, för att folk tänker 
så, nej men det tycker jag var klumpigt. Jag vet inte, som sjöman tänker man ju att 
den i land måste tycka det är tråkigt, att man saknar, men sen när den är borta så kan 
man ju ha sitt eget liv och när den kommer hem så har man ju full uppmärksamhet. 
Det borde väl vara behagligt…, men tydligen inte kanske. 

 

En av respondenterna vill bestämt inte ha barn. Hon tror att svårigheten att växla mellan 

livet ombord och livet iland skulle kunna bli en orsak för henne att sluta arbeta till sjöss: 

 
Alltså, jag vill inte ha barn, men det enda jag känner är att man lever två olika liv 
typ, ett till sjöss och så kommer man hit [hem]; det blir en sån anpassning för mig. 
Nu ska jag till båten och första dagarna känns som ett fängelse och så vänjer man sig 
och så är det jättebra och så när man kommer hem är det tvärtom, då får man ta 
kontakt med sina kompisar… Ja, det blir som två olika liv nästan, så det är väl 
kanske det att jag tröttnar på att ha två olika liv, att jag vill leva som alla andra 
kanske. Det är enda anledningen, ja vi får se, än så länge trivs jag. 

 

Hon tycker inte heller att det är något problem att leva i ett förhållande med någon 

iland: 

 
Om hon eller han vill träffa andra så är det säkert lättare för henne eller honom när 
jag är borta, jag vet ingenting, men jag vet inte. Om man tycker om varandra och 
trivs med varandra så är det ingen anledning att träffa några andra. Jag vet inte. 
Nämen, jag skulle inte ha några problem. […] det är lite charmigt nästan lite så, man 
tycker nästan om varandra mer när man har varit borta, man uppskattare varandra 
bättre. 

 

 

 

 



 
 

43 

4.3.4 Idéer för att öka andelen kvinnliga nautiker 
Respondenterna har väldigt få idéer om hur man skulle kunna få fler kvinnor att söka 

sig till yrket. Två av dem uttrycker spontant att branschen kanske borde göra mer 

reklam för yrket, eftersom få människor ens känner till att det existerar. En av de två 

menar att många av de manliga nautikerna har introducerats för yrket genom sina fäder: 

 
Jag vet inte varför fler tjejer inte väljer. Man tänker väl inte på att det är ett yrke man 
kan välja. Det kanske görs för dåligt reklam … 

 
Kanske mera reklam, för jag tror mycket, för att många som jobbar till sjöss är att 
pappa har jobbat till sjöss och jag tror att männen söker sig dit på något sätt. När jag 
säger att jag är styrman till mina kompisar så tänker de inte ens på att det finns såna 
jobb, nästan. 

 

Två av respondenterna nämner åtgärder som provats av rederier och rederiers anställda 

för att möjliggöra en fortsatt sjöanställning trots föräldraskap. I det ena fallet rör det sig 

om ett stort biltransportrederi som på vissa båtar under en tid införde femveckorspass, 

istället för de vanliga tioveckorspassen för att göra frånvaron hemifrån kortare. I det 

andra fallet handlar det om hur en grupp föräldrar på ett stort göteborgsrederi skapat ett 

kooperativt nattdagis där barnen bor medan föräldrarna är till sjöss. 
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5 Diskussion 
Det finns ingenting i de arbetsuppgifter som hör nautikeryrket till som inte kan utföras 

av en kvinna och kvinnliga däcksbefäl ges generellt samma möjlighet till utveckling och 

avancemang som sina manliga kollegor. Negativ särbehandling och sexuella trakasserier 

kan förekomma ombord, men detta drabbar i mindre grad de kvinnliga nautikerna än det 

kvinnliga manskapet. Kvinnliga nautiker skulle tycka det var positivt med fler kvinnor 

ombord, men har inget behov av att dessa ska vara nautiker. Trots att de kvinnliga 

nautikerna trivs med sitt yrkesval och inte har något problem att leva i en 

mansdominerad kontext ser de stora problem i att kunna kombinera de långa perioderna 

hemifrån med moderskap och familj. Därför är det också svårt att frambringa 

konstruktiva förslag på hur fler kvinnor skulle kunna lockas till yrket. 

