
 
 

Linnéuniversitetet 

                                   Sjöfartshögskolan 

 

                                   Sjöingenjörsprogrammet 

                                   Examensarbete 

 

 

                          Sjöbefälsutbildning och kvinna-  

        en kvalitativ undersökning  

  

 

 

 

 

            Tobias Thyrén       Dan Johansson 

            2014-02-25   2014-02-25 

            Program: Sjöingenjörsprogrammet       Program: Sjöingenjörsprogrammet 

            Ämne: Självständigt arbete  Ämne: Självständigt arbete 

            Nivå: 15 hp   Nivå: 15 hp 

            Kurskod: SA300S                          Kurskod: SA300S 

 

 



 
 

Linnéuniversitetet 

Sjöfartshögskolan i Kalmar 

Utbildningsprogram:                             Sjöingenjörsprogrammet 

Arbetets art:                                              Examensarbete 15 hp 

Titel:                                                              Sjöbefälsutbildning och kvinna - 

   en kvalitativ undersökning 

Författare:                                                   Dan Johansson, Tobias Thyrén 

Handsledare:                                             Karin Lundberg 

Abstrakt 

Endast 25 % av studenterna vid Sveriges universitet och högskolor läser kurser som har 

en jämn könsfördelning. Sjöfartshögskolan i Kalmar är inget undantag från att kvinnor 

generellt väljer utbildningar inom vård, skola och omsorg medan männen väljer yrken 

inom teknik. Endast 6 % av studenterna på sjöingenjörsutbildningen var kvinnor och på 

sjökaptensutbildningen var motsvarande siffra 17% ( ht 2011). Mot bakgrund av detta 

faktum ville vi veta om den ojämna könsfördelningen påverkat studietiden hos 

respondenterna. Vi ville också få veta om respondenterna ansåg det viktigt med att 

skapa en jämnare könsfördelning på Sjöfartshögskolan. Undersökningen omfattar fem 

semistrukturerade intervjuer med fem kvinnliga studenter från sjökapten- respektive 

sjöingenjörs-programmet. Vi valde en kvalitativ metod då det inte fanns tillräckligt stort 

antal kvinnliga studenter för att genomföra studien med till exempel en kvantitativ 

metod. Resultaten av arbetet behandlar minoritets- och jämställdhetsfrågor inom 

maritim utbildning 
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Abstract 

Only 25 % of students at Swedish universities and colleges takes courses that have an 

equal gender balance. Kalmar Maritime Academy is no exception to the fact that women 

generally choose to pursue degrees in healthcare, education and parental care, while 

men choose careers in technology. Only 6 % of students at naval engineering program 

were women and at nautical science program, the figure was 17% (fall semester 2011). In 

light of this fact, we wanted to know if gender imbalance influenced the study of the 

respondents. We also wanted to know if the respondents felt it was important to 

improve the gender balance at the Kalmar Maritime Academy. The survey covers five 

semi-structured interviews with five female students from the nautical science 

respectively naval engineering program. We chose a qualitative approach due to the fact 

that there were not sufficient numbers of female students to pursue the study of a 

quantitative method. The results of the study relate to minority and gender equality 

issues within maritime education. 
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Förord 

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

erfarenheter och åsikter och därigenom gjort denna studie möjlig. Vi vill också tacka vår 

handledare Karin Lundberg för all hjälp och konstruktiv feedback under arbetets gång.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Kvinnliga studenter på svenska universitet är en relativt ny företeelse beroende på 

vilket tidsperspektiv man anlägger. Svenska universitet har varit öppna för kvinnliga 

studenter sedan 1873 vilket gjort att kvinnor varit utestängda från högre utbildning i 

400 år (till Sveriges första Universitet räknas Uppsala som grundades 1477).  Men under 

de dryga 100 åren med kvinnliga studenter vid de svenska Universiteten har det hänt 

mycket och idag utgör kvinnorna mer än hälften av såväl studerande som examinerade. 

Inom sju av nio breda ämnesområden är det fler kvinnor än män som avlägger examen, 

det är endast inom de tekniska utbildningarna som visar en tydlig majoritet av män, 94 

% på sjöingenjörsytbildningen och 83 % på sjökaptensytbildningen Ht 2011 (Rapport 

2012:10 R 2013). Utifrån nyss nämnda faktum så är förhoppningen att det här arbetet 

skall öka kunskapen om hur den kvinnliga studenten upplever den manliga dominansen. 

Trots att kvinnor gjort större inbrytningar på traditionellt mansdominerade 

högskoleområden än vad män gjort på traditionellt kvinnodominerade 

högskoleområden är arbetsmarknaden starkt könsuppdelad i fördelningen på olika 

branscher (Prop. 1987/88:105).  

Sjömansyrket å sin sida har i modern tid varit mansdominerad. De första kvinnorna till 

sjöss hade yrken såsom mässjäntor, kockar, uppasserskor eller städerskor. Rätten att 

skriva in sig på sjömanshus samt rätten till pension kom först genom en ändring i 

sjömanshusförordningen 1933 (Walter, 2011).  

Det var till och med arbetsskyddslagar som motiverade att kvinnor inte skulle vara på 

däck eller i maskin på grund av att de var svagare rent fysiskt. Den första kvinnan som 

fick ett jobb inom de mansdominerade klassiska sjömansyrken fick det först som 

jungman på 60-talet.  

Båda dessa aspekter har gjort det svårt för kvinnor att ta sig in i den mansdominerade 

sjöfartsbranschen. De har slagits på två fronter så att säga.    
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1.2 Problematik 

I Sverige finns den politiska viljan i alla de partier som är representerade i riksdagen att 

jobba för jämställdhet mellan könen. Man skulle kunna påstå att Sverige vill framstå som 

ett föregångsland när det gäller jämställdhet. Denna vilja att verka för lika rättigheter 

mellan könen gäller i högsta grad för den akademiska världen med landets universitet 

och högskolor. I Regeringens instruktion till Högskoleverket står: ”Högskoleverket ska 

inom sitt verksamhetsområde motverka diskriminering och på andra sätt främja lika 

rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, 

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller ålder” (SFS 

2007:1293 8§).  

Den dimension av jämställdhet som utgörs av könsobalans brukar beskrivas som 

vertikal och horisontell. Med vertikal könsobalans förstås att det blir färre av det ena 

könet ju högre upp i hierarkin man kommer. Med horisontell könsobalans menas att 

kvinnor och män befinner sig inom olika områden och dessa områden värderas på olika 

sätt. Ett led i jämställdhetsarbetet är att erbjuda män och kvinnor samma frihet att välja 

utbildning och yrke. Inom jämställdhetsbegreppet finns också en kvalitetstanke, där den 

grundläggande tanken med kvalitetsaspekten är att ta till vara båda könens värderingar, 

erfarenheter, synpunkter och livsvillkor, dessa skall vara vägledande för hur proces-

serna i utbildningen och forskningen skall utformas (SOU 2004:27).                                 

 Jämställdhetsarbete är numera uppe på regeringsnivå där densamma ställer krav på att 

universiteten och högskolornas jämställdhetsarbete skall få ökat genomslag i verk-

samheten. Både den vertikala och horisontella könsobalansen skall jämnas ut, oavsett 

om det gäller studenter eller personal (Prop. 2006/07:1).                                           

 Regeringsbeslut och god vilja hos landets universitet och högskolor har dock inte 

förändrat det faktum att skillnaderna mellan kvinnors och mäns val av utbildning 

fortfarande är stora. Något förenklat kan man konstatera att männen väljer utbildning 

med teknisk inriktning och kvinnorna väljer utbildningar som leder till yrken inom vård, 

skola eller omsorg. Endast 25 % av de ca 320000 studenterna vid landets universitet och 

högskolor läser kurser som har en jämn könsfördelning (Forneng & Olofsson, 2001). 

