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Abstrakt 
Detta arbete undersöker kvinnors upplevelser av att arbeta på en genuskodad arbetsplats. Syftet med 

studien är att undersöka om det finns skillnader i hur kvinnor upplever arbetet ombord på fartyg 

gentemot en genuskodad landbaserad verksamhet. För att besvara syftet genomfördes en kvalitativ 

undersökning med kvinnor som arbetar på mansdominerade arbetsplatser. Totalt sex intervjuer 

genomfördes tre med kvinnor som arbetar ombord på fartyg och tre med kvinnor anställda i 

genuskodade organisationer på land. Resultaten visar att alla respondenter upplevde att det på något 

sätt påverkar dem att arbeta på en genuskodad arbetsplats. Då respondenternas upplevelser 

jämfördes med bakgrund av om de arbetade på en landbasserad verksamhet eller ombord på ett 

fartyg visar resultatet på stora likheter och minimala skillnader.
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Abstract  
This research is about womens' experiences of working on a male dominated/gender bias 

workplace. The object is is to answer how women experience working onboard a ship and if there 

are any diffrences to a male dominated/gender bias shore based activity. The method used is a 

qualitative research containing interviews with women in such workplaces. A total of six interviews 

were carried out with three respondents onboard ships and three respondents ashore. The result 

shows that it in some way affects that they work on a male dominated/gender bias workplace and 

there are mostly similarities and minor differences based on if the respondent is working onboard a 

ship or in shore. 
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Bakgrund 
Att sjömansyrket traditionellt ses som manligt är inte helt ogrundat, det var först i början av 1900-

talet kvinnor började arbeta ombord på fartyg. Detta skedde samtidigt som kvinnor tog plats på 

övriga arbetsmarknaden dominerad av män enligt Momoka Kitada (2010). Det var först på 70-talet 

som vi kunde se den största skillnaden i antalet kvinnor på den typen av arbetsplatser.  Det finns 

dock ett fåtal dokument som visar att några kvinnor arbetade till sjöss redan på 1800-talet. 

Kvinnornas arbete ombord var till en början som mässjäntor, kockar, uppasserskor eller städare. 

Kvinnorna hade då lägre lön och sämre boende jämfört med manliga kollegor i samma befattning 

(Kaijser, 2005). 

Ett fartyg som aktivt bedriver sjöfart ligger inte till kaj på kvällen, detta gör att de anställda lever 

ombord på fartyget under tiden de arbetar. Fartyget kan definieras som en geografiskt isolerad 

miljö, besättningen skapar tillsammans en vardagssamhörighet där alla är delaktiga oavsett kön. För 

att tillvaron ombord ska bli så bra som möjligt är det viktigt att flera faktorer fungerar, det måste 

vara en bra arbetsmiljö där besättningen är trygga i sin yrkesroll och vet vad de förväntas göra. 

Ledarskapet ombord är också en viktig faktor inte bara för trivseln utan också för säkerheten 

(Kosamo och Reed 2014). 

Enligt The International Transport Workers' Federation (ITF) är idag endast ungefär 2% av alla 

sjöfarare kvinnor och i vissa länder tillåts kvinnor inte att söka till maritima skolor. Enligt ITF har 

kvinnor generellt sett fortfarande lägre lön än män i samma befattning (ITF, 2017). International 

Maritime Organisation (IMO) bedriver ett program som heter Programme on the Integration of 

Women in the Maritime Sector (IWMS) vars syfte är att se till att kvinnor tillåts studera vid 

maritima skolor samt att uppmuntra fler kvinnor till en karriär inom sjöfartsbranschen (IMO, 2017). 

ITF har fler än 150 inspektörer i hamnar världen över som är speciellt utbildade i könsfrågor som 

kan kontaktas av kvinnor som upplever att de blivit utsatta för diskriminering. ITF skriver även på 

sin hemsida att det är vanligare att kvinnor på en mansdominerad arbetsplats blir utsatta för 

diskriminering jämfört mot sina manliga kollegor (ITF, 2016). 