 

 

5.1 Tolkning 
 

5.1.1 Varför nautiker? 
Tidigare forskning har visat att tidig sjöanknytning, eller sjömän i släkten, ger en 

naturlig väg in i sjömansyrket för kvinnliga sjömän (se 1.3.3). Den här undersökningen 

visar att detta kan stämma även i fråga om de kvinnliga nautikerna. Lika viktigt att 

notera är dock att majoriteten av undersökningsdeltagarna inte har denna bakgrund. 

Önskan om att ha ett annorlunda och varierat arbete förekommer i lika stor grad bland 

respondenterna som bevekelsegrund för att söka sig till yrket. 

 

Det finns ingen stark indikation på att en nära relation till fadern, eller en brytning med 

modern, skulle kunna förklara de intervjuades val av ett mansdominerat yrke, vilket 

annan forskning argumenterar för (se 1.3.3). Däremot så beskriver sig en majoritet av 

deltagarna i varierande grad som ”grabbiga”, vilket troligen mentalt har underlättat 

inträdet på en manlig yrkesdomän. 

 

De intervjuade nautikerna anger de långa ledigheterna, den goda lönen, möjligheten att 

få se världen, utmaningen med jobbet, friheten och den speciella gemenskapen ombord 

som goda skäl att välja yrket, men de menar också att yrket inte passar alla. 
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Det är svårt att se att de kvinnliga nautikernas bakgrund, och bevekelsegrunder för 

yrkesvalet, skulle skilja sig nämnvärt från deras manliga kollegors. Lika sant som att 

yrket inte passar alla kvinnor är att det inte passar alla män. 

 

 

5.1.2 Kvinnliga nautikers situation ombord 
 

Negativ särbehandling p.g.a. kön och sexuella trakasserier 

Den negativa särbehandling p.g.a. kön och de sexuella trakasserier som i begränsad 

omfattning förekommer ombord drabbar i högre grad kvinnor i manskapsposition än 

kvinnligt befäl, vilket bekräftar tidigare forskning på området (se Kaijser 2005:242).  

 

Jonasson (2008:17) drar i sitt arbete om kvinnliga sjömän slutsatsen att särbehandling 

och trakasserier förekommer i högre grad än han hade väntat sig. Resultatet av min 

undersökning tolkar jag i motsatt riktning; att detta snarare förekommer i lägre grad än 

väntat. Förklaringen står med stor sannolikhet att finna just i att Jonasson (2008) 

undersöker kvinnliga sjömän i alla driftsbefattningar, alltså även matroser, sjöingenjörer 

och motormän. Alla dessa befattningar kan ses som underförstått mer tekniska och 

manliga än nautikeryrket (jfr 1.3.4). 

 

Positiv särbehandling 

Det är troligen lättare att som kvinna få anställning än en man om de sökande har 

samma meriter. Detta är med stor sannolikhet ett medvetet steg i rederiernas 

lagstadgade jämställdhetsarbete (jfr Diskrimineringsombudsmannen 2009).  

 

Strategier i en mansdominerad kontext 

Om den kvinnliga nautikern har rätt attityd till att verka i en manlig miljö så kommer 

anpassningen till de manliga normerna ombord antagligen inte verka menligt på hennes 

personlighet eller möjligheter som yrkesutövare. 
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Diskriminerande inslag i den fysiska arbetsmiljön 

Det finns inga för kvinnor diskriminerande inslag i nautikerns fysiska arbetsmiljö, med 

undantag från att arbetskläder i rätt storlek ibland kan vara svåra att uppbringa.  

 

Ledarskap och organisation 

Det är inte svårare för en kvinnlig nautiker att utöva ledarskap än för en manlig kollega. 

En viss osäkerhet kan dock i vissa fall spåras hos kvinnliga andrestyrmän inför att axla 

överstyrmans arbetsledarroll, p.g.a. osäkerhet inför det däcksarbete denne leder, något 

som även Ingrid Kaijser (2005) fann i sin studie. Detta har troligtvis mindre med själva 

förmågan att utöva ledarskap att göra, än med brist på erfarenhet av däcksarbete. 