Många utbildningsmiljöer är dessutom påtagligt könsuppdelade. Det är vanligare att den 

procentuella fördelningen mellan kvinnor och män är snedare än 80-20 än att den är 
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jämnare än 60-40 (Gillström & Jacobsson, 2008). Arbetet med att göra teknik-

utbildningar mer attraktiva för kvinnor är idag en självklarhet för alla lärosäten med 

teknisk inriktning. Detta för att nyansera den könsmässiga stereotypa bilden av en 

manlig teknikstuderande. Chalmers har genom åren genomfört många riktade insatser 

för att råda bot på den manliga miljön bland studenter och anställda. Dessa insatser har 

utgått från att det är ett problem med få kvinnor. Nu har dock Chalmers bestämt sig för 

att göra en helomvändning och tagit fram en jämställdhetspolicy som innebär att man 

slutar med insatser speciellt riktade till kvinnor. I grunden handlar den nya jämställd-

hetspolicyn om att inte problematisera kvinnor, eftersom det inte är kvinnorna som är 

problemet (Fakultetsrådet jämställdhetspolicy, 2008). Steel (1997) pekar på i sin studie 

A Threat in the Air, How Stereotypes Shape Intellectual Identity and Performance, att 

särskilda insatser mot minoriteter, i det här fallet kvinnor, kan bidra till att förstärka 

stereotypifieringen. Möjligen förhåller det sig så att en kvinnlig student inte vill höra att 

hon är kvinna, hon kanske bara vill vara student. Den grundläggande tanken är att om 

miljön blir bättre för alla blir den också bättre för kvinnor. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med det här arbetet är att ta reda på hur kvinnliga studenter har upplevt sin 

studietid på Sjöfartshögskolan i Kalmar utifrån det faktum att den ojämna köns-

fördelningen på sjöfartsutbildningarna är stor. Även jämfört med andra tekniska 

utbildningar är andelen kvinnor mycket liten. Kan det vara så att den kraftiga 

överrepresentationen av män upplevts som något positivt? Har vetskapen om den 

manliga överrepresentationen och en typisk manlig miljö varit en bidragande orsak till 

att söka till sjöfartshögskolan? Syftet kan brytas ner i följande frågeställningar: 

 Har den ojämna könsfördelningen påverkat studietiden hos den kvinnliga 

studenten? 

 Har attityder och inställning från skolan och de manliga kurskamraterna varit 

sådan att den kvinnliga studenten ifrågasatt sitt val av utbildning? 

 Är arbetet med att skapa en jämnare könsfördelning något som den kvinnliga 

studenten anser eftersträvansvärt? 
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2. Teori 

2.1 Teoretiska utgångspunkter 

Skillnaderna mellan kvinnors och mäns val av utbildning är betydande, inom sju av nio 

breda ämnesområden är det fler kvinnor än män som avlägger examen, och endast det 

tekniska området har en tydlig majoritet av män. Detta kommer naturligtvis att påverka 

framtidens arbetsliv som i princip kommer förbli lika könsuppdelat som idag (Gillström 

& Jacobsson, 2008). Detta faktum gäller i högsta grad Sveriges sjöfartshögskolor och i 

slutändan sjöfartsbranschen. Könssegregeringen i samhället tas ofta som intäkt på att 

traditioner, normer och könsmönster fortfarande lägger stora hinder i vägen för kvinnor 

att fritt välja utbildning och karriär. Bristande jämställdhet förekommer inom de flesta 

samhällssektorer, men bristande jämlikhet i den akademiska världen strider mot själva 

vetenskapens etos och mot en fundamental vetenskaplig norm (Stolte-Heiskanen, 1991).  

Definitionen av negativ särbehandling är när en person eller grupp av personer gör 

åtskillnad mellan olika människor, inte på grund av meriter eller kvaliteter utan på 

grund av mer grundläggande egenskaper som kan anses vara den diskriminerades 

identitet. Definitionen på positiv särbehandling är att genom kvotering på förhand 

bestämma att en viss andel antagna till en anställning eller utbildning ska vara män eller 

kvinnor om de har lika eller näst intill lika meriter (Gustavsson, 2010). 

Nordiska länder har varit pionjärer i Europa när det gäller jämställdhetsfrågor, både i 

samhället generellt och på högskolan. Detta gäller speciellt tydligt i Sverige och Norge 

där man satsat stora resurser – både finansiella och personliga – på jämställdhetsarbetet 

och även på kvinno-, köns-, och genusforskning. I Sverige och Norge har detta arbete 

också haft stark politisk vilja bakom sig. Satsningarna i Finland har dock varit betydligt 

mera anspråkslösa. Paradoxalt nog kan varken Sverige eller Norge uppvisa större 

framgång än Finland i arbetet mot könssegregeringen på högskolan (Husu, 2005). 

All god vilja och alla resurser har dock inte förändrat det faktum att sjöfartshögskolan i 

Kalmar fortfarande är starkt könssegregerad. Exempelvis satsade regeringen under 

2008 110 miljoner på jämställdhet i skolan. Detta faktum borde rimligen få 

konsekvenser för den minoritet kvinnor som valt att studera vid sjöfartshögskolan. 

Konsekvenserna behöver dock inte vara enbart negativa, vetskapen om den ojämna 

könsfördelningen var kanske en av anledningarna för den kvinnliga studenten att söka 
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sig till utbildningen. Det finns dock studier som pekar på att vara kvinnlig student i en 

typiskt manlig miljö kan upplevas som problematisk. I Högskoleverkets studie 

Doktorandspegeln (Gillström & Jacobsson, 2008) framkom att kvinnliga doktorander 

upplevde sin utbildnings-omgivning som mer problematisk än sina manliga kollegor. De 

var också mindre integrerade på sin institution. 

Orsakerna till könssegregering kan sorteras inom två idémässiga grupperingar – de som 

utgår från individens fria rationella val och de som utgår från normerande strukturer i 

samhället. Dessa två kan sägas vara bakomliggande faktorer till varför könssegregering 

uppstår. Men både rationella val och normerande strukturer i samhället kan sägas 

förklara hur stor segregeringen blir (Bunar, 2010). 

 

2.2 De manliga kurskamraternas påverkan 

Generellt kan man se att männen är i majoritet på de flesta positioner i samhället som 

handlar om teknik och teknikutveckling, detta gäller i synnerhet på de tekniska 

utbildningsprogrammen (Arnell, 2007).  Hur upplever de kvinnliga studenterna 

kontakten och samarbetet med sina manliga medstudenter, upplever hon ett 

utanförskap och känner att hon blir utsatt för fördomar på grund av sitt kön. Eller är 

vetskapen om den ojämna könsfördelningen en bidragande orsak till att söka sig till en 

typiskt manlig miljö. 

I examensarbetet Kvinnor på väg mot yrket anläggningsmaskinförare (Larsson, 2011) 

fick 41 kvinnliga studenter svara på varför de valt att utbilda sig till anläggnings-

maskinförare, en yrkeskategori med samma sneda könsfördelning som sjöfarts-

branschen. På frågan till vilken grad valet av utbildning har berott på viljan att få arbeta 

vid en mansdominerad arbetsplats svarade 37 % att det ”Stämmer helt/stämmer i hög 

grad” medan 63 % svarade att det ”Stämmer i liten grad/stämmer inte alls”. På frågan 

om hur viktigt det var att visa att yrket även passar för kvinnor svarade 81 % att det 

”Stämmer helt/ stämmer i högsta grad” medan 19 % svarade ”Stämmer i liten 

grad/stämmer inte alls”. 
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2.3 De kvinnliga kurskamraternas påverkan 

Upplever kvinnorna någon konkurrens sinsemellan? Föredrar de kvinnliga studenterna 

att samarbeta med män framför samarbete med varandra? Eller är valet av 

samarbetspartner egalt?  

I en forskningsrapport där man jämförde författarmönstret i tre internationella 

ekonomiska tidskrifter mellan åren 1991-2002 visar det sig att när nationalekonomer 

bildar forskarlag väljer män att arbeta med män och kvinnor att arbeta med kvinnor 

(Boschini & Sjögren, 2007). Undersökningen visar också att kvinnorna, som är i 

minoritet, oftare än män väljer att arbeta ensamma. När kvinnor och män faktiskt har 

skrivit en artikel tillsammans upphör samarbetet oftast efter detta enstaka tillfälle. 

Manliga författarpar fortsätter däremot i högre utsträckning att arbeta ihop. Utifrån 

denna forskning är vi intresserade av huruvida de kvinnliga sjöfartsstudenterna känner 

igen tendenserna i sitt eget skolarbete.  

 

2.4 Skolan och lärarnas påverkan 

Hur uppfattar kvinnliga studenter bemötande och attityder från skolan och dess 

personal? Lärarkåren på sjöfartshögskolan har en klar överrepresentation av manliga 

lärare. Många av de manliga lärarna har dessutom en yrkeskarriär från 

sjöfartsbranschen bakom sig, en bransch som är starkt könssegregerad. Existerar 

attityder och ett språkbruk hos lärarkåren som den kvinnliga studenten känner sig 

obekväm/bekväm med? Kan sådana attityder i så fall leda till så kallad könsskillnad i 

aktivitet under lärarledd undervisning? Förr kom studenten från en relativt homogen 

grupp: majoriteten var svenskfödda män från akademikerhem (och möjligen 

tjänstemannahem). Lärarna kunde tidigare behandla studenterna som om de var 

likadana då de hade samma kön och kom från samma bakgrund. I högskoleverkets 

rapport Förkunskaper och krav i högre utbildning (Ahl & Ers, 2009) framhålls 

eftertryckligt att den största förändringen på högskolan är att heterogeniteten ökat. 

I examensarbetet Kvinnor på väg mot yrket anläggningsmaskinförare (Larsson 2011) fick 

41 kvinnliga studenter svara på frågan huruvida de upplevde att lärarna var positiva till 

att det kommer in fler kvinnor i yrket varvid 88 % att det ”Stämmer helt/stämmer i hög 

grad” medan 12 % ”Stämmer i liten grad/stämmer inte alls”. 



