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Abstrakt  
Syftet med denna studie var undersöka varför kvinnor söker sig till sjöfartshögskolor, vilka 

förväntningar som finns hos de kvinnliga sjöbefälsstudenterna inför och under utbildning och 

hur de blivit bemötta i sina studier och yrkesval. Studien sökte även svar på vad som motiverat 

och eventuellt oroat kvinnorna i deras studier och vid tanken på en framtida karriär till sjöss. 

Som metod valdes en enkätstudie, med kvinnliga studenter vid de två svenska 

sjöfartshögskolorna som urvalsgrupp.  

 

Resultatet visar att svenska kvinnor i större utsträckning låter sitt yrkesval drivas av det man 

lockas till än det man har erfarenhet av och att svenska kvinnor jämfört med polska kvinnor är 

beredda på att pröva ett yrke som man har ingen eller liten erfarenhet av. Svenska kvinnliga 

studenters familjer ställer sig i större utsträckning positiva till deras studieval jämfört med de 

polska kvinnornas familjer. Både de svenska och polska kvinnorna upplever en problematik att 

förena familjeliv och karriär till sjöss. Svenska kvinnor känner i betydlig större utsträckning än 

polska kvinnor psykiska påfrestningar under sin praktik.  
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Abstract  
The study aimed to investigate why young Swedish women applies for maritime academies, 

thier expecations before and during beginning their studies and how their surroding reacted to 

their chosen field of study. This study also aimed to investigare what motivations and possible 

fears the female students have during their studies and at the thought of a future career at sea. 

For the study, a questionnaire survey was selected as method, with target group consisting of 

all female marine officer students at Linnéaus University and Chalmers University of 

Technology.  

 

The result showed that Swedish female students tend to enter the maritime academies based on 

feelings, rather than experience, and that Swedish female students are more willing than Polish 

female students to try a profession they have non or little experience of. The Swedish students 

families are in greater occurrence approving their chosen filed of studies. Both Swedish and 

Polish students expected to experience problems in uniting a career at sea with family life. A 

very low amount of the Swedish students aimed to become a senior officers or a Captians in 

the future. A large group of the Swedish students experienced psychical challenges during their 

internships.  
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Definitioner och förkortningar 

Befäl – Personer ombord som har någon form av högre chefsbefattning.  

Chief – Teknisk chef/maskin chef ombord på ett fartyg 

Diskriminering – Att någon missgynnas eller kränks, på grund av kön, könsöverskridande 

identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder 

Juniorbefäl – lägre chefsbefattning ombord på fartyg, vanligtvis 2: styrman eller 2: maskinist,  

Fartygsförlagd utbildning – Arbetsplatsförlagd utbildning, vilken ofta generellt benämns 

praktik.  

Fyraårigt sjökaptensprogram – Sjökaptensutbildning, 180 hp med inkluderad fartygsförlagd 

utbildning om 75 hp. 

Fyraårigt sjöingenjörsprogram – Sjöingenjörsutbildning, 180 hp med inkluderad 

fartygsförlagd utbildning om 75 hp.  

Manskap – lägre befattning ombord, på däck bestående av lättmatroser, matroser och bås, i 

maskin bestående av vaktgående maskinpersonal och motormän 

Nautiker – Befäl examinerad med sjökaptensexamen  

Positiv särbehandling – När en person som bedöms vara i underläge ges fördelar 

Praktik – Fartygsförlagd utbildning 

SUI- Sjöfartens Utbildningsinstitut, stiftelse med syfte att fördela fartygsförlagd utbildning till 

studenter på Sjöfartshögskolorna och sjömansutbildningar.  

Seniorbefäl – Högre chefsbefattning, överstyrman eller kapten bland nautiker och 1:e 

maskinist eller chief bland sjöingenjörer 

Sjöingenjör – Befäl examinerad med sjöingenjörsexamen.  

Treårigt sjökaptensprogram – Sjökaptensutbildning, 180 hp utan fartygsförlagd utbildning.  

Treårigt sjöingenjörsprogram– Sjöingenjörsutbildning 180 hp utan fartygsförlagd utbildning 
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1 Inledning 

När den första kvinnan påbörjade sin utbildning på Sjömansskolan i Kalmar år 1961 blev det 

tidningsrubriker, inte bara i lokaltidningen utan även i riksmedia. Detta banade vägen för fler 

kvinnor att söka sig till sjömansskolan. Redan nästkommande år började ytterligare två kvinnor 

på Sjömansskolan i Kalmar (Kaijser 2005). Studerar man antalet Ladok-registrerade på 

Sjöfartshögskolan i Kalmar idag kan man på de tre- och fyra- åriga sjökapten- respektive 

sjöingenjörsprogrammen över perioden 2003 – 2015 se en trend där antalet kvinnliga studenter 

ökar och där antalet manliga studenter minskar (Figur 1). Ser man procentuellt på antalet 

kvinnor på utbildningen har det under samma tidsperiod ökat från att ligga runt ca 5 % till att 

idag ligga stabilt runt ca 10 % (Karlsson 2016). Andelen kvinnor på Sjöfartshögskolan i 

Kalmar är fortfarande låg i förhållande till andelen män.  

 

 
Figur 1. Statistik över könsfördelning på tre- och fyraåriga sjökaptens- och sjöingenjörsprogrammet, 

Sjöfartshögskolan i Kalmar (Karlsson 2016). 

 

Inte bara i Sverige är kvinnor på sjöfartsutbildningar en minoritet. I figur 2 ser vi motsvarande 

statistik ifrån Polen. Här kan vi istället se att antalet kvinnliga studenter legat relativt stabilt 

inom tidsperioden 2003 – 2013. Under samma tidsperiod har antalet kvinnor procentuellt på 

varierat mellan 14 % och 20 % (Szozda 2014).  
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Figur 2. Statistik över könsfördelning på Faculty of Navigation, Maritime University of Szczecin, Poland (Szozda 

2014) 

 
På Faculty of Navigation, University of Szeczin, Poland, gjordes år 2014 en studie över 

kvinnliga studenters förväntningar på en maritim karriär (Szozda 2014). Studien konstaterade 

flera intressanta saker: att höga löner och möjligheten att få resa var huvudargumenten för 

unga polska kvinnor att börja studera sjöfart, att över 66 % av de kvinnliga studenterna 

övervägde en fortsatt karriär inom sjöfarten iland efter avslutade studier, och att de populäraste 

fartygstyperna bland de kvinnliga studenterna var passagerarfartyg samt specialfartyg.  

 

Ingrid Kaijser, verksam på Statens maritima museer, har genomfört en omfattande studie på 

svenska kvinnliga sjömän. Med över 70 respondenter, och 58 intervjuer har hon samlat in 

material om kvinnor som varit och är aktiva till sjöss. Kaijser (2005) berör i sin i sin bok bland 

annat vad som fick de första kvinnorna inom såväl manskaps- intendentur- och 

befälsbefattning att söka sig till sjön och sjöfartsutbildningar och hur det sedan gick för dem.  

 

Det har vid de olika sjöfartshögskolorna skrivits ett fåtal examensarbeten som behandlar ämnet 

kvinnor till sjöss. Med sina olika angreppsvinklar och metoder har dessa arbeten bidragit till att 

skapa en bild av hur kvinnor har det i denna mansdominerade bransch. År 2011 genomförde 

Tomas Walter vid Sjöfartshögskolan i Kalmar, en undersökning om kvinnor till sjöss och 

kvinnliga nautikers ombordsituation. Genom att intervjua nu aktiva nautiker sökte Walter 

(2011) svar på hur kvinnliga nautiker ser på sin framtid till sjöss och om nautikeryrket i sin 

nuvarande form passar kvinnor. Vid sjöfartsutbildningen vid högskolan på Åland genomförde 



 

 10 

år 2013 Laura Nieminen en studie över hur kvinnor uppfattar sjömanslivet och hur deras 

yrkesval påverkar deras liv (Nieminen 2013), och på Chalmers har år 2012 en studie gjorts 

med syftet att synliggöra vad som eventuellt främjar eller hindrar en kvinna från att utbilda sig 

till sjöbefäl (Strand & Bicok 2012). I samtliga studier ovan har orsakerna till varför unga 

kvinnor väljer sjöfart diskuteras, trots att detta inte varit studiernas specifika syften. 

Föreliggande studies mål är att göra en mer genomgripande undersökning av denna fråga. 