 

Individuella och kulturella faktorer har större betydelse än kön för hur en persons 

ledarskapsstil ser ut. Ingen av undersökningsdeltagarna anser sig ha uppfattat någon 

könsbaserad skillnad i hur manliga och kvinnliga kollegor utövar ledarskap. 

 

De kvinnliga nautikerna har ingenting att invända mot den hierarkiska arbetsordningen 

ombord. Däremot är åsikten att hierarkin borde läggas undan på fritiden vanlig. 

 

Fler kvinnor ombord? 

De kvinnliga nautikerna tycker att det skulle vara positivt med fler kvinnor ombord, 

framförallt för att de då ges större möjlighet uttrycka sin särart. Det är emellertid 

betydelselöst ifall de andra kvinnorna ombord är nautiker eller inte, vilket bekräftas av 

tidigare forskning på området (jfr Kaijser 2005 och Roslund 1987). Det föreligger alltså 

inget behov av mer kontakt med kvinnor i en arbetsrelaterad kontext, vilket understryks 

av att ingen av de intervjuade känner något behov av kvinnliga mentorer.  

 

 

5.1.3 Framtid till sjöss 
 

Karriär 

Kvinnliga nautikers yrkesmål varierar precis som hos deras manliga kollegor. Ingen av 

respondenterna har som uttryckligt mål att bli befälhavare, men två av de tillfrågade har 
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inte något problem att se sig själva i den rollen och skulle inte säga nej ifall de en dag 

fick möjligheten. En tredje skulle aldrig vilja ha det beslutsansvar som ligger på en 

skeppare av en stor lastbåt och hon ifrågasätter också ifall det är något man måste sträva 

emot. Detta belyser också frågan ifall befälhavarmålet som en måttstock på 

yrkesambition är lämplig. 

 

Två av de intervjuade kvinnorna har som närmaste mål att bli överstyrmän och är 

tveksamma till att de kommer att segla tillräckligt länge för att bli skeppare. 

 

Respondenterna ger olika syn på kvinnors möjligheter till vertikalt avancemang inom 

yrket. Majoriteten tror i alla fall att det inte är någon nackdel att vara kvinna i detta 

hänseende.  

 

Anledning att lämna yrket 

Anledningen för kvinnliga nautiker att gå iland i förtid är framförallt svårigheten att 

kombinera yrket med familj och barn. Det råder en stor samstämmighet mellan min 

undersökning och i stort sett alla tidigare undersökningar om kvinnor till sjöss i detta 

hänseende (se 1.3.6). Respondenterna utesluter familjebildning och samtidig anställning 

på fartyg i fjärrfart, men anger möjliga lösningar med kustnära anställningar och kortare 

ombordperioder.  Detta stryper emellertid kvinnorna till en viss typ av fartyg och fart, 

något de kanske inte skulle trivas med. 

 

Den enda respondenten med barn i undersökningen betonar att hjälp av släktingar med 

omhändertagande av barnet är nödvändigt för att få familjepusslet att gå ihop, något 

som bekräftar resultatet i Kaijsers (2005:225) undersökning. 

 

Det är på sin plats att fråga ifall det inte är lika svårt för män att vara ifrån sina familjer 

som för kvinnor och i denna fråga har respondenterna varierande uppfattningar. Den ena 

uppfattningen är att mamman biologiskt står närmare sina barn och därför inte vill, och 

inte bör, vara ifrån sina barn under längre perioder. Den andra uppfattningen är att 

pappan borde ha samma behov av att umgås med sina barn som mamman och därför 

skulle ha samma bevekelsegrund som en kvinna att gå iland vid familjebildning. Den 
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senare uppfattningen grundar sig i uppfattningen att de traditionella könsrollerna är 

kulturellt skapade och därför också möjliga att förändra. 

 

Idéer för att öka andelen kvinnliga nautiker 

Konstruktiva idéer om hur man ska öka andelen kvinnliga nautiker lyser med sin 

frånvaro. De intervjuade kvinnliga nautikerna har väldigt få idéer om vad som skulle 

kunna göras för att få fler kvinnor att söka sig till, och stanna kvar i, yrket. Detta har 

även konstaterats i tidigare forskning (se Engström 2009:32).  