7 
 

Forskningsrapporten Stemming the Tide (Dasqupta, 2011) visar att lärarnas kön hade 

särskilt stor betydelse för kvinnliga studenter på matematiska kurser avsedda för vidare 

studier inom det naturvetenskapliga området. Det visade sig att de kvinnliga 

studenterna blev mer aktiva på lektionerna under kursens gång om de hade en kvinna 

som lärare. På kurser med manliga lärare svarade de kvinnliga studenterna på frågor 

mer sällan än manliga studenter. Forskarnas tolkning är att de kvinnliga studenter som 

hade en manlig lärare inte upplevde att de hörde hemma i sitt ämnesområde och att de 

därmed fick sämre självförtroende. Resultaten visar enligt forskarna att det är viktigt att 

både män och kvinnor undervisar inom utbildningar i naturvetenskap, teknik, 

civilingenjörsutbildningar och matematik. 

 

2.5 Tidigare forskning 

I rapporten Kvinnor och män i högskolan (Almgren et al., 2008) har det påvisats att det 

har skett en viss men svag ökning av andel kvinnor på tekniska utbildningar.  

I det långa perspektivet, i dag jämfört med 30 år sedan, finns det vissa förändringar att 

uppmärksamma kring fördelningen av kvinnor och män. Under läsåret 1978/79 

utgjorde kvinnorna till exempel endast 13 procent av nybörjarstudenterna på 

civilingenjörsutbildningen; deras andel steg sedan under flera år på 1980-talet men 

stannade sedan kring 20 procent från mitten av 1980-talet fram till mitten av 1990-talet, 

ungefär. Under 1990-talets senare hälft steg andelen kvinnor på nytt och låg under 

några år nära 30-strecket. Efter millennieskiftet vände emellertid utvecklingen, och 

mellan läsåren 2001/02 och 2005/06 var trenden för kvinnorna vikande (som lägst 23 

procent). De allra senaste nybörjaruppgifterna visar dock att trenden möjligen har vänt 

eftersom tillströmningen av kvinnor till civilingenjörsprogrammen nu (2006/07) är 

uppe i 25 procent. 

Sjöbefälsutbildningarna kännetecknas av en mycket stor manlig dominans. Man kan se i 

statistik från klasslistor att männen dominerar bland studenter antagna till 

Sjöbefälsskolan i Kalmar. Som exempel kan tas att på sjöingenjörsutbildningen Ht 2011 

var 6 % (11 stycken) kvinnor och 94 % (171 stycken) män. Motsvarande på Sjökaptens-

utbildningen var 17 % (50 stycken) kvinnor och 83 % (248 stycken) män. 
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3. Metod 

3.1 Metodval 

Den kvalitativa forskningsintervjun är ett professionellt samtal som definieras som en 

intervju vars syfte är att erhålla beskrivningar av den intervjuades livsvärld i avsikt att 

tolka de beskrivna fenomenens mening (Brinkman & Kvale, 2009). Då endast fem 

kvinnliga studenter kommer att intervjuas är den kvalitativa ansatsen lämplig då man 

ofta arbetar med data från små urval som inte är slumpmässigt framtagna. 

Respondenten kommer att väljas ut med ett så kallat strategiskt val vilket innebär att 

forskaren medvetet väljer vem som ska delta i undersökningen. Det finns olika sätt at 

åstadkomma strategiska urval. Patton (1990) nämner något som han kallar för typiska 

fall där man väljer ut individer eller fall som är typiska för det man vill studera. I vårt fall 

handlar det om kvinnliga sjöfartsstudenter som läser sista året på sjöfartshögskolan.  

Anledningen till att vi valt sistaårsstudenter är att de kan anses ha den längsta och 

bredaste erfarenheten jämfört med studenter i de lägre årskurserna. Studenter från 

både sjöingenjörs-utbildningen och kaptensutbildningen kommer att delta i 

undersökningen. 

Det var även av rent praktiska skäl att valet föll på den kvalitativa forskningsintervjun 

framför en kvantitativ metod som grundar sig på det faktum att det inte finns tillräckligt 

stort antal respondenter att tillgå (få kvinnor studerar på sjöfartshögskolan). I 

litteraturen nämns ofta en population på 100 som något önskvärt för att en kvantitativ 

undersökning skall kunna bedömas med hög reliabilitet/validitet. 

Intervjuformen kommer att vara semistrukturerad där en färdig intervjuguide kommer 

att användas.  Det innebär att samma frågor kommer att ställas till alla respondenter. 

Under själva intervjun kommer frågorna formuleras med öppna svarsmöjligheter vilket 

ger respon-denterna en chans att ge sin personliga syn på samma frågor. 

Intervjuundersökningen kommer att följa nedstående upplägg (Brinkman & Kvale, 

2009). 

1. Tematisering: Formulera undersökningens syfte. 

2. Planering: Inläsning på referenslitteratur och utarbetande av en intervjuguide. 
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3. Intervju: Genomförande av intervjuerna enligt en intervjuguide. 

4. Utskrift: Förberedande av intervjumaterialet för analys samt överföring från 

talspråk till skriftspråk. 

5. Analys: Val av analysmetoder samt bearbetning av insamlad data. 

6. Verifiering: Fastställ om intervjuundersökningen undersöker vad som var avsett 

att undersökas. 

7. Rapportering: Rapportera resultatet av undersökningen och de använda 

metoderna i en form som motsvarar vetenskapliga kriterier. 

Respondenterna är benämnda A-E för att kort presentera dem för läsaren. Dock valde vi 

att inte precisera vilket resultat som kommer från respektive respondent. Detta för att 

upprätthålla anonymiteten.  

 

3.2 Analysmetod 

Intervjuerna spelades in med hjälp av diktafon för att sedan transkriberas till pappers-

form.  Efter vi sammanställt intervjuerna kring de temata vilken vår intervju-guide är 

uppbyggd kring återges respondenternas egna beskrivningar i stort sett ordagrant. Vi 

valde dock att i vissa fall korrigera talspråk. Ett exempel på sådan korrigering är: 

Respondentens ordagranna uttalande 

Jag har ju aldrig upplevt mig som diskriminerad riktigt så. Det jag, det jag kan tycka liksom 

när man läser i vissa artiklar och debatter liksom har du och jag samma jobb så ska vi ha 

lika mycket betalt. Det, det är liksom självklart. 

Omskrivning 

Jag har ju aldrig upplevt mig som diskriminerad. Det jag kan tycka när man läser vissa 

artiklar och debatter är liksom: har du och jag samma jobb så ska vi ha lika mycket betalt. 

Det är liksom självklart. 
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4. Resultat 

4.1 Respondenternas bakgrund 

Respondent A 

A är född 1987 och studerade på ekonomisk linje på gymnasiet och jobbade ett par år 

inom sjukvårdssektorn innan hon började på sjökaptensprogrammet i Kalmar. Hon är 

ogift och kommer från en familj med mor, far och en syster. 

Respondent B 

B är född 1990 och studerade på ekonomisk linje på gymnasiet och gick direkt från 

gymnasiet till sjökaptensprogrammet i Kalmar. Hon är ogift och kommer från en familj 

med mor, far och har två äldre syskon, en syster och en bror. 

Respondent C 

C är född 1986 och studerade på industri/verkstadsteknisk linje på gymnasiet och 

jobbade ett par år inom verkstadsindustrin innan hon började på sjöingenjörs-

programmet. Hon är ogift och kommer från en familj med mor, far och två äldre bröder. 

Respondent D 

D är född 1978 och har i sitt yrkesliv jobbat inom vården innan hon började på sjö-

kaptensprogrammet i Kalmar. Hon är gift och har två barn, en son och en dotter. 

Respondent E 

E är född 1988 och studerade på ett sjöfartsgymnasium innan hon började på sjö-

ingenjörsprogrammet i Kalmar. Hon är ogift och kommer från en familj med mor, far och 

en äldre bror. 
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4.2 Resultatsammanställning 

Varför sjöfartsutbildning 

På frågan om varför kvinnorna sökt sig till en sjöfartsutbildning svarade samtliga att de 

inte hade familjemedlemmar eller nära släkt som arbetade i sjöfartsbranschen och alltså 

inte valt att göra samma studieval som sina föräldrar. Dock uppger tre av kvinnorna att i 

familjen fanns det ett stort intresse för båtar och sjöliv som ett rent fritidsintresse. 

 

Ja, min far är väldigt nautiskt intresserad så han har väl smittat mig redan som liten och 

sedan när det var dags för gymnasieval tänkte jag att ”Jag vill bli kapten” och så gick jag på 

sjömansskolan. Men dom var så jobbiga på sjömansskolan, dom tvingade oss att vara i 

maskin trots att man inte ville vara där. Och sen skulle vi starta huvudmaskin och alla i min 

grupp såg lika förskrämda ut och jag tyckte väl att okej då kan väl jag ta starten då och sen 

när man startade huvudmaskin helt manuellt, ja det var då jag kom fram till att det här 

vore faktiskt nåt. Jag kände att här finns något som är roligt så jag ändrade mig och kom 

fram till att det där med maskin var nog mycket bättre. 