Varför söker sig unga kvinnor till sjöss idag? Hur blir de bemötta i sin studie och yrkesval och 

vilka orosmoment finns inför studierna och inför en kommande yrkeskarriär till sjöss?  
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2 Tidigare forskning 

2.1 Unga kvinnor till sjöss i Sverige 

Vad är det då som får de unga kvinnorna att söka sig till en så traditionellt mansdominerad 

bransch som sjöfarten? För de kvinnliga svenska nautikerna verkar en gemensam nämnare vara 

en anknytning till havet (Kaijser 2005). Somliga har tillbringat barndomssomrar till sjöss 

medan andra har sysslat med fritidssegling. I Kaijsers (2005) studie av kvinnliga sjömän hade 

drygt två tredjedelar av respondenterna sjöanknytning i de närmsta tre generationerna. Hos den 

tredjedel som inte växt upp med släktingar i sjöfartsyrket fann respondenterna vägen till yrket 

bland annat genom bekanta, egna eller familjemedlemmars. Andra beskrev viljan att “bara 

göra något annorlunda”.  

 

Walter (2011) närmar sig i sin studie frågan om varför kvinnor valt en karriär till sjöss. Han 

skriver ett kort stycke om vad som lockat hans respondenter till sjöss, där han drar slutsatsen 

att sjöanknytning eller sjömän i släkten kan vara en naturlig väg in i nautikeryrket, men att 

häften av hans respondenter inte hade denna bakgrund. Respondenterna angav de långa 

ledigheterna, lönen, möjligheten att få se världen, utmaningen med jobbet, friheten och den 

speciella gemenskapen ombord som motivation för att välja en karriär till sjöss.  

 

Nieminen (2013) drar i sin studie emellertid en annan slutsats. Hon menar att frågan om varför 

man som kvinna söker sig till sjöss ofta skapar frustration hos de kvinnliga sjömännen. 

Nieminen (2013) anger att orsaken till detta är att man som kvinna förväntas att ha ett svar på 

denna fråga, men att majoriteten av hennes respondenter inte hade en aning om varför de valt 

en karriär till sjöss.  

 

Ytterligare en anledning att som kvinna söka sig till en sjöfartsutbildning är intresset för sjön 

och sjömansyrket (Strand & Bicok 2012). Ett par av respondenterna beskrev en känsla av 

lockelse till havet som inte gick att sätta fingret på.  Tidigare erfarenheter av sjön, viljan att 

utvecklas och möjligheten till långa ledigheter i kombination med en bra lön är också 

bidragande faktorer till att deras respondenter sökt sig till sjöbefälsutbildningar. Att 

omgivningen idag skulle ha några negativa reaktioner på kvinnornas studieval avfärdar Strands 
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och Bicoks (2012) respondenter. Den upplevda problematiken omgivenheten gett oro för ligger 

i att kombinera yrkesvalet med familjelivet, inte i själva studie- och yrkesvalet. 

Respondenterna som har familj menar dock att detta är ett problem som omgivningen själv 

skapar, och att ansvaret för barnen är något föräldrarnas ska dela på. 

 

Hos Strand och Bicok (2012) framkommer att de kvinnor som under 70-talet studerade på 

sjöbefälsutbildningar kände sig sämre bemötta än de som studerar där idag. De menar att de 

ofta blev uppmärksammade, och att detta inte alltid upplevdes som positivt eftersom det 

skapade en utsatthet. Även de nu studerande respondenterna vittnade om ett bemötande, i detta 

fall positivt, som gör att de sticker ut och i större grad blir igenkända jämfört med deras 

manliga studiekamrater.  Samtliga respondenter uttryckte att de blivit ifrågasatta för sitt 

yrkesval i samband med eller före sin fartygsförlagda utbildning. Kvinnorna beskriver en 

känsla av att behöva visa framfötterna och prestera för att rättfärdiga sin plats ombord.  

 

Ingen av Walters (2011) respondenter uttryckte en önskan om att i framtiden bli befälhavare, 

men ett par ställde sig positiva till det. Två av respondenterna var tveksamma till om de skulle 

hinna segla tillräckligt länge för att bli befälhavare, men utryckte ett mål om att bli 

överstyrmän innan de avslutade sin karriär till sjöss. Problematiken med familj och ett yrkesliv 

till sjöss är en anledning Walters (2011) respondenter är eniga om. Att arbeta på fartyg i 

fjärrfart i kombination med familj ses som en omöjlighet.   

2.2 Unga kvinnor till sjöss i Polen 

En undersökning genomförd av en grupp kvinnliga studenter och handledd av Zbigniew 

Szozda (2014) behandlar vad polska kvinnor tänker om sitt studieval och sin framtid till sjöss. 

De har genomfört en omfattande enkätstudie på kvinnliga studenter vid Faculty of Navigation, 

University of Szeczin. Studien följer kvinnornas väg till rodret, från tankarna på studierna till 

förväntningarna på framtiden. 

 

Varför valde de polska kvinnorna att studera vid en sjöfartshögskola? Enligt den polska studien 

sökte sig en fjärdedel av de tillfrågade kvinnorna till sjön för den höga lönen. Den näst 

vanligaste anledningen var att ville resa och se världen. Övriga anledningar som kvinnorna 

angav var att de ville öka sina kunskaper i sitt drömyrke, ”self realization”, drömmen om att bli 
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kapten/befäl, önskan om att utmana sig själva, kärleken till havet, intresset för den maritima 

sektorn, drömmen om att bli kapten/befäl och respekten från samhället. En klar majoritet hade 

en familjemedlem som arbetade inom branschen, något som nästan alla ansågs som 

fördelaktigt. Två tredjedelar av respondenterna såg fördelen att med denna kontakt lättare ha 

möjlighet att få en ombordförlagd praktikplats. Övriga fördelar som respondenterna påpekade 

var möjligheten till studiehjälp, att ha någon som kunde dela med sig av sina erfarenheter av 

yrket och att ha någon som gav studenten tips och råd. 

 

En tredjedel av de tillfrågade kvinnorna angav att deras största rädsla innan de påbörjade 

studierna var att inte hitta jobb i framtiden, trots att de med sin utbildning fått en examen. 

Knappt en fjärdedel av studenterna svarade att de var rädda över att inte ha det psyke som 

krävs för en karriär till sjöss. Endast en tiondel av respondenterna angav att de inte hade några 

rädslor alls.  En klar majoritet angav att deras familj hade accepterat deras val av studier. 

Enbart en tiondel angav att deras familj inte accepterat det. Övriga angav att deras familj inte 

hade några åsikter om studievalet. De främsta förväntningarna kvinnorna hade på sina studier 

var att de skulle förbereda dem för en karriär till sjöss samt att de skulle generera en examen. 

Ett fåtal av kvinnorna angav att de med sina studier såg en möjlighet att finna en framtida 

make.  

 

I studien lyfts problematiken med att vara kvinna och hitta en praktikplats. Redan inför den 

första delen av praktiken angav en klar majoritet av kvinnorna att de hade svårigheter att hitta 

en praktikplats. Två tredjedelar av respondenterna angav att de hade mött motstånd från 

agenturer och rederier. Det vanligaste argumentet för att neka kvinnorna praktikplatser var att 

de hade svagare psyke, att de inte hade tillräckliga fysiska anlag för att kunna arbeta ombord 

på fartyg och att deras emotionella instabilitet och de olämpliga sociala förhållandena ombord 

på fartyg. Hos de polska kvinnorna medför den fartygsförlagda utbildningen en del 

problematik som inte drabbar de svenska kvinnorna. För studenterna vid de fyra åriga 

sjökaptens- och sjöingenjörsprogrammen på Sveriges två sjöfartshögskolor fördelas 

tillgängliga praktikplatser genom stiftelsen SUI – Sjöfartens Utbildnings Institut (Sjöfartens 

Utbildningsinstitut). Stiftelsen har som syfte är att fördela ombordförlagda praktikplatser till 

studenter vid sjöbefälsskolorna och i mån av plats även till studerande vid sjömansskolorna i 

Sverige.  
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En tredjedel av de polska kvinnliga studenterna angav att de blivit ojämnställd behandlat 

ombord under sin praktik. En dryg fjärdedel angav att de blivit utsatta för diskriminering. Detta 

hade uttryckt sig i form av kommentarer eller annat vulgärt beteende från manliga kollegor 

ombord. Nästan en femtedel av kvinnorna angav att trots att deras kunskapsnivå och 

kvalifikationer var högre och att de jobbade hårdare än manliga studenter som genomförde 

praktik på samma fartyg blev de inte lika behandlade.  Kvinnor angav även att de blev 

särbehandlade genom att de kunde ges färre arbetsuppgifter än männen, vilket kunde ha en 

negativ inverkan på övrig besättnings arbetsmoral. Trots detta verkar kvinnorna vara väl 

medvetna om arbetsmiljön ombord på fartygen. Endast ett fåtal av kvinnorna angav att de efter 

praktiken insett att jobbet till sjöss var fysiskt eller och psykiskt påfrestande. 