Eftersom ett fartyg är en specifik arbetsmiljö där genus är en stor fråga fokuserar denna uppsats på 

att diskutera vilka upplevelser kvinnor har av arbetsplatsen. Därför ställs frågan, finns det en 

skillnad mellan hur kvinnor till sjöss och kvinnor inom mansdominerade landbaserade yrken ser på 

sitt yrke och sin arbetsplats?  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Syfte 
Syftet med detta arbete är att undersöka hur kvinnor upplever arbetet ombord på fartyg mot 

bakgrund av att det är en genuskodad/mansdominerad arbetsplats. Syftet är också att jämföra med 

genuskodade/mansdominerade arbetsplatser i landbaserade verksamheter. 

Syftet kan brytas ned i följande frågeställningar: 

Hur upplever kvinnliga fartygsbefäl sitt arbete ombord på fartyg med avseende på normer, 

bemötande och genuskoder? 

Hur skiljer sig upplevelserna mellan kvinnor till sjöss och kvinnor inom mansdominerade 

landbaserade yrken? 
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Metod 
För att kunna besvara syftet användes en kvalitativ forskningsmetod som genomfördes i form av en 

undersökning med intervjuer. Denna metod forskningsmetod lämpar sig bäst för att beskriva 

upplevelser vilket är syftet i detta arbete (Trost, 2010).  

Intervjuguide och respondenter 

Intervjuguiden utformades med en låg standardiseringsnivå samt en låg grad av strukturering för att 

kunna skapa ett fritt samtal med respondenten och ställa frågor i den ordning som utifrån 

situationen var det bästa alternativet (Trost, 2010). Intervjuguiden fick en layout likt ett 

flödesschema med olika möjligheter till följdfrågor. Frågorna var utformade för att täcka in arbetets 

teman genom en öppen dialog. I valet av teman var syftet att skapa en bred bild av respondenternas 

upplevelser utan att göra intervjun för omfattande i förhållande till arbetets storlek och för att 

värdesätta respondenternas tid. För att kunna knyta an till syftet och jämföra med en landbaserad 

verksamhet genomfördes hälften av intervjuerna med kvinnor i mansdominerade yrken i land och 

hälften med kvinnliga sjöbefäl, alla i aktivt yrkesutövande. Intervjuerna med kvinnliga yrkesutövare 

i landbaserade organisationer genomfördes med en polis, en brandman och en elektriker. Sjöbefälen 

representerades av en styrman på ett tankfartyg, en andrestyrman på ett kryssningsfartyg och en 

safety styrman på en stor yatch. Totalt intervjuades sex personer. 

Arbetsgång 

Efter att intervjuguiden skapats genomfördes först en provintervju och sedan intervjuerna med de 

sex respondenterna. Hälften av intervjuerna skedde i fysiska möten med individen och resten via 

videosamtal. När alla intervjuer var klara så transkriberades ljudmaterialet till text och därefter 

sammanställdes resultatet i en berättande text med inslag av citat för att återge intervjuerna. I 

citeringen har talspråket i många fall skrivits om till en mer korrekt skriftlig text. 

Exempel på citat som omformulerats: 

Fördelen är att man är ganska rak, det är inte mycket intriger, inte så mycket grejer som ligger 
och gror utan att, som jag ser det i alla fall hittar jag inga underkonflikter, utan är det så tar man 
det precis, rakt upp och ner där man står, med tjejer så kan det ofta bli att det ligger och gror 
saker, det finns inte. 
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Har formulerats till: 

Fördelen är att man är ganska rak. Det är inte många intriger och saker som ligger och gror. Jag 
ser inga underkonflikter. Är det något tar man det direkt. Med tjejer kan det ofta ligga och gro 
saker. 

Etiska frågor och ställningstaganden 

För att säkerställa att arbetet inte bryter mot några etiska principer har arbetet följt Vetenskapsrådets 

fyra huvudkrav. Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet 

(vetenskapsrådet, 2007).  

För att uppfylla informationskravet informerades responenten innan intervjun om syftet med 

intervjun och hur den skulle användas. Respondenten fick också en beskrivning av arbetet och dess 

syfte. Samtyckeskravet följdes genom att berätta för de som skulle intervjuas att det var helt 

frivilligt. För att undvika eventuella påtryckningar från arbetskollegor eller liknande kontaktades 

respondenterna direkt i den mån det var möjligt. Alla respondenter godkände att allt de sa kunde 

användas i arbetet och informerades att deras namn inte skulle framgå någonstans. De informerades 

också innan intervjun att allt de sade spelades in och användes till detta arbete och ingenting annat 

samt att allt förvarades säkert. Efter transkribering destruerades ljudfilerna. På så sätt kunde 

konfidentialitets- och nyttjandekravet uppnås (vetenskapsrådet, 2007).  