 

Att synliggöra yrket för allmänheten tror ett par respondenter skulle få fler kvinnor att 

söka sig dit. En annan föreslår alternativa barnomsorgsalternativ för föräldrar som båda 

arbetar till sjöss; ett förslag som dök upp redan i Roslunds (1987:78) avhandling om 

kvinnor till sjöss.   

 

 

5.2 Begränsningar och förtjänster 
Det här kapitlet inleddes med en grovt generaliserande teori. Den sammanfattar kort 

min tolkning av undersökningsresultatet och jag anser den ha en stor intern validitet (se 

Jacobsen 2003:156), d.v.s. att den faktiskt ger uttryck för den situation mina 

respondenter beskrivit. Tyvärr har någon respondentvalidering (se Jacobsen 2003:157), 

d.v.s. att respondenterna har fått ta del av mina resultat och yttrat sig om desamma, inte 

rymts inom tidsramarna för detta arbete. 

 

Jag har varit mån om att skapa bra betingelser för undersökningens genomförande och 

tror därför att undersökningen har god reliabilitet, vilket innebär att själva 

undersökningsupplägget inte nämnvärt stört resultatet. Jag har dock i ett par fall upplevt 

att jag har ställt alltför ledande frågor, och respondenternas svar på dessa har då givits 

mindre betydelse i analysen.  

 

Undersökningsresultatet går inte att generalisera för hela populationen, idag aktiva 

kvinnliga nautiker i den svenskkontrollerade handelsflottan, och det har därför en låg 
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extern validitet (se Jacobsen 2007:166). För att nå god extern validitet med en kvalitativ 

undersökning krävs stora resurser, både tidsmässiga och ekonomiska. 

 

En vetenskaplig undersökning står emellertid aldrig för sig själv, utan är resultatet av 

tidigare, och förhoppningsvis underlag för framtida, forskning. Min undersökning kan 

förhoppningsvis utgöra en pusselbit i forskningen om kvinnliga sjömän. Dess största 

förtjänst är att den är det första arbete som inriktar sig på specifikt på de kvinnliga 

nautikerna. 

 

 

5.3 Framtida forskning 
Jag har under arbetets gång fått många idéer om kompletterande undersökningar, som 

skulle ha kunnat ge en större bild av varför andelen kvinnliga nautiker är så låg. 

Framför allt har jag slagits av tanken att man egentligen borde ha undersökt kvinnor 

som inte sökt sig till yrket, men hur hittar man och hur undersöker man dem? Kanske 

kunde man undersöka kvinnor som påbörjat en sjökaptensutbildning, men avslutat sina 

studier innan examen? Ett annat förslag är att göra en kvantitativ undersökning med 

mina frågeställningar och resultat som underlag. 

 

En fråga som jag ofta ställt mig under arbetet är hur de manliga nautikerna ställer sig till 

yrket. Den nya generationens män är med stor sannolikhet lika måna om att vara hemma 

med sina barn som de kvinnor jag undersökt och mitt intryck av många manliga 

kurskamrater är att de inte heller tänker sig ett helt yrkesliv till sjöss. Kanske vore sig en 

komparativ undersökning av manliga nautiker relevant?  

 

Eftersom jag har undersökt en minoritet har mitt intresse även väckts för andra 

minoriteter. Mitt sista förslag på framtida forskning är därför sådan som vill undersöka 

varför så få personer med utomeuropeisk bakgrund i Sverige söker sig till nautikeryrket.  
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5.4 Reflektioner 
Det uttalade huvudsyftet med den här uppsatsen har varit att undersöka om det finns 

någonting som kan göras för att nautikeryrket ska bli mer attraktivt för kvinnor och 

tyvärr måste jag säga att resultatet inte antyder att så är fallet. Både för de kvinnliga 

nautikernas och för hela sjöfartsnäringens skull hoppas jag att jag har fel.  