 

En tredjedel av de polska kvinnliga studenterna uppgav att de i framtiden i första hand skulle 

föredra att arbeta ombord på ett fartyg. Av denna tredjedel angav nästan en tredjedel att de 

planerat att segla tills de uppnår seniorbefäl eller kaptensbefattning. Övriga attraktiva framtida 

jobb för kvinnorna var att arbeta på en maritim myndighet, inom maritim turism eller jobba för 

någon internationell organisation. Populäraste fartygstyperna för kvinnor att arbeta på var 

enligt studien passagerarfartyg, specialfartyg och handelsfartyg. Szozda (2014) diskuterar här 

vilka faktorer som skulle kunna ligga bakom detta resultat, då olika fartygstyper har olika typer 

har arbetsmiljöer och ställer olika krav på sina anställda. Han pekar även på att arbete ombord 

på offshore plattformar sägs vara ett av det tyngsta yrket inom den maritima sektorn, och trots 

detta svarar en tiondel av de kvinnliga respondenterna att de skulle vilja vara anställa där. 

Drygt hälften av de polska kvinnorna var rädda för att deras yrkesval skulle leda problem med 

att bilda familj. Kvinnorna ställde sig trots detta positiva till att kombinera karriär och yrkesliv.  
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3 Syfte 

3.1 Övergripande forskningsfråga och avgränsningar 

Att jobba på sjön har i de flesta kulturer sedan lång tid tillbaka varit ett traditionellt 

mansdominerat yrke. Bland tidigare gjorda studier har vi funnit den polska studiens 

frågeställningar som de mest intressanta och valt att utgå från dessa. Szozda (2014) närmar sig 

frågan genom att undersöka förväntningar och attityder hos den grupp av kvinnor som aktivt 

valt att läsa utbildningsprogram inom sjöfart på högskolenivå: dels genom att dels kartlägga de 

förväntningar som valet av utbildning grundar sig i, dels genom att kartlägga olika former av 

oro och förväntningar inför den kommande utbildningen och framtida yrkeskarriären.  

 

Denna uppsats utgår från samma frågeställningar som Szozda (2014) men prövar dem på en 

motsvarande grupp svenska kvinnor som idag studerar sjöfart. Genom att jämföra den svenska 

gruppens svar med den polska studien kan mer generella orsakssamband lyftas fram och 

diskuteras. Skillnader mellan svenska och polska kvinnliga studenters motiv för att söka sig till 

sjöfart ge instinkter om hur nationella kontexter påverkar.  

 

3.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka varför svenska kvinnor söker sig till 

sjöfartshögskolor, vilka förväntningar som finns hos de kvinnliga sjöbefälsstudenterna inför 

och under utbildning och hur de blivit bemötta i sina studier/yrkesval. Studien söker även svar 

på vad som motiverat och eventuellt oroar kvinnorna i sina studier och vid tanken på en 

framtida karriär till sjöss.  
 

3.3 Frågeställningar 

De frågeställningar som denna studie specifikt kommer att behandla är: 

• Vilka var de viktigaste faktorerna som lockade de kvinnor som idag går svensk 

sjöfartshögskola att påbörja sin utbildning? 

• Vilka förväntningar på yrkeskarriär har de kvinnor som idag går svensk 

sjöfartshögskola? 
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• Vad motiverar dessa kvinnor, och finns det någon oro inför den kommande 

yrkeskarriären? 

• Vad är gemensamt och vad skiljer polska och svenska kvinnor som valt att studera vid 

en sjöfartshögskola.  
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4 Metod 

4.1 Val av metod 

För att resultaten från denna studie ska kunna jämföras med resultaten från Szozdas (2014) 

undersökning behöver undersökningsmetoderna vara så pass lika att deras påverkan på 

resultatet är försumbar. Då Szozda (2014) baserat sitt resultat på en enkätstudie genomfördes 

även denna studie som en motsvarande kvantitativ enkätundersökning (se bilaga 1). 

Frågeformuläret som används i denna studie är baserad på den enkät Szozda (2014) använt sig 

av i sin studie (se bilaga 2).  

 

Enkätundersökningen i denna studie består av tre delar:  

• Del A – innehållande frågor som berör tiden inför sjöfartsstudierna. 

• Del B – innehållande frågor som berör tiden under sjöfartsstudierna. 

• Del C – innehållande frågor som berör förväntningar på tiden efter sjöfartsstudierna.    

4.2 Urvalsgrupp 

Undersökningen omfattar studenter som är registrerade som kvinnor i folkbokföringen och 

som går i årskurs ett till fyra på de tre- eller fyraåriga sjökaptens- eller 

sjöingenjörsprogrammen. De skolor i Sverige som tillhandahåller sjöbefälsutbildningar är 

Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg och Linnéuniversitet i Kalmar. Den polska studien, 

som denna undersökning kommer att jämföras med omfattade endast kvinnliga 

sjökaptensstudenter vid Faculty of Navigation, University of Szeczin. Kvinnliga 

sjökaptensstudenter i Sverige är färre till antalet, och urvalsgruppen utökades därför till att 

inkludera även kvinnliga sjöingenjörsstuderande, då även de valt att studera mot en karriär till 

sjöss.  

4.3 Pilotundersökning 

En pilotundersökning genomfördes för att studera enkätens tydlighet och användarvänlighet. 

Som deltagare valdes personer i urvalsgruppen som själva var berörda av, och engagerade i, 

frågan. Två kvinnliga studerande på fjärde året vid sjökaptensprogrammet på Linnéuniversitet i 

Kalmar ställde upp frivilligt. Det klargjordes att detta inte var den slutgiltiga versionen och att 
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deras synpunkter skulle beaktas. Tack vare testet uppmärksammades formuleringar av frågor 

som kunde uppfattas annorlunda än vad som var avsikten. En av pilottestarna beskrev att hon 

blev arg och förnärmad då flertalet av frågorna var ställda på ett sådant sätt att hon upplevde 

det som något negativt att vara kvinna till sjöss.  

 
Efter pilotundersökning reviderades frågeformuläret. Flertalet frågor omarbetades med syfte att 

förtydliga och förenkla utan att förlora jämförbarheten. Då möjligheten att kunna jämföra 

denna studie med den polska studien var central övervägdes varje förändring noggrant. Då 

fördelning av praktik sker enligt olika system i Sverige och Polen och frågor om praktik inte 

ansågs relevanta för denna studie, ströks de helt ur frågeformuläret. Formuleringar som direkt 

kunde översättas till ”på grund av att du är kvinna” uppfattades i pilotstudien som stötande, 

och riskerade att skapa irritation hos respondenterna. Dessa frågor formulerade därför om. Ett 

flertal svarsalternativ ändrades från kryssalternativ till fritextalternativ, eftersom 

kryssalternativen ansågs ledande och försvårade för respondenterna från att ge så uppriktiga 

svar som möjligt.  
  

4.4 Datainsamling 

Datainsamlingen delades upp i två delar. På Linnéuniversitetet i Kalmar besöktes föreläsningar 

och till Chalmers Tekniska Högskola skickades en e-enkät.  

 

På Linnéuniversitet besöktes alla klasser utom en klass som befann sig på praktik. Syftet med 

studien presenterades och frivilligheten för deltagande i studien poängterades. Med hjälp av de 

närvarande studenter i klasserna som besöktes kontaktades ej närvarande kvinnliga studenter 

och erbjöds möjlighet att delta i studien. Med hjälp av e-post och sociala medier informerades 

de kvinnliga studenter från Linnéuniversitetet som vid tillfället för studien befann sig på 

praktik.  Dessa erbjöds möjlighet att delta genom e-enkäten. 

 

Med hjälp av Chalmers Tekniska Högskolas informatör skickades enkäten ut via e-post. 

Eftersom svarsfrekvensen på e-enkäten mot slutet av svarstiden ansågs som mycket låg (14 

respondenter), förlängdes svarstiden, och studenter informerades om enkäten via sociala 

medier. Ytterligare elva respondenter svarade under den förlängda svarstiden.  
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Det totala antalet kvinnliga studenter vid de två sjöbefälsutbildningarna i Sverige var vid 

undersökningen 92 stycken. 41 studerade vid Linnéuniversitet (Karlsson 2016) och 51 vid 

Chalmers Tekniska Högskola (Ladok-gruppen 2016). Totalt deltog 51 kvinnliga studenter i 

studien, detta gav en svarsfrekvensen på 55 %.   
 