Avgränsningar  

Arbetet är begränsat till Svenska kvinnliga sjöbefäl då intervjerna genomfördes på svenska. Detta 

för att minimera eventuella språkförväxlingar i citering och återgivande av respondenternas 

upplevelser.  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Teori och tidigare forskning 
Genus 

Hirdman (2008) skriver i sitt arbete Genus - om det stabilas föränderliga former att man ska skilja 

på kön, man och kvinna, och genus. Genusbegreppet beskriver man och kvinna, människa och kön, 

den relation som finns däremellan och de socialt konstruerade skillnaderna. Kön beskriver den 

biologiska skillnaden. Detta betyder att individen föds till ett kön, och behandlas sedan olika på en 

social nivå, genus är alltså samhällets föreställning om vad som är manlig och kvinnligt. Ordet 

genus är latin och betyder slag, sort, släkte, kön och bygger bland annat upp ordet generation. 

Genusforskarna har lånat ordet från lingvisterna för att översätta det engelska ordet gender.   

Benämningen mansdominerad arbetsplats kan vara missvisande, det är inte säkert att majoriteten av 

de anställda är män, utan uttrycket används för att benämna en arbetsplats som har genuskoden 

manlig. Öhman (2009) skriver i sitt arbete  Genusperspektiv på vårdvetenskap att "med genuskodat 

arbete menas att själva arbetsuppgifterna betraktas som antingen manliga eller kvinnliga" (2009, s. 

40).   

På en genuskodad arbetsplats som är mansdominerad är normen att vara man. Hur detta 

uppmärksammas är olika. Sharafutdinova (2012) skriver att det har ändrats från att alla arbetskläder 

och redskap var anpassade till män mot att idag uppmärksammas med att  "kvinnor behöver anpassa 

sig genom att bl.a. dämpa det kvinnliga och förstärka det manliga i dessa yrken" (2012, s.39). I sitt 

arbete Kvinnor i mansdominerade yrken skriver Sharafutdinova (2012) att de män som kvinnorna 

möter utanför arbetsplatsen har en tendens att reagera mer negativt än kvinnornas kollegor. 

Sharafutdinova tror att detta beror på att dessa män inte ser kvinnan som en kollega. Hon skriver 

dock att detta inte stämmer med tidigare studier inom området, de säger att bemötandet är det 

samma oavsett vilken man det kommer ifrån.  

I sin avhandling Some take the glass escalator, some hit the glass ceiling? Career consequences of 

occupational sex segregation har Hultin (2003) skrivit om glastak och glasväggar, en teori som 

används för att försöka förklara män och kvinnors olika möjligheter till att göra karriär. Inom de 

senaste decennierna har antalet kvinnor på hela arbetsmarknaden i Sverige ökat, många kvinnor har 

samma utbildning som sina manliga kollegor, trots detta är män ofta i majoritet på högre uppsatta 

positioner på en arbetsplats. Detta beror på en osynlig barriär som hon valt att benämna glastaket 

vilket gör att det är svårt för kvinnor att klättra upp till maktpositioner. Enligt Hultin är detta extra 
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vanligt inom mansdominerade yrken. I en rekryteringsprocess upplevs det enklare att anställa en 

individ som påminner om sig själv. De yrken som idag är mansdominerade har därför lättare att 

fortsatt rekrytera män. Hultin sammanfattar sin teori med att det finns glastak och glashissar, 

kvinnorna på en mansdominerad arbetsplats fastnar under det osynliga taket medan männen får en 

gratis skjuts uppåt. Det finns dock olika sätt att förklara varför det är en majoritet män som är 

chefer. Wahl m.fl (2011) menar att män och kvinnor som arbetar på samma arbetsplats bedöms på 

samma sätt av den byråkratiska rättvisan. De menar att anledningen till att kvinnor inte blir 

befordrade lika ofta är att männen oftare visar att de har karriärambitioner. 