 

Vi har haft segelbåt i familjen och när jag var liten tyckte jag att det var tråkigt att vara 

med, men när jag blev äldre så tyckte jag att det var mycket roligare och så hittade jag den 

här utbildningen och jag tänkte att jag kan väl söka. 

 

Efter jag gått ut gymnasiet så ville jag läsa till veterinär men det krävs enormt höga betyg, 

så jag läste upp lite betyg men jag kände att det kommer ändå inte räcka. Och då var jag 

tvungen att göra någonting annat och sen gjorde jag sådana där personlighetstester på 

internet och fick då främst manliga yrken som sjöbefäl, polis, brandman och dom 

varianterna. Och eftersom jag är uppvuxen vid havet och har varit ute varje sommar med 

min moster och deras båt. Så då kändes det som det var det främsta valet. Så jag slängde 

mig ut lite i ingenstans och hoppades att det skulle funka. 

 

Två av de intervjuade kvinnorna uppgav att de helt saknade tidigare koppling till båt 

eller sjöliv. En av kvinnorna uppgav som skäl att söka till sjöfartshögskolan var att 

hennes liv behövde få en ny inriktning efter flera år i ett annat yrke. En annan kvinna 

beskriver beslutet mest som en chansning. 

 

Ja, man måste byta inriktning i livet och så kommer maken hem och säger att dom behöver 

sjöbefäl och lokförare. Sedan gick jag och finulade i ett år innan jag bestämde mig för att 

söka, jag sökte till flera olika utbildningar. Fem stycken tror jag, kriminolog och allt möjligt, 

ja ganska brett. Jag satte sjökapten högst upp. 
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Det var väl mest en chansning. Jag ville ut på sjön. Jag fick någon idé och så var det 

antingen kapten eller sjöingenjör. Och jag hade lite nyfikenhet till teknik. Så då valde jag att 

välja ingenjören först. 

 

Relationen till föräldrarna 

En av kvinnorna upplevde att hon helt saknade stöd hos sin pappa när det gällde hennes 

val av studier. Pappans negativa inställning till hennes studieval förklarar respondenten 

med att han är gammal och har en ålderdomlig kvinnosyn. 

 

Min pappa tycker fortfarande inte om att jag är här. Utan frågar varje gång jag ringer: ” När 

kommer du hem? Hur långt har du kvar? Nej, men kom hem nu.” Han tyckte jag skulle vara 

hemma och ta hand om min man. Så när jag började här nere sa han: ” En ska inte flyga för 

högt” sa han. ”Det gör jag inte heller”, sa jag. Det är jobbigt för jag vet att han inte vill att jag 

ska vara här. Min far är gammal och har väl lite annorlunda kvinnosyn än vad man är van 

vid idag tror jag. Så när jag berättade att jag varit ute på överlevnadsövning och hoppat 

fem meter ner i vattnet svarade han: ”Inbilla mig inte att du varit och badat nu i 

november”. ”Jo”, sa jag. ” Vad var det för karl du hade med dig då som du skulle imponera 

på”, sa han. ” Jo, det var sju stycken”, sa jag. 

 

En annan respondent upplevde att hon såg upp till sin far väldigt mycket och kände att 

hon hade hans fulla stöd. Fadern som var väldigt nautiskt intresserad accepterade 

dotterns val även när hon deklarerade att hon ville läsa till sjöingenjör istället för 

sjökaptensprogrammet. 

 

Det logiska hade väl varit om pappa hade varit lite mer tveksam till det hela. Han såg lite 

besviken ut nar jag sa att nej, jag vill inte jobba som kapten ändå utan jag vill gå ned i 

maskin. Då tyckte han att: ”Nähä, vill hon inte det”. Mer än så märkte jag inte på honom 

utan han var glad ändå. 

 

En tredje respondent identifierar sig starkt med sin far och uppger att hon tillbringat 

mycket tid tillsammans med honom. Samtidigt tillägger hon att modern är hennes bästa 

vän. 

 

Jag och min mamma är bästa vänner, samtidigt som vi är bästa vänner så är jag väldigt lik 

min pappa. Fysiskt ser jag ut som min mamma men mer mentalt och psykiskt så är jag lik 

min pappa. Det är nog att jag är uppväxt med en pappa som är militär och jag är väldigt lik 

honom i många avseenden. Det var min pappa som var med mig när jag var i stallet och 

sådär. 
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Inställning till typiskt manliga miljöer 

En annan av respondenterna uppger att hon gått in i en machoroll för att lättare bli 

accepterad bland sina manliga medstudenter. 

 

Ganska omedvetet försökte jag göra mig tuff.  Det var väl ingen direkt lögn men det var väl 

inte hela sanningen heller. Nu försöker jag att tillåta mig att vara tjejig också. 

 

Hon tillägger dock att den påtagna machorollen egentligen inte behövdes för att bli 

accepterad, utan konstaterar att om hon varit sig själv från början hade det fungerat lika 

bra. 

 

När jag gick på sjömansskolan så försökte jag väl allmänt vara lite macho för att smälta in 

bland killarna. Och det märkte jag att det gick ofta ganska bra ändå. Man blev ganska 

snabbt accepterad och så.  Men det var lite tråkigt efter ett tag att vara så. Hade jag kört på 

och bara skitigt i det så hade det funkat bra det med. 

 

En av respondenterna uppger att hon i början av studietiden endast umgicks med de 

manliga studenterna och kontakten med kvinnorna var i princip obefintlig. Detta 

förändrades efter en tid då hon fick en väninna som hon valde att samarbeta med. Hon 

uppskattar både männen och kvinnorna i klassen men väljer att hoppa lite mellan 

grupperna, detta för att hon anser att kvinnorna och männen inte alltid fungerar så bra 

ihop. 

 

Då i början umgicks jag med några grabbar. Jag hade typ ingen kontakt med tjejerna alls. 

Men nu har jag en väninna också.  Vi jobbar ganska mycket ihop. Så jag har försökt 

alternera lite och inte binda mig för hårt åt något håll. Jag gillar verkligen grabbarna som 

jag hänger med. Jag gillar tjejerna också. Nu går inte dom alltid ihop med varann riktigt så 

jag hoppar lite mellan. 

 

Som skäl till att hon umgås mycket med männen i klassen anger hon att det är ”enklare” 

då hon anser att män är mer tillåtande mot varandra. Hon upplever att tjejer tenderar 

att sluta sig samman och måste göra allt tillsammans och att ingen får gå utanför sin roll 

utan att det uppstår turbulens bland kvinnorna. 

 

Ja, om man tänker på gruppdynamik så är det helt klart olika. Alltså är det bara en grupp 

tjejer eller bara en grupp killar så är det olika. Man har olika spelregler liksom. Killar har 
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oftast grupper som kanske är lite mer löst sammanhållna än vad vi har. Tjejer har en 

tendens att sluta sig samman och så gör man allting tillsammans. Alla ska vara likadana och 

alla har sin roll. Ja, man skall helst behålla sin roll och inte göra något utspel åt något håll… 

har man fattat ordningen så får den ordningen vara annars blir det ständig turbulens där 

också. Ja, jag upplever det så att män är mer tillåtande mot varandra. Om man vill ut ur 

gruppen en period, om det är någonting annat så man liksom försvinner iväg en sväng så är 

det inga problem. Det kan vara mycket svårare hos tjejer för då är dom svikna. Där kan 

man inte bryta sig ut på samma vis. Det är antagligen därför jag umgås så mycket med 

killar för det är enklare. 

  

Som skäl till att samarbetet mellan de båda grupperna inte alltid fungerar så bra är att 

vissa av de manliga studenterna anser att kvinnorna är alltför högljudda och lite fåniga 

och därför väljer bort samarbete med sina kvinnliga medstudenter.  

 

Ja, men det är alltså så att några utav grabbarna tycker att tjejerna är alldeles för 

fruntimmersaktiga och högljudda och ja lite fåniga. Jag har fått det talat till mig rent ut. 

Dom har sagt det. 

 

En tredje respondent uppger att i början av studietiden sökte sig kvinnorna till varandra 

på grund av att de var i minoritet. Denna sammanhållning splittrades efter en tid. Detta 

förklarar respondenten med att man behöver inte passa ihop med varandra bara för att 

alla i gruppen är kvinnor. 

 

Till en början höll vi tjejer ihop ganska mycket faktiskt. Från början var vi tio stycken tror 

jag. I och med att det var så många killar, vi var sjuttio från början, så det var ju sextio killar 

i klassen. Men vi tjejer måste ju hitta på någonting. Vi måste ju hålla ihop litegrann. Men vi 

har ju splittrats allteftersom. Alla passar ju inte ihop liksom. 