4.5 Reliabilitet och validitet 

Undersökningens täcker in alla de svenska kvinnliga studenter som idag studerar vid en 

sjöfartshögskola. Då den här studien jämförs med en polsk studie genomförd år 2014, d.v.s. 

ganska nära i tiden bedömer vi att de två år som skiljer mellan studierna inte påverkar 

jämförbarheten.  

 

Undersökningen på Linnéuniversitet är gjord genom pappersenkät, vilket säkrar att det finns en 

unik kvinnlig student bakom varje enkätsvar. Vad gäller e-enkäten på Chalmers Tekniska 

Högskola kan undersökningen inte garantera samma reliabilitet. Sannolikheten för att andra än 

kvinnor har svarat och att samma kvinna har svarat två gånger bedöms som liten.   
 

4.6 Etik 

Vetenskapsrådet pekar fyra grundprinciper vid kvantitativ forskning: informations-, 

samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002). Respondenterna i 

denna studie informerades innan sitt deltagande om studiens syfte, att deltagande i studien var 

frivilligt och att all insamlad data skulle behandlas konfidentiellt och endast används till denna 

studie.  De fyra grundkraven är därmed uppfyllda. Till de personligt deltagande respondenterna 

gavs denna information muntlig och till e-enkäten bifogades en skriven förklaring där även 

kontaktuppgifter var inkluderade.  
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5 Resultat 

De diagram där alla respondenterna svarat kommer att presenteras som cirkeldiagram. I de fall 

där respondenterna valt flera svarsalternativ presenteras resultatet i stapeldiagram. Siffrorna i 

diagrammen representerar antalet respondenter som svarat det unika alternativet.  

5.1 Sjöfartsutbildningen 

5.1.1 Varför studera vid en Sjöfartshögskola? 

På frågan vilken som var den primära anledningen till att respondenterna valt att studera vid en 

sjöfartshögskola svarade de enligt figur 3. Bland de respondenter som angett anledningen 

”annat” angav två respondenter ledigheten. Fyra respondenter angav att deras tidigare 

erfarenhet till sjöss som manskap eller inom intendentur och en av dessa angav dessutom att en 

familjemedlems anknytning till sjöfarten varit ytterligare en anledning. Övriga anledningar 

bland de som svarat ”annat” var att vilja jobba med något tekniskt men inte tillbringa dagarna 

framför en dator, att respondenternas släktingar arbetat till sjöss, ledigheten, deras tidigare 

erfarenhet till sjöss, att alltid vilja vara på väg, testa något nytt, intresset för arbetsuppgifterna 

och att det kunde vara ”en rolig grej i allmänhet”.  En respondent uppgav Tv-serien Rederiet 

som en anledning och en respondent angav att det var en slump.  

 
Figur 3.  Den primära anledningen till att respondenterna valt att studera vid en sjöfartshögskola 
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5.1.2 Förväntningar på studierna 

Endast en femtedel av de respondenterna kände oro över att påbörja en maritim utbildning. En 

klar majoritet av respondenterna angav att de inte kände någon oro och en respondent angav att 

hon kände viss oro. Anledningar till oron som respondenterna uppgav var rädslan över att inte 

få ett framtida jobb, diskriminering, mansdominansen, om de skulle passa i yrket, osäkerheten 

på sitt val och matematiken på utbildningen. 

 

Figur 4. Oro inför att söka en maritim utbildning 

 

En majoritet av de respondenterna förväntade sig att deras utbildning skulle förbereda dem för 

en yrkeskarriär till sjöss (figur 5). Tre av respondenterna förväntade sig en utbildning som 

skulle förbereda dem för ett yrke inom den maritima sektorn. Endast tre av respondenterna 

angav att de inte hade tänkt jobba inom den maritima sektorn, men tyckte att utbildningen 

verkade intressant. Av de respondenter som angav ”annat” kommenterade de att de förväntade 

sig att studierna skulle förbereda dem för ett yrke såväl till sjöss som i land samt att lära köra 

båt och planera lastning. 
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Figur 5. Förväntningar på studier 

 

På frågan om respondenternas familjer stod bakom deras beslut att söka sig till en 

sjöfartshögskola svarade en klar majoritet ja. Endast en femtedel av respondenterna angav att 

deras familjer enbart ”till viss del” stod bakom deras beslut. Ingen av respondenterna uppgav 

att deras familjer inte stod bakom deras beslut. Av de respondenter som svarade ”till viss del” 

angav två att deras familj uttryckt oro över att de skulle vara borta mycket. Fyra respondenter 

angav att enbart en av deras familjemedlemmar uttryckt oro över deras yrkesval, till 

exempelvis att de slösade bort sin talang, att det skulle förekomma alkoholmissbruk ute på 

fartygen, att valt yrke inte var ett jobb för kvinnor eller rädslan över att de skulle bli 

attackerade av pirater.  En respondent angav att familjen varit orolig på grund av okunskap, 

men samtidigt var positiva till valet.   

 

På frågan om respondenternas vänner uttryckt några speciella åsikter eller oro över deras 

yrkesval svarade nästan en tredjedel att så var fallet. Sex av respondenterna angav att deras 

vänner uttryck oro över den långa tid man tillbringar hemifrån när man arbetar till sjöss. Tre av 

kvinnorna angav att deras vänner uttryckt en oro över könsobalansen och en eventuell 

machomiljö till sjöss. En respondent har fått frågan om hon inte bara förskönar yrkesvalen och 

en av respondenterna har fått höra att hon inte skulle kunna bli sjökapten eftersom hon är 

kvinna. Tre av respondenterna beskriver istället de positiva reaktioner de fått från sin 

omgivning: att yrkesvalet är ”häftigt” och att det är ”coolt”.  
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Respondenterna fick frågan om hur deras studiekamrater reagerat på deras studieval. En 

majoritet av respondenterna tyckte sig inte känna av några skillnader i hur deras studiekamrater 

behandlade dem; endast ett litet fåtal har fått höra nedsättande kommentarer om att man är för 

tjejig eller att man inte kommer att kunna få den respekten som behövs av sina manliga 

kollegor ute på fartygen. Det fanns även ett litet antal respondenter som har känt en mer positiv 

inställning gentemot dem på grund av att de är kvinnor, saker som att det är trevligt med fler 

kvinnor ute på fartygen och att det är kul med kvinnor som är intresserade av maskiner. En 

respondent fick höra att hon var en exotisk minoritet. 
 

5.1.3 Familjeanknytning till sjöfarten  

Nästan häften av respondenterna angav att de hade familj som arbetar eller hade arbetat till 

sjöss. Av dessa angav samtliga att familjemedlemmen som arbetat till sjöss var någon inom de 

närmsta två generationerna, d.v.s. förälder eller far- eller morförälder.  Yrken som 

respondenternas släktingar hade haft var befäl, manskap, intendentur, telegrafist, HMS 

koordinator och redare. Somliga hade släktingarna som tjänstgjort inom flottan eller 

kustbevakningen.  

 

En tydlig majoritet av respondenterna angav att de trodde att en familjemedlem till sjöss skulle 

vara en fördel när det kom till att söka jobb. Att ha ett bra och stort kontaktnät angavs som en 

viktigt för att få in en fot i branschen. Endast ett fåtal respondenter kände att det inte borde 

hjälpa utan att det borde vara ens egna meriter som väger tyngst. 

 

5.1.4 Praktiken 

Strax över hälften av respondenterna angav att de blivit utsatta för diskriminering eller orättvis 

behandling under sin praktik. Sju respondenter angav att de hade blivit sexuellt trakasserade, 

det var allt ifrån klappar på rumpan och tafsningar till att någon försökte tvinga sig på dem. 

Den stora merparten av de svarande har fått höra nedlåtande saker som att kvinnor inte passar 

till sjöss och att kvinnor borde stanna i köket. Respondenterna har känt sig särbehandlade då en 

del inte har fått delta i olika sysslor för att det anses för tungt eller att det anses som att skitgöra 

som inte passar sig för en kvinna.  
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Nästan hälften av respondenterna uppgav att de under sin praktik känt att de psykiska 

påfrestningarna varit för stora, och att de då börjat fundera över sitt blivande yrkesval. De 

vanligaste anledningarna respondenterna uppgav för dessa psykiska påfrestningar var 

hemlängtan och ensamhet, några uppgav att långa arbetspass och lite sömn skapade problem. 

Saker som sexuella trakasserier eller en oro över att någon skulle ta sig in i ens hytt angavs 

med. Några kände att praktikperioderna var för långa. Andra angav att problem i land skapade 

stora påfrestningar. Ingen av respondenterna upplevde att de fysiska påfrestningarna under 

deras praktik varit för stor och att detta skulle fått dem att börja fundera över sitt framtida 

yrkesval.  