På många genuskodade manliga arbetsplatser skapas det en speciell vi-anda då de anställda känner 

en samhörighet eftersom de har samma kön. Sociologer använder sig av uttrycket Homosocialitet 

för att beskriva detta. Enligt Nordlund Edvinsson (2010) innebär detta att män hellre umgås med 

män än kvinnor, det är även lättare för en man att fatta tycke för en man än en kvinna vilket kan 

påverka möjligheten till anställning då en man har lättare att göra ett bra intryck på en 

arbetsintervju. Att som kvinna ta sig in i den homosociala sfären på en arbetsplats och skaffa status 

kan exempelvis ske genom inflytande via hennes bror, pappa eller son. Ett praktiskt exempel på hur 

homosocialitet kan visa sig på en arbetsplats är att många använder en "grabbig jargong". Nordlund 

Edvinsson säger att "den homosociala gruppen upptar endast individer som kan passa in i mönstret 

eller som fogligt anpassar sig efter deras kultur" (2010, s. 23).  

Motsatsen till ett homosocialt beteende är ett hetrosocialt beteende. Holgersson (2003) har skrivit 

Rekrytering av företagsledare: en studie i homosocialitet där han beskriver detta. Han påstår att det 

hetrosociala beteendet återfinns hos många av de kvinnor som väljer att sig ifrån de genuskodade 

kvinnliga yrkena, ofta eftersom dessa yrken anses ha lägre status.  

Diskrimineringslagen i Sverige säger att det är förbjudet att låta kön bestämma vem som ska 

befordras eller inte. Dock är det tillåtet att frångå det förbudet av särskilda skäl såsom att främja 

jämställdhet på arbetsplatsen, och att arbetsgivaren är skyldig att undersöka och förebygga 

diskriminering, samt även vidta aktiva åtgärder (SFS 2016:828). 

Att arbeta och leva ombord på ett fartyg 

”När de flesta personer går till sitt arbete är de medvetna om att vid slutet av arbetspasset kommer 

de hem med möjlighet att träffa familj och vänner” (Kosamo & Reed, 2014, s.2). Denna möjlighet 

finns inte för de som arbetar ombord på fartyg vilket skapar speciella arbetsförhållanden. Sjöfarten 
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är ett yrke, geografiskt isolerat från omgivningen, vilket gör att alla dygnets timmar spenderas 

ombord (Dennet et al. 2013). Darren (2008) skriver att de tidigare studier som gjorts visar att de 

anställda som ombord lever isolerade från omvärlden och delar alla måltider, boende och fritid med 

varandra knyter starka band, de banden kan benämnas yrkesgemenskap. ”Yrkesgemenskap handlar 

om relationer i arbetslivet, i vilken utsträckning de överlappar till att även inbegripa relationerna 

utanför arbetet varierar” (Karlsson 1983, s 196). Som medlem i en yrkesgemenskap skiljer man inte 

på arbete och privatliv utan bägge delarna ingår i en gemensam sfär. Ombord suddas lätt linjen 

mellan arbete och fritid ut eftersom tiden spenderas i samma utrymme oavsett om det är arbets- eller 

ledig tid (Gullstrand, 2012). Många tidigare studier visar att den sociala gemenskapen som bildas 

ombord är en av anledningarna till att många väljer att stanna (Kosamo & Reed, 2014). 

En ”händelse” som skapar en negativ stress kallas för stressor. Gustafson (2006) har skrivit om hur 

det kan vara en stressor att resa i samband med arbetet. Denna stress byggs upp bland annat 

eftersom det krävs planering för att åka hemifrån och lämna familjen. Själva resan kan också var en 

stress eftersom det inte går att påverka förseningar eller miljön under resan. Gustafsson nämner 

även den höga arbetsbelastingen och isoleringen som vanliga stressorer. Alla påverkas olika hårt 

och av olika stressorer men Gustafson säger att generellt drabbas yngre par med barn värre än äldre 

par då dessa har vant sig att vara ifrån varandra och har utvecklat en förmåga att njuta av tiden ifrån 

varandra.  