 

Två av respondenterna är övervägande positiva till att jobba med män. De uttrycker att 

det är lättare att samarbeta och mindre fejder än tillsammans med kvinnor. 

 

Jag tycker att det är enklare att jobba med män men kan ju fortfarande jobba med tjejer 

också. Jag ser det inte som ett problem.  Det är väl därför det här yrket passar mig. För det 

är mest män. Jag vet inte om det varit en fördel heller men jag passar väldigt bra ihop med 

män. Alltså jag tycker om att arbeta med män. Kvinnor kan vara väldigt… det blir mycket 

skitsnack och fejder hit och dit och allt sånt där. Så att för min egen del så tycker jag om att 

arbeta med män. 
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Jag tycker att det är trevligt att jobba med killar. Alltså det är på ett annat vis med att jobba 

med tjejer. Fruntimmer, mycket kackel.  Det är sånt skitsnack. Men det är ju inte sen jag 

kom hit utan det har varit så innan också. 

 

En av respondenterna säger sig ha upplevt ett utanförskap på en av sina praktikbåtar 

där hon var ensam kvinna och besättningen bestod av en svensk och resten av polsk 

nationalitet. 

 

Just den båten var en liten bulkbåt, med åtta polacker och en svensk ombord. Då gick det 

verkligen inte. Det kanske hade lite med stämningen att göra. Jag vet inte om de hade 

öppnat upp sig mer om jag varit kille. Man kände sig inte som en medlem av besättningen 

utan man kände sig som en åskådare som tittade på. 

 

Särbehandling på grund av kön   

En av respondenterna upplevde att hon blivit särbehandlad på grund av sitt kön. Under 

vissa praktiska övningar kände hon att hon blev tilldelad mindre betungande uppgifter 

än sina manliga medstudenter. Denna särbehandling förargade respondenten och hon 

fick själv handgripligen se till att genomföra övningen under samma förutsättningar som 

männen. 

 

Då vi var på överlevnadscentret på Åland och sista övningen var… han slängde i flytvästar i 

vattnet och så skulle alla hoppa i och ta på oss flytvästar i vattnet, men till tjejerna gav han 

flytvästarna innan. Så vi behövde inte ta på oss den i vattnet och hålla på och böka med det. 

Utan han gav den till oss. Det var nog bara gentlemannamässigt och så. Men va fan det var 

en övning. Alla skulle lära sig. Så det blev jag lite sur över och slängde i den och hoppade i 

och gjorde som dom andra killarna.  

 

Trots att respondenten upplevde att det rörde sig om en omedveten särbehandling var 

detta något hon kände sig obekväm med. Respondenten uppger att hon nästan aldrig 

mött några öppna fördomar mot kvinnor, men att vissa personer kan uppträda 

annorlunda mot kvinnor. 

 

Jag tror inte han tänkte på det och jag tror inte någon annan tänkte på det. Men liksom 

omedvetet… medvetet har jag nästan inte mött någon som haft liksom… öppna fördomar. 

Som har tyckt att tjejer är sämre. Folk blir liksom annorlunda mot tjejer. 
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En annan respondent upplevde det som befriande att bli behandlad som sina manliga 

kollegor. Hon ville inte bli uppsatt på en piedestal och bli behandlad på ett annorlunda 

sätt bara för att hon var kvinna. 

 

Men på tankbåten var det en annan jargong den första veckan. För att då: Nu håller vi igen 

lite för nu har vi kvinnligt besök ombord, nu får vi tänka på vad vi säger. Så bytte vi 

skeppare och han sa: Äh, du har varit med förr och så vart det en annan jargong. Det 

kändes rätt bra ändå, för då var det ju inte att dom gick på tå runt en, utan dom kunde vara 

som dom brukar. Dom kunde vara sig själva. Nej, man vill inte bli satt på piedestal och att 

folk går på bubbelplast och sånt. 

 

En tredje respondent uppger att hon under en praktikperiod råkade ganska illa ut. Detta 

berodde enligt respondenten på att hon dels gick det fyraåriga programmet, utan 

tidigare erfarenhet av att arbeta till sjöss och dels på att hon var kvinna. Hon 

sammanfattar den upplevelsen med att hon hade alla fel. 

 

Första båten så råkade man ganska illa ut under en period. Det var någon som tyckte att vi 

inte hade där att göra. Dels var jag från det fyraåriga så jag hade ingen erfarenhet sen 

tidigare och sen så var man tjej. Så det var alla fel. Men jag satte mig på min hytt och tänkte 

att jag ska nog förbi det här. Du ska nog få se. Jag tänker inte åka hem. 

 

En fjärde respondent berättar om en förste maskinist som behandlade henne som vilken 

besättningsmedlem som helst utan att lägga några värderingar i att hon var kvinna och 

därmed fysiskt svagare. Detta var något som respondenten upplevde som väldigt bra. 

 

På sista båten var det en förstemaskinist, han är väl den som verkligen inte hade några 

fördomar alls. Det märkte jag när vi skulle byta en bränslepump på en kärra och det råkade 

vara jag som stod närmast momentnyckeln, så jag plockade upp den och det var ingen som 

protesterade mot det. Förstemaskinisten var definitivt starkare än mig, men han sket i att 

lägga någon värdering i det. Han tyckte väl att när det blev tungt kunde jag säga till. Sen 

efter ett tag gav jag den till honom när det började bli riktigt jävla tungt. Men det var 

liksom bara skönt att känna att han inte brydde sig om att jag var tjej. Utan han bryr sig 

ifall jag säger att det är tungt.  

 

Två av respondenterna uppger att de stött på enstaka lärare som insinuerat att kvinnor 

inte ska vara till sjöss. 
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Det enda jag vet är att… eller han gjorde det nog innan, en lärare som inte direkt tyckte om 

mig. Och han är väl lite negativ över tjejer till sjöss överhuvudtaget. Om det inte var jag 

som sa något så gick det okej. Men om det var jag som sa något så var det inte okej. 

 

Det är ju under vissa föreläsningar personen yttrar sig på ett märkligt sätt. Som får oss 

tjejer att liksom backa tillbaka lite. Och jag vet det här för vi har diskuterat det här bland 

tjejerna i klassen. Så det var inte bara en som märkte det utan alla kände av det.  Sen har 

personen inte kanske sagt det rent ut att tjejer inte skall vara till sjöss men man kan få den 

uppfattningen av det han säger. 

 

Inställningen till fler kvinnor i sjöfartsbranschen   

Två av respondenterna uppger att de gärna arbetar med andra kvinnor, även om de på 

ett personligt plan inte uppfattar det som en katastrof om det inte rekryteras fler 

kvinnor till sjöfartsbranschen. Respondenterna är dock överens om att arbetsplatser 

mår bra av en jämnare könsfördelning.  

 

Ja, alltså för min del behövs det inte personligen. Jag ser gärna tjejer. Men inte så hemskt 

gärna att jag vill umgås med tjejer eller att jag har något stort behov av det. Däremot tror 

jag att alla arbetsplatser mår bra av att vara lite mer blandade för att vi blir mer hyggliga 

mot varan när vi har bägge delarna i en grupp. 

 

Det känns inte som en katastrof om det inte kommer in fler tjejer men det är nog roligare 

om man har nån mer tjej ombord i alla fall. Dels så blir killarna annorlunda då. Dom beter 

sig som folk lite mer. Sen… Jag är inte särskilt tjejsnackig av mig men ibland är det skönt att 

kunna snacka en stund on saker som är… som man inte gärna snackar med killar om. 

 

En tredje respondent anser att branschen skall vara öppen för alla och har inget emot att 

arbeta tillsammans med kvinnor, dock trivs hon bra med att arbeta med män och är den 

respondent som är mest tveksam till fler kvinnor i sjöfartsbranschen. 

 

Alltså jag har absolut inget emot att jobba med kvinnor. Så självklart… alltså branschen ska 

vara öppen för alla och som det ser ut nu är det mest män. Vilket jag trivs att jobba med. 

 

 

En fjärde respondent talar om fördelar med fler kvinnor då hon anser att män och 

kvinnor tänker olika vid problemlösning. Hon påtalar dock att sjöfartsbranschen inte 

nödvändigtvis bli bättre bara för att det tillkommer fler kvinnor. 
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Ja och nej tror jag. Alltså det kan ju vara fördel, för män och kvinnor tänker ju lite olika på 

problemlösningar och sånt. Men det finns inget som säger att det blir bättre för att man 

skickar ut en massa tjejer. Det är ju en omställning för sjöfarten redan nu med så mycket 

tjejer som kommer ut. Jag tror att skickar man ut alldeles för många tjejer så kanske det 

slår slint på något sätt. 

 

En återkommande uppfattning bland de kvinnliga studenterna var att en jämnare 

fördelning av kvinnor och män resulterade i en bättre arbetsmiljö för alla. Ett resultat av 

en jämnare könsfördelning skulle kunna vara att den skulle mildra en typiskt manlig 

jargong. 