 

Nästan hälften av respondenterna svarade att de någon gång under sin praktik känt av en 

positiv särbehandling. Exempel på positiv särbehandling som angavs var att slippa göra 

uppgifter som sågs som skitgöra ombord eller inte behöva vara med vid tunga lyft. Några av 

respondenterna uppgav att en särskild vänlighet och omtanke gavs dem eftersom de var 

kvinnor. 

 

En klar majoritet av de respondenterna angav att de under sin praktik mött andra kvinnor 

ombord på fartygen.  Av dessa upplevde 26 av respondenterna att detta inte påverkat 

arbetsklimatet ombord och sju av kvinnorna upplevde att det hade gjorde det. Tre av 

respondenterna kunde inte avgöra om arbetklimatet förändrats eller inte när besättningen 

utökas med ytterligare en kvinna. En respondent beskrev att det inte förkom lika mycket 

sexskämt när det fanns fler kvinnor ombord. En annan respondent beskrev det som om att de 

med fler kvinnor ombord ”känns som om det finns mer utrymme för alla att vara sig själva”. 

5.2 Förväntningar på yrkeskarriär 

En klar majoritet angav att de helst ville arbeta ombord på fartyg i framtiden (figur 6). Sju 

respondenter angav att de helst ville arbeta på Sjöfartsverket eller annat statligt verk. Av de 

respondenter som svarat ”annat” angavs anledningar så som: att inte arbeta inom den maritima 

sektorn, att arbeta inom drift/underhåll i land, att arbeta med bro eller tunnelbyggen och driva 

eget inom charter.  En respondent var osäker på vad hon ville göra och en respondent angav att 

hon skulle kunna tänka sig att arbeta såväl ombord på fartyg som i hamn.  
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Figur 6. Vart respondenterna helst vill arbeta 

 

Fartygstyperna som lockade respondenterna mest var tankfartyg och Ro-Ro fartyg (figur 7). 

Ro-pax och kryssningsfartyg var de näst populäraste alternativen. Sex respondenter visste inte 

vilken typ av fartyg de ville jobba på och tre respondenter angav att det inte spelade någon roll.  

 

Figur 7. Fartygstyper 
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Respondenterna fick också frågan om hur långa kontrakt som passade dem bäst (figur 8) En 

klar majoritet av respondenterna angav att den kontrakt som passade dem bäst var en månad 

ombord, en månad hemma. Det näst populärast alternativet hos respondenterna var tre till fyra 

månader ombord, tre till fyra månader hemma.  

 

Figur 8. Längd på kontrakt 

 

Respondenterna fick även frågan om hur länge de tänkt arbeta till sjöss (figur 9). Den största 

gruppen angav att de inte funderat över det. Elva respondenter angav att de tänkt arbeta tills 

sjöss tills de tänkte bilda familj. Endast åtta respondenter angav att de tänkt arbeta tills de 

uppnådde seniorbefattning ombord.  

 

Figur 9. Hur länge respondenterna tänkt arbeta till sjöss 
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Drygt hälften av respondenterna angav att de trodde att valet att gå till sjöss kan försvåra 

möjligheten att leva som en familj (figur 10).  En femtedel angav att de inte visste och ungefär 

lika många trodde inte att valet skulle försvåra möjligheten.  

 

Figur 10. Möjligheten att leva som familj 

 

Hos de respondenter som trodde att valet att gå till sjöss försvårar möjligheten att leva som en 

familj var argumenten att det är svårare att få logistiken att gå ihop, att med en förälder borta 

förlorar barnet trygghet, att den andra partnern ställer sig negativ till att den andra är borta till 

sjöss under längre perioder. En av respondenterna hävdar att “sjömän splittrar familjen”. Trots 

detta ställer sig ett par av respodenterna försiktigt positiva  till familjeliv med argumentet att 

allt går att lösa, bara man vill. Hos de respondenter som inte trodde att valet att gå till sjöss 

skulle försvåra möjligheten att leva som familj, var huvudargumenten att allt fungerar om man 

vill, att det finns lösningar på allt och att det är en inställningsfråga. Två av respondenternas 

påpekade att alla familjen fungerar olika och att det bara blir annorlunda jämfört med hur andra 

har det. Trots detta angav 24 av respondenterna att de i framtiden tänkt bilda familj med barn 

(figur 11).  Flertalet respondenter angav att de inte visste vad de ville och endast tre av 

kvinnorna angav att de inte tänkt bilda familj.  

Ja	  ,	  29	  Nej,	  12	  

Jag	  vet	  inte,	  
10	  
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Figur 11. Familjebildning 

5.3 Om du fick välja igen…? 

Som avslutning tillfrågades respondenterna om de med den erfarenhet det fått under sina 

studier ändå skulle välja att studera vid en sjöfartsrelaterad utbildning (figur 12). Drygt hälften 

av respondenterna svarade att de absolut skulle gjort det.  En dryg fjärdedel  svarade att de 

troligtvis skulle gjort det. Fyra av respondenterna ställde sig tveksamma och tre svarade att de 

troligt inte skulle gjort det. Endast två respondenter svarade att det absolut inte skulle gjort det.  

 

Figur 12. Om du fick välja igen  

24	  

3	  

3	  

1	  

20	  

Ja,	  med	  barn	  

Ja,	  men	  vill	  inte	  ha	  barn	  

Nej	  

Det	  har	  jag	  inte	  funderat	  över	  

Jag	  har	  funderat,	  men	  vet	  inte	  vad	  jag	  
vill	  

Ja,	  absolut,	  28	  Ja,	  troligen,	  14	  

Inte	  så	  säkert,	  
4	  

Nej,	  troligtvis	  
inte,	  3	  

Nej,	  absolut	  
inte,	  2	  
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6 Analys 

Syftet med denna studie var att undersöka varför kvinnor söker sig till sjöfartshögskolor och 

vilka förväntningar som finns hos de kvinnliga sjöbefälsstudenterna inför och under utbildning 

och hur de blivit bemötta i sin studie/yrkesval. Studien söker även svar på vad som motiverat 

och eventuellt oroar kvinnorna i deras studier och vid tanken på en framtida karriär till sjöss.  

6.1 Varför söka sig till en sjöfartshögskola? 

 
Tidigare undersökningar visar att många har sjöanknytning i släkten. I Ingrid Kaijsers (2005) 

undersökning hade två tredjedelar sjöanknytning inom de närmsta tre generationerna. Tomas 

Walter (2011) lyfter i sin undersökning också fram sjöanknytning eller sjöman i släkten  som 

en naturlig väg in i yrket.  Bland de Polska kvinnliga studenterna anger en dryg majoritet att de 

har sjömän i släkten utan att man specifikt pekar på detta som en anledning till studievalet. I 

denna undersökning anger nästan en majoritet att de har sjöanknytning i släkten inom de 

närmsta tre generationerna.  Denna undersökning visar att det är idag färre studenter som har 

sjöanknytning i släkten än tidigare, vilket kan peka på att yrket idag är alternativ även för 

kvinnor utan sjöanknytning släkten.  Detta kan tyda på att svenska kvinnor idag i större 

utsträckning är beredda på att pröva ett yrke som man har ingen eller liten erfarenhet av.  

 

Den  anledningen som flest svenska kvinnor, en tredjedel, uttrycker som in primära anledning 

att börja studera vid en sjöfartshögskola är kärleken till havet. Motsvarande anledning finns 

hos de polska kvinnorna, men enbart en tiondel anger detta som sin primära anledning. Även 

Laura Nieminen (2013)  respondenter anger lockelse till havet som en anledning.  Det tycks 

som om de svenska kvinnorna i större utsträckning låter sitt yrkesval drivas av det man lockas 

till än det man har erfarenhet av.   

 

I den Polska undersökningen var de två vanligaste anledningarna den höga lönen och 

möjligheten att se världen. Dessa anledningar förekommer även i denna studie, men endast i 

begränsad omfattning. Man kan anta att detta beror på skilda förutsättningar i dessa frågor för 

unga kvinnor i Sverige jämfört med unga kvinnor i Polen. I övrigt  visar både den svenska och 

polska undersökningen samma anledningar: ledigheten, lönen, viljan av att vilja göra något 

annorlunda, utmana sig själv och att se världen.  
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6.2 Oro inför studierna 

Oro som de svenska kvinnorna hade inför sina studier var: rädslan att de inte skulle hitta ett 

framtida jobb, diskriminering, mansdominans, att de inte skulle passa i yrket, osäkerhet och 

matematiken på utbildningen. Hos de polska kvinnorna återkommer motsvarande oro: rädslan 

över att inte hitta ett framtida jobb, rädslan över att inte ha det psyke som krävdes och rädslan 

över att det inte skulle finnas några andra kvinnor på utbildningen. En stor skillnad mellan de 

svenska och polska kvinnorna var att tre fjärdedelar av de svenska kvinnorna angav att de inte 

hade några rädslor alls medan endast knapp en fjärdedel av de polska kvinnorna angav detta.  