 

Inga av de intervjuade kvinnorna ser det som en möjlighet att arbeta på fartyg i fjärrfart 

och samtidigt ha familj. Mot rederierna ges inte heller mycket förhandlingsutrymme om 

kortare arbetsperioder på dessa fartyg i en tid när man hellre anställer billigare 

arbetskraft från Asien. Med bakgrund av detta tror jag inte att vi inom en överskådlig 

framtid kommer att få se en jämn könsfördelning inom någon av driftsavdelningarna i 

den svenskkontrollerade flottan. 

 

De kvinnor jag har intervjuat har alla varit tjejer med rätt mycket ”skinn på näsan” och 

jag misstänker att en del resultat angående upplevelsen av miljön ombord hade sett 

annorlunda ut ifall den svenska ”medelkvinnan” hade satts i samma situation. Jag tror 

exempelvis att de här tjejerna i mindre utsträckning utsätts för sexuella trakasserier än 

många andra kvinnor skulle ha gjort, inte nödvändigtvis för att den manliga 

omgivningen beter sig på ett annat sätt emot dem, utan för att gränsen för vad som är 

sexuella trakasserier avgörs av den som utsätts för dem (se 1.3.7). Det vore 

eftersträvansvärt att skapa en miljö där ingen riskerar att utsättas för sexuella 

trakasserier oavsett hur mentalt rustad hon.  

 

I sitt banbrytande arbete Men and Women of the Corporation (1993) menar Rosabeth 

Moss Kanter (1993:282) att istället för att sprida ut kvinnor inom en traditionellt 

mansdominerad organisation på olika enheter bör man försöka samla dem på ett ställe. 

På så sätt skulle de inte längre behöva verka utifrån en avvikarposition.  Det skulle vara 

intressant att veta ifall de ”kvinnobåtar” som man ibland hör ryktas om är resultatet av 

en sådan strategi. 

 

Under arbetets gång har jag förvånats över hur bra de intervjuade personerna trivts med 

sitt yrke och hur oproblematiskt deras förhållande till den manliga miljön ombord 
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förefaller ha varit. Jag har därför ibland undrat om jag med mitt arbete inte varit ute i 

ogjort väder, något som med stor sannolikhet också återspeglats i tolkningsdelen. 
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Intervjuguide – Sjöbefäl och kvinna?                                                                  Bilaga  

 

 Inledning 

- Syftet med undersökningen 

- Vem är jag och vad håller jag på med 

- Hur informationen kommer att användas 

- Hur många som kommer att intervjuas 

- Hur lång intervjun kommer att vara 

- Hur anonymiteten ska skyddas 

- Har respondenten några frågor innan intervjun sätter igång? 

 

 Starta bandupptagning 

 

  Insamling av relevanta personuppgifter 

Födelseår  

Högsta behörighet  

Utbildning relevant för yrket  

Nuvarande yrkesposition  

Civilstånd  

Barn/Antal  

Fartygstyp och fart  

 

Temata: 

 Respondentens bakgrund 

- när kom hon på att hon ville gå till sjöss/bli sjöbefäl 

- varför? 

- sjömanssläkt/annan sjöanknytning 

- relation till föräldrar/syskon 

 

 Kvinna på mansdominerad arbetsplats 

- första mötet med ombordlivet 



 
 

56 

- känner respondenten att hon behandlas annorlunda för att hon är i en 

avvikarposition/kvinna? 

- sexuella trakasserier 

- behandlas hon lika av representanter av olika nationaliteter? 

- överlevnadsstrategier/knep 

- diskriminerande brister i den fysiska arbetsmiljön 

 

 Arbetsledarrollen 

 

Organisationen ombord 

 

 Kvinnliga mentorer 

 

 Karriär 

- mål 

- samma möjligheter som män? 

 

 Familjebildning/barn 

- hinder i karriären 

- anledning att gå iland 

 

 Hur ser respondenten på sin framtid till sjöss 

- skulle hon göra om sitt yrkesval? 

- skulle hon rekommendera andra kvinnor att bli sjöbefäl? 

- skulle hon vilja ha fler kvinnor ombord?/fler kvinnliga nautiker ombord? 

- vad skulle kunna göras för att få fler kvinnor att söka sig till nautikeryrket? 

 

 Något viktigt respondenten tycker att jag missat? 