 

Det märks ganska väl att när man kommer in som tjej så ändras attityden i gänget. Det blir 

lite så där lenare om man säger… lite mer barnvänligt kanske. 

 

Ja, men så är det ju alltså… är det bara män på en arbetsplats så kan det bli ganska rått, det 

blir ganska hård jargong. Men kommer det tjejer med så dämpas det lite grann. Det blir 

mer artigt och så… och samma tvärt om. Vi blir lite mindre elaka mot varandra. 

 

Vikten av jämställdhetsarbete 

En av respondenterna kunde tänka sig kvotering till högskolan för att få det mera 

jämställt. Hon tycker att stämningen blir annorlunda med kvinnor ombord, detta blir 

speciellt uppenbart om hon var den första kvinnan ombord, då behöver hon markera att 

det inte var något konstigt med kvinnliga sjömän. Om det däremot varit kvinnor ombord 

tidigare så var det ingen som reagerade på att hon var kvinna. 

 

I och för sig kan man väl säkerligen göra något på en högre nivå, på högskolor och 

arbetsplatser där det är ojämställt. Att när folk har lika bra intagningspoäng… väljer tjejen 

bara för att få fler tjejer. För det blir en annan stämning med tjejer ombord. Är jag första 

tjejen ombord måste jag markera att det här med tjejer till sjöss inte alls är något 

konstigt… folk blir så konstiga. De vet inte hur dom ska bete sig och en massa sånt. Men har 

det varit tjejer där tidigare så är det bara en axelryckning. Då är det ingen som bryr sig. 

  

En annan respondent var mer tveksam till att kvotering var rätt väg att gå för en mer 

jämställd högskola och understryker att det skall vara samma regler och förutsättningar 

för manliga och kvinnliga studenter. 
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Nej, alltså på den här skolan och överallt så tycker jag att man ska ses som student och inte 

som kvinnlig student eller manlig student, utan vi är studenter allihopa och det ska vara 

samma förutsättningar… samma regler eller vad man ska säga. 

 

En tredje respondent menar att det är personens kunskap och duglighet som skall vara 

avgörande om man är lämplig för ett yrke inte personens kön. Respondenten menar 

också att i en yrkeskarriär är kvotering fel väg att gå då det kommer att råda en 

osäkerhet om varför hon blev uppmönstrad, är det på grund av att hon var kvinna eller 

för att hon var bäst lämpad. 

 

Alltså du skall ju få komma att arbeta på en plats för att du har kunskapen eller för att du 

är duktig. Inte för att du är tjej eller kille. Och sen är det ju om hon mönstras upp. 

Mönstrades hon upp för att hon är tjej eller för att hon är duktig. 

 

Jag vet att det gick prat om att det på en färja där skepparen var en kvinna. Och där gick det 

ju rykten ombord att det var två överstyrmän som skulle bli uppmönstrade, hon och en 

annan kille. Men det blev hon för att hon var tjej inte för att hon var bäst. 

  

Debatten om jämställdhet var inte något som respondenterna var särskilt intresserade 

av eller deltog aktivt i. En av respondenterna underströk att hon inte kände sig 

diskriminerad och att lika lön för lika arbete för män och kvinnor var en självklarhet. 

 

Jag har ju aldrig upplevt mig som diskriminerad. Det jag kan tycka när man läser vissa 

artiklar och debatter är liksom: har du och jag samma jobb så ska vi ha lika mycket betalt. 

Det är liksom självklart. 

 

En annan respondent upplevde jämställdhetsdebatten som överdriven och ville inte bli 

prioriterad till ett visst arbete bara för att hon är kvinna. 

  

Jag tycker oftast mest den är överdriven, så jag brukar mest himla med ögonen och så där. 

Jag har inte brytt mig så mycket. 

 

Det är väl mer om vi vill få in en tjej på chefsposition. Jamen, då skall hon vara lika duktig 

som mannen tycker jag. Jag tycker inte bara för att du är tjej skall du inte bli prioriterad för 

ett arbete. Det är så med jämställdhet att vissa passar inte på vissa jobb. Det finns ju killar 

som inte passar att jobba till sjöss. Det finns tjejer som inte passar att jobba till sjöss. Jag 
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tycker att passar man så ska man jobba där oavsett kön. Det är väl därför jag inte är så där 

jättemycket för jämställdhetsfrågor och sånt. 

 

Framtida yrkeskarriär som sjöbefäl och kvinna 

En av de intervjuade kvinnorna är duktig inom elområdet och anser att hennes framtida 

möjligheter att få anställning är goda. Hon anser att hennes kunskaper inom elområdet 

spelar större roll än att hon är kvinna i en mansdominerad bransch. 

 

Det känns som om det spelar större roll att jag är duktig på el och kan el och så. Så har man 

en båt där man behöver någon som är elkunnig och där man inte har en trikare eller 

elingenjör så tror jag at chanserna är goda. 

 

Hon tillägger dock att det kommer att vara avhängigt vilken typ av rederi det är. Hon 

menar att i vissa små rederier kan det bli svårare som kvinna att få anställning då gamla 

fördommar mot kvinnor till sjöss fortfarande kan existera. 

 

Det finns ju många små rederier, där kan det ibland fastna diverse människor som har lite 

ålderdomliga fördommar. Där kan det nog bli svårare att få jobb som tjej. Men samtidigt så 

vill man inte ha jobb på ett sånt ställe så det löser sig självt. Men det finns ju rederier som 

är aktiva med att ta in tjejer. Som andre maskinist är det väl inte överdrivet mycket jobb, 

men sen som förste och chief så är det ju sån brist på så jag är inte orolig över det. 

 

En annan respondent känner att sjöfartsbranschen behöver en försiktig övergång till fler 

kvinnliga sjömän. Då hon menar att det fortfarande finns personer som är emot tjejer 

ombord. Hon berättar om en kvinnlig maskinistelev som inte var välkommen tillbaka 

efter sin praktik eftersom chiefen var emot att kvinnor skall arbeta i ett maskinrum. 

 

Jag tror att det känns som om sjöfarten kan behöva en liten lugn försiktig övergång. För 

det finns ju fortfarande dom här gamla matroserna som är väldigt emot tjejer ombord. För 

jag vet en tjej som var elev på en färja, hon var maskinist elev och var jätteduktig och hur 

bra som helst. Andremaskinisten och försten tyckte att henne ska vi ha sen. När hon är klar 

så tar vi henne, hon ska jobba här. Men då sa chiefen: Nej, kvinnor skall inte hålla till i ett 

maskinrum. Så hon fick inte komma tillbaka dit igen. 

 

En tredje respondent uppger att hon skulle tacka ja till ett jobb även om hon fick jobbet 

endast för att hon är kvinna. Respondenten tror dock att efter en tid så får hon möjlighet 

att visa att hon är både smart och har något att tillföra. 
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Jag skulle knappast inte tacka nej om jag fick ett jobb, även om de sa att jag fick det för att 

jag var tjej. Då skulle jag ha fördel av att vara tjej och det är ju inte sådär jätteofta som det 

är det. Då får man ta det då. Jag får väl hoppas på att det inte bara är för att jag råkar vara 

tjej utan att det är för att jag har något att tillföra också. Att förhoppningsvis när man har 

jobbat ett tag, att det inte bara var för att jag var en tjej. Även om det bara var för att jag var 

tjej från början så hoppas jag att dom inser att jag har någonting mellan öronen. 

 

Två av respondenterna såg positivt på möjligheterna att få jobb i sjöfartsbranschen. De 

uttryckte dessutom att det kunde vara en fördel att vara kvinna vid en rekrytering. 

Denna positiva särbehandling var dock något som respondenterna var obekväma med. 

 

Med dagens system så har dom fortfarande kvotering, så det kan hända att det är lättare 

att vara tjej. Som i detta läge så kan man tycka att det är bra för då får jag jobb, men det är 

tråkigt att kvotera. 

  

Jag tror att det är lättare för tjejer att få jobb, dom står ju överst på listan. Så jag tror att det 

är lättare att få sjöjobb. Men jag tycker att det ska vara jämställt, att det är rätt person för 

jobbet inte för att man är av ett annat kön eller ett speciellt kön. 

 

Sexuella trakasserier 

Två av respondenterna hade under sin utbildningstid utsatts för något som kan 

kategoriseras som sexuella trakasserier. Dessa ägde rum under deras fartygsförlagda 

praktik. 

 

Sista båten jag var på, där bland annat min mamma fick följa med ombord för att titta hur 

det såg ut. Första kommentaren från en styrman var att när det inte fanns tillräckligt med 

kojplatser ombord var att jag fick sova i hans hytt. Så tittade han på mamma och sa att han 

bara skojade och höll upp armarna i luften. Liksom att han bara skojade. Det hade jag 

aldrig gjort mot en kille. Jag hade aldrig erbjudit mig att sova i hans hytt. 

 

Respondenten säger sig haft svårt för sådana attityder i början men kände sig tvungen 

att acceptera rådande klimat för hon insåg att det var så det fungerade. 