Man kan anta att unga svenska kvinnor känner sig tryggare inför att studera mot ett framtida 

yrke till sjöss.  
 

6.3 Bemötande från familj och omgivning 

I Szozdas (2014) studie angav knappt en femtedel av kvinnorna att deras familjer inte stöttat 

deras studieval. Ingen av de svenska kvinnorna angav att deras familj inte stod bakom 

studievalet. Däremot framgick det hos några svenska kvinnor att någon av föräldrarna 

ifrågasatt studievalet.  
 
Ur sin intervjuundersökning drar Strand och Bicok (2012) slutsatsen att omgivningen inte har 

några negativa reaktioner på kvinnornas studieval. I denna studie angav ett fåtal kvinnor att 

deras omgivning uttryck åsikter över de långa tidsperioder de kommer att spendera hemifrån 

och ifrågasatt om kvinnorna verkligen var säkra i sitt val. Studien visar att svenska kvinnor har 

ett större stöd i sitt studieval från sin familj och omgivning.  

 

6.4 Förväntningar på utbildning och framtid 

Denna undersökning visar en stor skillnad mellan de svenska och de polska kvinnornas 

förväntningar på yrkeskarriär efter utbildning. En tydlig majoritet av de svenska kvinnliga 

studenterna förväntar sig att studierna ska leda till ett jobb ombord på ett fartyg medan inte ens 

hälften av de polska studenterna förväntar sig detta.  

En tydlig majoritet av de svenska kvinnorna föredrar att i framtiden arbeta ombord på ett fartyg 

medan en tredjedel av de polska kvinnorna föredrar detsamma. Studien pekar därför på att de 



 

 31 

polska kvinnorna i större utsträckning förväntar sig och ser en karriär i land jämfört med de 

svenska kvinnorna.  

I Polen var de populäraste fartygstyperna för kvinnorna att arbeta på i framtiden 

passagerarfartyg och specialiserade fartyg. Hos de svenska kvinnorna angavs tankfartyg och 

Ro-Ro fartyg som de två populäraste fartygstyperna.  

6.5 Diskriminering, påfrestningar och särbehandling under praktik 

Vår undersökning visar att drygt hälften av de svenska kvinnliga studenterna under praktiken 

blivit utsatta för diskriminering. I den polska studien framgår att ca en tredjedel av kvinnorna 

blivit negativt särbehandlade ombord. Resultaten från den polska studien är dock svårtolkade. 

Totalt angav 17 de svenska kvinnorna anger att de blivit utsatta för sexuella trakasserier.  

Anmärkningsvärt är att så pass stor andel av de svenska kvinnorna har blivit utsatta för 

diskriminering och sexuella trakasserier.  

 

Vad gäller fysiska och psykiska påfrestningar är det stora skillnader mellan den svenska och 

den polska undersökningen. Nästan hälften av de svenska kvinnorna angav att de psykiska 

påfrestningarna ombord varit stora, och att detta fått dem att överväga en fortsatt karriär till 

sjöss. Av de polska kvinnorna angav knappt en tiondel att de insett att jobbet var psykiskt eller 

fysiskt påfrestande. Ingen av de svenska kvinnorna upplevde de fysiska påfrestningarna 

ombord som för stora. Skillnaden är anmärkningsvärd, men det är svårt att se någon tydlig 

förklaring. En hypotes är att ländernas två olika praktiksystem påverkar. I Polen söker praktik 

medan man i Sverige blir tilldelad. De polska kvinnorna anger att de har svårt att hitta 

praktikplatser på grund av att de är kvinnor (Szozda 2014). Detta skulle kunna vara en 

bidragande orsak till att fler svenska kvinnorna känner av psykiska påfrestningar under sin 

praktik. Med hypotesen att de polska kvinnorna troligtvis får praktik hos rederier där kvinnor 

ombord på fartygen i högre utsträckning förekommer, riskerar istället de svenska kvinnorna 

istället att bli utplacerade på vilket som av de fartyg som SUI förmedlar.  Rederiernas aktiva 

val i att anställa en polsk kvinnlig student kan vara en bidragande faktor till denna 

anmärkningsvärda skillnad.  

 

Positiv särbehandling av de kvinnliga studenterna förekommer i båda länderna. Av de svenska 

kvinnorna angav nästan hälften att de känt av en positiv särbehandling under sin praktik. Detta 
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kunde ge sig uttryck i att de inte behövde genomföra tunga lyft eller att de visades särskild 

vänlighet ombord.  Även de polska kvinnorna lyfter denna problematik, att de kunde ges förre 

arbetsuppgifter än sina manliga kollegor.   

 

6.6  Familjeliv och karriär till sjöss 

Ur Strands och Bicoks studie lyfts problematiken med yrkesvalet och familjelivet fram (Strand 

& Bicok 2012).  Detta bekräftas av såväl den svenska som den polska studien.  I både Sverige 

och Polen trodde drygt hälften av kvinnorna att valet att gå till sjöss kan försvåra möjligheten 

att leva som en familj. Både de svenska och polska kvinnorna upplever en problematik med 

familjeliv och en karriär till sjöss. 
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7 Slutsatser 

Denna studie visar att det finns tydliga skillnader mellan svenska kvinnliga studenter och 

polska kvinnliga studenter i flera avseenden. Anledningen till att man söker sig till en 

sjöfartshögskola varierar mellan kvinnorna i länderna. Hos svenska kvinnor är ”kärleken till 

havet” majoriteten av kvinnornas primära anledning. Bland de polska kvinnorna ser 

majoriteten den höga lönen och möjligheten att se världen som sina primära anledningar för att 

söka sig till en sjöfartshögskola. Man kan anta att detta skulle kunna beror på skilda 

förutsättningar för unga kvinnor i Sverige jämfört med unga kvinnor i Polen. En större andel 

av de kvinnliga polska studenterna har även familjemedlemmar inom sjöfarten. Studien pekar 

på att svenska kvinnor i större utsträckning låter sitt yrkesval drivas av det man lockas till än 

det man har erfarenhet av och att svenska kvinnor idag i större utsträckning är beredda på att 

pröva ett yrke som man har ingen eller liten erfarenhet av.  
 
En större andel av kvinnorna i Polen hade fler rädslor inför sina studier än vad de svenska 

kvinnliga studenterna har. Man kan därför anta att unga svenska kvinnor känner sig tryggare 

inför att studera till ett framtida yrke till sjöss. De svenska kvinnliga studenternas familjer 

ställer sig i större utsträckning positiva till deras studieval jämfört med de polska kvinnornas. 

En orsak till detta skulle kunna vara att de svenska kvinnorna är mer självständiga i sitt 

förhållande till sin familj i förhållande till de polska kvinnorna.  

 

Majoriteten av de svenska kvinnliga studenterna tänker sig arbeta ombord på fartyg i framtiden 

medan de polska studenterna i större utsträckning ser en karriär i land efter studierna.  Av de 

studenter som ser en karriär ombord på fartyg vill de svenska kvinnliga studenterna i första 

hand arbeta ombord på tank- eller RoRo-fartyg medan de polska kvinnorna föredrar 

kryssnings- eller specialfartyg.  

 

Diskriminering av kvinnliga studenter under praktik förekommer i båda länderna. De svenska 

kvinnliga studenterna har även funnit praktiken psykisk påfrestande i betydligt högre 

utsträckning jämfört med de polska studenterna. Kvinnorna uppger i båda studierna att de 

blivit positivt särbehandlade ombord i meningen att de får lättare och/eller färre 

arbetsuppgifter.  Både de svenska och polska kvinnorna ser det som ett problem att förena 

familjeliv och karriär till sjöss. Walter (2011) påpekar i sin studie att inga av hans respondenter 

uttryckte en direkt önskan om att arbeta till sjöss tills de uppnådde befälhavarebefattning. Detta 
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kan jämföras med att denna studie visar att endast åtta respondenter i denna studie planerar att 

arbeta till sjöss tills de uppnår en seniorbefälsbefattning.  
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8 Förslag till framtida forskning 

Förslag till framtida forskning kan vara att undersöka orsakerna bakom att så många svenska 

kvinnor går till sjöss utan ambition att nå en befälhavarbefattning. Detta skulle kunna studeras 

mer ingående till exempel genom djupintervjuer.  