 

När jag kom ner hit hade jag svårt med det, men insåg att om jag ska vara i det här klimatet 

så är det bara att lära sig, det är ju så det funkar. Jag har ju aldrig haft så mycket 

killkompisar eller så, så det är ju dels det steget, men nu tycker jag det funkat rätt bra. Jag 

tycker att ibland kan jag sitta och skratta minst lika mycket som killarna åt dom skämten.  
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En tredje respondent berättar om hur hon blev varnad av den övriga besättningen för en 

bås som hade en historia av att vara tafsig mot unga tjejer. Detta föranledde 

respondenten att uppträda på ett sätt som hon annars inte skulle göra. 

 

På en färja jag var på skulle båsen bytas. Så tre dagar innan blev jag satt på en stol och sen 

förklarade de vem den nya båsen var och att han hade en historia av att vara tafsig på unga 

tjejer. Han hade även tafsat på en av matrosernas dotter när hon hade varit ombord och 

tittat på båten, eller varit väldigt närgången i alla fall. Så dom satt ju och förklarade vem 

han var och sa att håll honom på en armslängds avstånd och är det något så kom till oss så 

tar vi hand om det. Jag var ju ändå bara nitton år när jag var där så jag var rätt liten. Så när 

han kom ombord och han kom i närheten så visste man… man förväntade sig vad som 

skulle hända liksom. En gång när jag stod vid spakarna för att styra spelen så var det en 

liten inramning så det fick plats en person kanske två. Då var han en gång på väg in för att 

visa. Men då stoppade jag honom och sa att du kan peka hur jag ska göra. Men alltså… just 

mot honom blev det att man var på det sättet. Det kanske man inte varit mot någon annan 

som man inte hade blivit varnad för. Men jag tycker att det var jättetrevligt att dom 

varnade, att de berättade hur han var och så. 

 

Bemötandet från lärare 

Trots att respondenterna uppgav att de generellt inte kände sig särbehandlade under sin 

studietid så kan man skönja spår i undersökningen där kvinnorna upplevde att någon 

enstaka lärare uppvisade diskriminerande attityder mot kvinnliga studenter. En 

respondent uppger att hon kände att en lärare inte tyckte om henne. Hon upplevde 

dessutom att han var negativ till att kvinnor skall vara till sjöss överhuvudtaget.  

 

Det enda jag vet är att… en lärare som inte direkt tyckte om mig och han är väl lite negativ 

över tjejer till sjöss överhuvudtaget. Om det inte var jag som sa något så gick det okej men 

var det jag som sa något så var det inte lika okej. 

 

En annan respondent tillägger att hon och de andra kvinnorna i klassen är överens om 

att en viss lärare under föreläsningarna kan yttra sig på ett sådant sätt att de känner att 

han inte tycker att kvinnor skall arbeta till sjöss. 

 

Det är ju under vissa föreläsningar personen yttrar sig på ett märkligt sätt som får oss 

tjejer att liksom backa tillbaka lite. Och jag vet det här för vi har diskuterat det här bland 

tjejerna i klassen. Så det var inte bara en person som märkte det utan alla kände av det. Sen 

har personen inte kanske sagt det rent ut att tjejer inte ska vara till sjöss men man kan få 

den uppfattningen av det han säger. 
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De kvinnliga eleverna bemötte lärarens utspel med att nonchalera honom för att hans 

påhopp skulle falla platt till marken. 

 

Jag blir liksom bara trött. Människan ifråga slänger ur sig sådana här beten ibland och 

väntar på att vi ska hugga men ingen gör det. Då faller det platt till marken. Då är det 

liksom borta. Han vill ju liksom att vi ska reagera och dra igång, men det händer ingenting. 

Så då får han ingenting för det i alla fall. 

 

En tredje respondent upplevde att vissa av lärarna kunde vara omvänt fördomsfulla mot 

männen i klassen. Detta kunde till exempel yttra sig på ett sådant sätt att lärarna 

generellt ansåg att männen var slarvigera än kvinnorna. 

 

Antingen har de skitigt i om man varit kille eller tjej. Dom fördomsfulla lärarna tenderade 

att vara fördomsfulla åt det hållet att tjejer är ordentligare. Dom klankar ner på killarna 

istället. 

 

Hon tillägger dessutom att hon endast lägger märke till fördomarna vid de få tillfällen 

hon möter helt fördomsfria personer. 

 

Det är nog så att man inte märker fördomarna så värst mycket när man möter fördomsfulla 

människor utan på det fåtalet personer som man träffar som verkligen inte gör någon 

skillnad på killar och tjejer. Det är då man märker kontrasterna. Jaha, det är så här det är 

att bli normalt behandlad. 

 

Samma respondent vittnar om en lärare som varit lite flirtig, något som hon upplevde 

mycket irriterande. 

 

Jag har inte haft problem med lärare som har tryckt ner mig eller någonting sånt. Liksom 

varit hårdare mot mig, men jag har haft lärare som har varit lite flirtig och det har varit 

jävligt irriterande. 

 

En av respondenterna intygar att det enda negativa bemötandet från lärare var att de 

hade en tendens att ge henne lättare uppgifter än de gav till de manliga medstudenterna. 

Detta löste hon genom att själv hålla sig framme och hugga tag i de mer betungande 

uppgifterna. 
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Ja, folk har ju problem med att bete sig fullt normalt och inte fundera på att jag varit tjej. 

Men folk reagerar ju på det och försöker att inte bete sig annorlunda. Det enda man har 

märkt ifrån lärare som har varit i negativ mening är när de ska dela ut uppgifter och 

sådär… att dom inte självklart har givit det till en tjej om det varit en betungande uppgift. 

Då får man vara framme själv och hugga tag i det, då blir de lite förvånade men sen bryr de 

sig inte. 

 

Hennes erfarenhet från en handledare under en praktikperiod till sjöss är helt det 

motsatta då han krävde mycket av sina elever samtidigt som hon upplevde honom som 

väldigt rättvis. 

 

Också var det en underbar chief där som försökte få så många som möjligt intresserade av 

att jobba i maskin. Han var ganska hård mot alla och det var inte många som fick höga 

betyg av honom. Han kändes ändå väldigt rättvis och man kände att det han krävde av en 

var relevant. Jag tror att det var att han utmanade en och satte en på lite tuffare uppgifter 

och liksom: klarar jag det här, klarar jag det här. Då blev det en känsla att yes jag klarade 

det och då blev man glad åt det och sen ger det sig självt när man tycker det är roligt. 

 

Samma respondent tyckte att det var en fördel att lärarna var vana vid kvinnliga elever, 

hon kunde däremot under sina praktikperioder till sjöss uppleva att det på vissa fartyg 

ansågs som något konstigt att hon var en kvinnlig elev. 

 

Det är ju en fördel att lärarna har haft kvinnliga elever förut. Det är inget nytt för dom. Ute 

till sjöss på båtarna så är det annorlunda. På en båt hade dom haft en kvinnlig däckselev 

några år tidigare, men jag var den förste på länge och jag var den förste i maskin. Det var 

något jätte, jättekonstigt. Det är ofta då man märker reaktionerna. 

 

En av de intervjuade är odelat positiv till hur hon blivit bemött av lärarna och känner sig 

inte särbehandlad, varken positivt eller negativt. 

 

Det har väl varit bra. Jag tycker inte att jag blivit särbehandlad eller någonting, varken 

positivt eller negativt. Utan jag tycker att jag blivit behandlad lika. 
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Rekommendera utbildningen till andra kvinnor 

Alla respondenterna är positiva till utbildningen och säger sig ha haft en bra studietid på 

sjöfartshögskolan. På frågan om hon skulle rekommendera utbildningen till andra kvin-

nor svarar en respondent. 

 

Ja, det skulle jag nog göra men jag skulle nog säga att de skulle vänta ett tag. Dom skulle 

göra nånting annat först. Dom skulle lära sig lite om livet först. 

 

Det är nog inte så himla lätt och komma ut och vara nitton år och kanske ha varit väldigt 

skyddad. Och sen komma till sin första praktik där dom gör allt för att ta ner en och visa att 

det här inte är någon lekstuga. 
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5. Diskussion och analys 

5.1 Resultatanalys 

Syftet med denna studie var att få ökade insikter i hur det är att vara kvinnlig student på 

en mansdominerad utbildning. Har den ojämna könsfördelningen påverkat studietiden 

hos den kvinnliga studenten? Har attityder och inställning från skolan och de manliga 

kurskamraterna varit sådan att den kvinnliga studenten ifrågasatt sitt val av utbildning? 