 

Ett annat intressant ämne för framtida forskning är den anmärkningsvärt höga siffran av 

svenska studenter som känner en psykisk påfrestning ombord under sin praktik relativt de 

polska kvinnorna. Varför känner en så stor andel svenska studenter kvinnor en psykisk 

påfrestning ombord, vad är de bakomliggande faktorerna och hur kan detta förhindras? 
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 a 

Bilaga 1 

DEL	  A	  	   
	  
Fråga	  1a,	  Vilken	  var	  den	  primära	  anledningen	  till	  att	  du	  valde	  att	  börja	  studera	  vid	  
en	  Sjöfartshögskola?	  	  
 

o Eventuell	  hög	  inkomst.	   
o Jag	  ville	  se	  världen.	   
o Intresse	  av	  sjötransporter.	   
o Kärlek	  till	  havet	   
o Jag	  ville	  testa	  mina	  gränser.	   
o Jag	  har	  alltid	  velat	  gå	  till	  sjöss.	   
o Jag	  har	  alltid	  drömt	  om	  att	  bli	  sjökapten/chief.	   
o Förväntningar	  från	  min	  omgivning.	   
o Annat	   

	   
	  
Fråga	  1b,	  Om	  du	  svarat	  annat	  på	  fråga	  1a,	  vänligen	  skriv	  vad	  som	  motiverade	  dig:	   
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________	   
	  
	  
Fråga	  2,	  Kände	  du	  någon	  oro	  inför	  att	  söka	  en	  maritim	  utbildning?	  	  	   
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________	  
	  
	  
Fråga	  3a,	  Vad	  förväntade	  du	  dig	  av	  dina	  studier?	  	  
	   

o Jag	  förväntade	  mig	  att	  studierna	  skulle	  förbereda	  mig	  för	  ett	  jobb	  till	  sjöss	  	   
o Jag	  förväntade	  mig	  att	  studierna	  skulle	  förbereda	  mig	  för	  ett	  jobb	  inom	  den	  maritima	  

sektorn	  i	  land	  	   
o Jag	  förväntade	  mig	  att	  studierna	  skulle	  ge	  mig	  en	  möjlighet	  till	  en	  masterutbildning.	   
o Jag	  har	  inte	  tänkt	  jobba	  inom	  den	  maritima	  sektorn	  men	  tyckte	  att	  utbildningen	  

verkade	  intressant	  	   
o Annat	  	   

	  
	   
Fråga	  3b,	  Om	  du	  svarade	  annat	  på	  fråga	  3a,	  vänligen	  förklara:	   
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________ 

	   
	   



 

 b 

	  
	  
Fråga	  4a,	  Kände	  du	  att	  din	  familj	  stod	  bakom	  ditt	  beslut	  att	  söka	  till	  en	  sjöfartshögskola?	  	  
 

o Ja	  	   
o Nej	  	   
o Till	  viss	  del	  	   

	   
	  
Fråga	  4b,	  Om	  du	  svarade	  nej	  eller	  till	  viss	  del	  på	  fråga	  4a,	  vilka	  är	  då	  anledningarna?	   
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________ 

	  
Fråga	  5a,	  Har	  dina	  vänner	  utryckt	  några	  särskilda	  åsikter	  eller	  utryck	  någon	  oro	  angående	  ditt	  
yrkesval?	  	  	  
 

o Ja	  	   
o Nej	  	   

	   
	  
Fråga	  5b,	  Om	  du	  har	  svarat	  ja	  på	  fråga	  5a,	  vänligen	  beskriv	  kortfattat	  vad	  de	  tycker:	   
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________ 

	   
	   
	   
	   
	   
	   
	   
	   
	   
	   
	   
	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 
 
 
 
 
 



 

 c 

	   
	   

DEL	  B	  	  
 

Fråga	  6a,	  Är	  det	  någon	  i	  din	  familj	  som	  arbetar	  eller	  har	  arbetet	  till	  sjöss?	  	  	  
 

o Ja	  	   
o Nej	  	   

	   
	  
Fråga	  6b,	  Om	  du	  svarat	  ja	  på	  fråga	  6a,	  Vad	  har	  ni	  för	  relation	  och	  vilken	  befattning	  
har/hade	  personen:	   
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________	  
 

	   
	  
Fråga	  7a,	  Tror	  du	  att	  det	  hjälper	  om	  en	  medlem	  av	  familjen	  jobbar	  till	  sjöss	  när	  det	  kommer	  till	  
jobbsökande?	  	  
 

o Ja	   
o Nej	   

	  	  
 

Fråga	  7b,	  Vänligen	  motivera	  ditt	  svar	  till	  fråga	  7a	  kortfattat:	  	   
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________ 

	  
	  
Fråga	  8,	  Hur	  uppfattar	  du	  dina	  studiekamraters	  inställning	  till	  dig	  och	  ditt	  val	  att	  studera	  vid	  en	  
sjöfartshögskola?	  Vänligen	  beskriv	  kortfattat:	   
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________	  
 

	  
Fråga	  9,	  Hur	  länge	  har	  du	  planerat	  att	  jobba	  till	  sjöss?	  	  	  
 

o Jag	  tänker	  inte	  jobba	  till	  sjöss	  alls	  	   
o Tills	  jag	  blir	  överstyrman/1:e	  maskinist?	   
o Tills	  jag	  blir	  kapten/cheif	   
o Tills	  jag	  väljer	  att	  bilda	  familj.	  	  	   
o Hela	  mitt	  liv	  	   
o Under	  en	  viss	  tid.	  Ca:	  ____	  år	   
o Det	  har	  jag	  inte	  funderat	  över	   

	   
	   
 

	  	   
	  
	  



 

 d 

	  
	  
	  
Fråga	  10a,	  Har	  du	  på	  din	  sjöpraktik	  mötts	  av	  orättvis	  behandling	  eller	  diskriminering?	  	  
 

o Ja	  	   
o Nej	  	   

	   
	  
Fråga	  10b,	  Om	  du	  svarat	  ja	  på	  fråga	  10a,	  beskriv	  kortfattat	  på	  vilket	  sätt:	   
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________ 

	   
	  
Fråga	  11a,	  Har	  du	  någon	  gång	  under	  din	  sjöpraktik	  känt	  att	  de	  psykiska	  påfrestningarna	  är	  
för	  stora,	  och	  då	  börjat	  fundera	  över	  ditt	  blivande	  yrkesval?	  	  	  	  
 

o Ja	  	  	   
o Nej	  	   

	   
	  
Fråga	  11b,	  Om	  du	  svarat	  ja	  på	  fråga	  11a,	  beskriv	  vad	  anledningen	  eller	  anledningarna	  då	  varit:	   
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________	   
	   
	  
Fråga	  12a,	  Har	  du	  någon	  gång	  under	  din	  sjöpraktik	  känt	  att	  de	  fysiska	  påfrestningarna	  är	  för	  stora	  
och	  då	  börjat	  fundera	  över	  ditt	  blivande	  yrkesval?	  	  	  	  
 

o Ja	  	   
o Nej	  	   

	   
	  
Fråga	  12b,	  Om	  du	  svarat	  ja	  på	  fråga	  12a,	  beskriv	  vad	  anledningen	  eller	  anledningarna	  då	  varit:	   
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________ 
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Fråga	  13a,	  Har	  du	  någon	  gång	  under	  din	  sjöpraktik	  känt	  av	  en	  positiv	  särbehandling?	  	  
 

o Ja	   
o Nej	  	   

	   
	  
Fråga	  13b,	  Om	  du	  svarat	  ja	  på	  fråga	  13a,	  beskriv	  då	  kortfattat	  hur	  detta	  gått	  till:	  	   
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________	  
 

	   
	  
Fråga	  14a,	  Har	  det	  funnits	  kvinnor	  ombord	  på	  de	  fartyg	  där	  du	  har	  gjort	  praktik?	  	  
 

o Ja	  	   
o Nej	   

	   
	  
Fråga	  14b,	  Om	  du	  har	  svarat	  ja	  på	  fråga	  14a,	  har	  du	  upplevt	  någon	  skillnad	  i	  arbetsklimatet	  
ombord?	   
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________ 
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DEL	  C	   
Fråga	  15a,	  Inom	  vilken	  maritimt	  område	  vill	  du	  helst	  jobba?	  	  
 

o Ombord	  på	  ett	  fartyg	  	   
o Inom	  ett	  klassningssällskap	  	   
o Sjöfartsverket	  eller	  annat	  statligt	  verk	  	   
o Inom	  marin	  turism	  	   
o Som	  utbildare	  på	  någon	  maritim	  utbildningsinrättning	  	   
o På	  någon	  internationell	  organisation	  till	  exempel	  IMO	   
o Hos	  någon	  redare	  	   
o Annat	  	   