Är arbetet med att skapa en jämnare könsfördelning något som den kvinnliga studenten 

anser eftersträvansvärt? På Sjöfartshögskolan i Kalmar är majoriteten av studenterna 

män, men även bland lärarna är männen i klar majoritet. En undersökning utförd av SCB 

(Patmalnieks, 2011) visar att det är vanligt att ärva sitt yrke. Var tionde svensk har 

samma yrke som någon av sina föräldrar. Att man väljer en förälders yrkesbana kan 

bero på att man delar sina föräldrars intressen, utnyttjar deras nätverk eller att yrket 

känns välbekant. Ingen av de intervjuade kvinnorna hade dock familjemedlemmar eller 

nära släktningar i sjöfartsbranschen, de uppgav andra skäl till att satsa på en karriär till 

sjöss. Flera av respondenterna hade vuxit upp i familjer där båtliv var ett stort 

fritidsintresse. Någon nämner att hon genomgått ett personligt test och fick främst 

manliga yrken som förslag och valde då sjökaptensutbildning. Andra nämner att 

utbildningsvalet var något av en chansning. 

Respondenterna hade övervägande positiva erfarenheter från miljöer där majoriteten 

var män. Flera av respondenterna ansåg att det var enklare att samarbeta med män och 

uttrycker särskilt att de passar väldigt bra ihop med män. Detta var en uppfattning som 

kvinnorna hade med sig sedan tidigare och ingenting som vuxit fram under studietiden. 

Samtidigt så uttryckte respondenterna att det var bra om det fanns minst en person till 

av samma kön då det ibland kunde finnas ett behov av att tala om saker som man helst 

inte pratade om med män. 

Respondenterna var dock överens om att en jämnare könsfördelning skulle resultera i 

en bättre framtida arbetsmiljö för alla och var därför positiva till fler kvinnliga studenter 

även om det var någonting som efterlystes på ett personligt plan. 

När det gäller särbehandling på grund av kön så visar den här studien att respon-

denterna upplevt både positiv och negativ särbehandling. När det gäller den positiva 

särbehandlingen så kunde det handla om att respondenterna blev tilldelade mindre 
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betungande uppgifter. Detta var speciellt vanligt vid praktiska övningar. Det kunde 

också handla om att lärarna generellt ansåg kvinnorna vara ordentligare och mera 

studieintresserade än män vilket kunde resultera i att lärarna uppvisade en annan 

attityd till männen. 

Angående den negativa särbehandlingen så handlade det mycket om attityder till 

kvinnor till sjöss. Dessa attityder var vanligast bland äldre sjömän som tillhörde 

manskapet. En negativ inställning till att kvinnor skall arbeta till sjöss var inte endast 

kopplat till praktikperioderna utan kunde även förekomma bland lärare på skolan. Detta 

var inte en generell attityd bland lärare utan respondenterna talar om någon enstaka 

lärare som under föreläsningar kunde uttala sig på ett sådant sätt att det kunde tolkas 

som han var emot kvinnor till sjöss. 

Ur resultaten från studien kan man dock skönja att vara kvinna och i minoritet inte var 

helt oproblematiskt. Vissa av respondenterna vittnar om att samarbetet mellan de 

kvinnorna och männen inte alltid fungerade så bra. En anledning var att några av de 

manliga studenterna upplevde att kvinnorna inte var lika seriösa eller lågmälda som 

män 

För att tackla denna problematik hade respondenterna utvecklat olika strategier. En 

respondent berättar att hon gick in i en machoroll för att lättare bli accepterad av de 

manliga medstudenterna.  

Ett annat sätt för respondenten att angripa det faktum att de tillhörde en grupp som var 

i minoritet var att utveckla en stark sammanhållning inom den egna gruppen. Detta 

lyckades bra i början av studietiden men gruppen av kvinnor splittrades med tiden. 

Anledningen till splittringen förklarades med att man inte behöver passa ihop bara för 

att man är av samma kön. En av respondenterna berättar att hon umgås både med 

kvinnorna och männen i klassen men är tvungen att hoppa mellan grupperna. 

 

5.2 Metoddiskussion 

Att få en person att öppna sig och dela med sig av sina personliga funderingar i en 

intervju kräver en del av den som håller i intervjun. Det är viktigt att vara väl förberedd 

med en intervjuguide och att respondenten känner sig trygg i situationen. Kan man 
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dessutom få respondenten att förstå att det hon berättar är viktigt så kan samtalet bli 

riktigt intressant. Skall intervjun dessutom handla om en liten begränsad miljö som 

sjöfartshögskolan där respondenten förväntas att berätta om hur hon uppfattar sina 

klasskamrater som hon dessutom kanske är personlig vän med så krävs det givetvis att 

respondenten har ett förtroende för den som håller i intervjun om svaren skall motsvara 

det respondenten verkligen tycker. 

Hur pass givande svar man får är också beroende av respondentens personlighet och 

hur intresserad hon själv var av temat för vår undersökning. Vissa respondenter hade 

lättare för att avspänt kunna berätta om hur de upplevt sin studietid. Respondenter som 

var intresserade av temat för vår undersökning hade mycket att berätta och delade 

gärna med sig av sina erfarenheter och intervjun övergick ibland till ett vanligt samtal 

om sjöfartsbranschen generellt, helt utanför ramarna för vår intervjuguide. Detta 

medförde att det tog längre tid att sammanställa intervjuerna för analys men i slutändan 

var det något positivt då vi från dessa längre intervjuer fick många av våra mest 

intressanta svar. 

Då vi ansåg oss sakna kompetens för att genomföra en intervju och samtidigt göra 

anteckningar valde vi att spela in intervjuerna för att transkribera sedan. En invändning 

vi hade mot användningen av diktafon var att respondenten kunde uppfatta intervjun 

som om det vore ett förhör och därför påverkade intervjun till att bli lite stel. Några 

sådana tendenser lade vi inte märke till generellt men vid ett tillfälle fortsatte samtalet 

efter intervjun var klar och vi hade stängt av diktafonen. Efter samtycke med 

respondenten startade vi diktafonen på nytt och kunde då lägga till samtalet till det 

övriga materialet. Vid något tillfälle då samtalet inte ville flyta på av sig självt ställde vi 

mer konkreta frågor. Vissa av dessa konkreta frågeställningar upplevde vi efter att vi 

genomlyssnat materialet som alltför ledande och valde då att bortse från dessa när vi 

analyserat resultatet. 
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6. Slutsats och rekommendationer 

Det är givetvis svårt att dra några konkreta slutsatser eller absoluta sanningar från en 

studie som denna. Avsikten var att låta några kvinnor berätta om sina upplevelser och 

ge sin syn på minoritets och jämställdhetsfrågor. Förhoppningsvis skall denna studie 

också ge nya uppslag för framtida undersökningar i ämnet. 

Det som framkommit och förvånat oss under intervjuerna är hur litet intresse 

respondenterna har visat för jämställdhetsarbete och frågor kring till exempel 

kvotering. Detta skulle kunna förklaras med att respondenterna ofta beskrev sig själva 

som kvinnor som gärna arbetar tillsammans med män och inte såg det som en personlig 

katastrof om arbetsplatsen inte hade en jämn könsfördelning. Under arbetets gång har vi 

stött på flera intressanta frågeställningar som inte den här undersökningen ger något 

svar på. Har det faktum att vi som genomfört undersökningen är män påverkat 

kvinnornas berättelser i någon riktning och i så fall skulle resultatet från 

undersökningen skilja sig om intervjuerna hade genomförts av en kvinna? En annan 

fråga som vi ofta ställt oss under arbetet är hur de manliga studenterna uppfattar sina 

kvinnliga medstudenter? Det skulle vara intressant om någon efter oss tog över 

stafettpinnen och intervjuade de manliga eleverna på sjöfartshögskolan för att få reda på 

vad de tycker om till exempel kvotering och att aktivt arbeta för en jämnare 

könsfördelning. 
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Bilaga  
Intervjuguide 
 
Inför intervjun: 
 

- Syftet med undersökningen och klargörandet om hur intervjuerna kommer att 
användas. 
 

- Försäkring om att respondenterna kommer att vara anonyma. 
 

- Klargörande av att diktafon kommer att användas med respondentens samtycke. 
 

- Respondentens eventuella frågor inför intervjun. 
 

- Diktafon startas. 
 

Temata 
 

- BAKGRUND 
Sjömansyrke inom familjen 
 

- MANLIGGA MILJÖER 
Bemötandet från manliga studenter 
 

- JÄMSTÄLLDHETSARBETE 
Kvotering fördelar/nackdelar 
Diskriminering på grund av kön 
 

- FLER KVINNOR I SJÖFARTSBRANSCHEN 
Tidigare erfarenheter av manliga/kvinnliga arbetsplatser 
Fördelar respektive nackdelar med kvinnliga sjömän 
 

- FRAMTIDA YRKESKARRIÄR 
Kvinna och jobbsökande fördel eller nackdel 
 

- BEMÖTANDET FRÅN LÄRARE 
Attityder från lärare kring kvinnliga studenter 
 

- REKOMENDERA UTBILDNINGEN TILL ANDRA KVINNOR 
Lärdomar från studietiden 
 

- ÖVRIGT 
Något respondenten vill tillägga 