	   
	  
Fråga	  15b,	  Om	  du	  har	  svarat	  annat	  på	  fråga	  15a,	  inom	  vilken	  gren	  vill	  du	  då	  jobba?	   
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________ 

	   
	  
Fråga	  16,	  Om	  du	  har	  bestämt	  dig	  för	  att	  jobba	  till	  sjöss	  vilken	  sorts	  fartyg	  vill	  du	  då	  helst	  jobba	  på?	   
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________ 

	  
	  
Fråga	  17,	  Hur	  långa	  kontrakt	  tycker	  du	  passar	  dig	  bäst?	  	  	  
 

o 2	  veckor	  ombord/2	  veckor	  hemma	   
o 1	  månad	  ombord/1	  månad	  hemma	   
o 3-‐4	  månader	  ombord/3-‐4	  månader	  hemma	  	   
o 6-‐8	  månader	  ombord/6-‐8	  månader	  hemma	  	   
o Jag	  vill	  inte	  jobba	  ombord	  ett	  fartyg	  	   

	   
 

	   
Fråga	  18,	  Har	  du	  tänkt	  bilda	  familj?	  	  
 

o Ja,	  med	  barn	  	   
o Ja,	  men	  vill	  inte	  ha	  barn	  	  	   
o Nej	  	   
o Det	  är	  inget	  jag	  har	  funderat	  över.	  	   
o Jag	  har	  funderat,	  men	  jag	  vet	  inte	  vad	  jag	  vill	  	   

	   
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Fråga	  19a,	  Tror	  du	  att	  valet	  att	  gå	  till	  sjöss	  kan	  försvåra	  möjligheten	  att	  leva	  som	  en	  familj?	  	   
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o Ja	  	   
o Nej	  	   
o Jag	  vet	  inte	  	   

	   
	  
Fråga	  19b,	  Vänligen	  motivera	  ditt	  svar	  till	  fråga	  19a	  kortfattat:	  	   
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________	  
	  
	   
Fråga	  20,	  Skulle	  du	  med	  den	  erfarenhet	  du	  har	  fått	  under	  dina	  studier	  ändå	  välja	  att	  börja	  studera	  
en	  sjöfartsrelaterad	  utbildning?	   

o Ja	  absolut	  	   
o Troligen	  ja	  	   
o Inte	  så	  säker	  	   
o Troligtvis	  inte	  	   
o Absolut	  inte	  	   
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Bilaga 2 

Questionnaire 
Maritime Women. Global Leadership 

 
In April 2014 the World Maritime University In Malmo is hosting an international conference 
„Maritime Women. Global Leadership” which is concerned with the role of women in maritime 
industry. To be a part of the conference we decided to write an article about female students 
of maritime universities. The following questionnaire aims at collecting detailed information 
concerning our motivations, aspirations and anxieties about our future work and general 
perception of women in the maritime sector. Please be diligent during answering the 
questions, therefore the final results will be more precise. 
Pozdrawiamy, studentki Akademii Morskiej w Szczecinie. 

 
Question 1. Which year of studies are you? 
 

o I 
o II 
o III 
o IV 
o I have an engineering degree  
o I am a postgraduate student/I have a master’s degree 

 
Question 2. What were your motivations when you decided to choose Maritime University? 
Please mark no more than 3 answers. 
 

o high earnings  
o willingness to travel 
o personal interest in maritime transport  
o love for the sea 
o willingness to try out my abilities 
o the need for self- fulfillment 
o a dream to become a captain/ chief officer 
o a respect from the society 
o other 

 
Question 3. If you chose „other” in question 2, please name them. 
 



 

 i 

 
 
 
 
 

 
Question 4. What were your concerns about studying at Maritime Academy? Please mark no 
more than 3 answers. 
 

o I had no concerns 
o I was afraid that the number of girls at Maritime University will be low 
o I was afraid that in spite of fulfilling my studies, I would not be able to find a job in my 

field of work 
o I was afraid I had no psychological predisposition to work at sea 
o my family hasn’t accepted my decision to study at Maritime University what made me 

feel insecure 
o other 

 
Question 5. If you chose „other” in question 4, please name them. 
 
 
 
 
 
 

 
Question 6. What were your expectations of studies? 
 

o Studies will prepare me to work at sea 
o studies will prepare me to work in maritime sector ashore 
o thanks to maritime studies I will get higher engineer/master education  
o during my studies I will look for a husband 
o I am not planning on working in my profession but I think that my studies are very 

interesting 
o others 

 
Question 7. If you chose „others” in question 6, please name them. 
 
 
 
 
 
 



 

 j 

 
Question 8. Did your family support your decision of the field of study you have chosen? 
 

o yes 
o no 
o they are indifferent towards my decision 
 

Question 9. If you chose „they are indifferent towards my decision” in question 8, please 
explain why. 
 
 
 
 
 
 

  
Question 10. What is your friends’ attitude towards your field of studies? Please mark no 
more than 2 answers. 
 

o they envy me 
o they admire my courage 
o they think it is a bad choice, because sea is not a place for women 
o they are indifferent about it 

 
Question 11. Do you have a person in your family who is working at sea? 
 

o yes 
o no 

 
Question 12. Do you think that having a person in your family who works at sea can be 
helpful in educational aspect as well as during looking for sea practice? 
 

o yes 
o no 

 
Question 13. If you marked “yes” in question 12, please describe in few words how you 
think having a person who works at sea in family can be helpful. 
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Question 14. What is your assessment of male students’ behavior when it comes to your 
future work on the ship? Please mark just one answer. 
 

o very good 
o good 
o good, but they are reserved  
o neutrally 
o bad 

 
Question 15. How long do you want to work on board? Please mark just one answer. 

o Only as long as learning program requires 
o until I get the lowest rank officer 
o until I get Chief Mate or Master degree 
o until I start my family 
o my whole life 
o I haven’t thought about it yet 

 
Question 16. Did you have any problem with getting a seagoing practice? 
 

o yes 
o no 
o I haven’t been interested into seagoing practices yet 

 
Question 17. If yes, what kind of problems did you have? 
 
 
 
 
 
 

 
Question 18. If you already had seagoing practice, did you meet with any form of the 
unequal treatment or discrimination against your person because of your sex? 
 

o yes 
o no 

 
 
 
 
 
Question 19. If yes please describe that situation briefly. 
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Question 20. While you had been on the seagoing practices, have you ever considered that 
work on board is too difficult in physical or mental way, what made you cancel your plans of 
career at sea?  Please mark just one answer. 
 

o yes, for me, this job is too hard mentally 
o yes, for me, this job is too hard physically 
o I still think that’s a job for me 
o I haven’t been on seagoing practice yet 

 
Question 21. Do you often meet women on board? 
 

o yes 
o no 
o I haven’t been on sea practices yet 

 
Question 22. In which maritime sector would you prefer to be employed? Please mark 
maximum three answers. 

o On board 
o In classification society  
o In maritime authorities 
o In marine tourism 
o In maritime education 
o In international organizations 
o In marine crewing agencies 
o in ownerships office 
o others 

 
Question 23. On which type of ships would you like to be employed? Please mark just 
one answer. 
 

o On merchant ships 
o On passengers ships  
o on specialized vessels 

o on offshore platforms 
o on pleasure yachts 
o on tall ships 
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o on fishing boats 
o it doesn’t matter 
o I don’t want to work on board 

 
Question 24. What kind of contract would it be the most suitable for you? 
 

o 2 weeks on board / 2 weeks on land 
o 1 month on board / 1 month on land 
o 3-4 months on board / 3-4 months on land 
o 6-8 months on board / 6-8 months on land 
o I don’t want to work on board 

 
Question 25. Are you going to start a family? 
 

o yes, I want to get married and have children 
o yes, I want to get married 
o I’m not going to start a family 
o I haven’t thought of it yet 

 
Question 26. Are you afraid that performing the profession of a seaman may make a start a 
family difficult? 

 
o yes 
o no 
o I don’t know 

 
Question 27. Do you think that a man is better suited to work on the ship? Explain your 
opinion briefly. 
 
 
 
 

 
 
Question 28. Do you think that a woman surpasses man in certain aspects of the work on 
the ship? Explain your opinion briefly. 
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Question 29. If you had the current knowledge and experience, would you have chosen 
once again Navigation as a field of your study? 
 

o Definitely yes 
o Rather yes 
o I’m not sure about it 
o Rather no 
o Definitely no 
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