Situationen som kvinna ombord på ett fartyg 

En studie som skrivits avseende karriärmöjligheter och familjeliv heter Kvinnliga sjöbefäls 

karriärmöjligheter - en studie om att kombinera familjelivet och sjömansyrket av von Mentzer 

(2016) som behandlar huruvida det är möjligt att kombinera en karriär inom sjöfarten och samtidigt 

bilda familj. Von Mentzer menar att det är möjligt men att det krävs av kvinnan att hon är påläst och 

driven för att kunna ta ut den ledighet hon har rätt till. För att kunna komma tillbaka till sjöfarten 

efter en mammaledighet är det fördelaktigt om hon kan planera in när hon får barn för att på så sätt 

lättare kunna förnya sina behörigheter, vilket annars ses som det största hindret för en fortsatt 

karriär till sjöss. Vidare skriver von Mentzer om de arbetsmiljörisker ombord som kan vara skadliga 

för fostret under graviditeten vilket gör att det rekommenderas att kvinnor åker hem i ett tidigt 

stadie under sin graviditet. Exempelvis kan vibrationerna som uppstår vid ett fartygs framfart samt 

arbetsförhållandena ombord avseende vila och sömn ha en negativ inverkan på fostret. Vissa 

befattningar ombord kräver dessutom att anställda måste rök- och kemdyka om det skulle uppstå en 
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olycka, något som inte är tillåtet under graviditet. Det är upp till kvinnan att anmäla sin graviditet 

till arbetsgivaren och därefter ska denne genomföra en riskbedömning och om riskerna för 

fosterskador inte kan förbigås har har den gravida rätt till omplacering till en arbetsplats utan risker. 

Bengtsson & Johansson (2010) beskriver i sin studie "Hur problem på grund av genus- och 

kulturskillnader hanteras ombord mellan sjömän" hur rollen som sjöbefäl inte bara är ett yrke utan 

en livsstil. Att bilda familj är en stor livsstilsförändring oavsett vad du har för arbete, dock kan det 

påverka extra mycket för just de kvinnliga sjöbefälen. Billing (2006) skriver att förväntningarna på 

kvinnan är att hennes primära plats är hos familjen och att vissa kan förvänta sig att hon avstår från 

familjen om hon vill göra en karriär. Många av de kvinnliga cheferna som hade barn och deltog i 

intervjuerna tyckte att det var svårt att få ihop arbetslivet med familjelivet och att tiden inte räckte 

till. 

So-Hyun Jo (2010) menar i sin studie Why not women seafarers? att isoleringen från omvärlden 

anses vara svårare för kvinnor som arbetar ensamma ombord med män. Hon refererar också till en 

intervju av Montly Maritime Korea att vissa kvinnor kan känna sig ensamma när de inte har andra 

kvinnor att prata med. 

Det finns tre olika strategier som en kvinna kan använda sig av för att hantera den mansvärld hon 

möter ombord. I Sjöbefäl och kvinna år 2011 - En kvalitativ undersökning av kvinnliga nautikers 

ombordsituation skriver Walter (2011) att dessa strategier går ut på att tona ner sin kvinnlighet, 

anpassa sig till eller härma männens beteendemönster och ha rätt attityd inför att arbeta i den 

mansdominerade miljön. För kvinnor som arbetar ombord är tiden med kollegor mer intensiv än för 

en kvinna som arbetar på en landbaserad verksamhet.  
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Resultat 
Presentation av responenterna 

Respondenterna består av sex kvinnor som arbetar på olika arbetsplatser. Tre kvinnor arbetar 

ombord på fartyg, en styrman på ett tankfartyg, en andrestyrman på ett kryssningsfartyg och en 

safety styrman på en stor yatch. De kvinnor som arbetar iland representeras av en brandman, en 

polis och en elektriker. Samtliga respondenter arbetar på en arbetsplats där majoriteten av de 

anställda är män. 

Vad upplever respondenterna som de största för- och nackdelarna på sin arbetsplats  

Respondenterna fick frågan vad de ansåg var de största fördelarna och nackdelarna med arbeta på 

en mansdominerad arbetsplats. Samtliga respondenter var eniga om att den största fördelen var att 

det var väldigt ”raka rör”, inga onödiga intriger eller skitsnack. De jämförde gärna med tidigare 

erfarenheter från arbetsplatser där de arbetat och varit majoritet kvinnor. De upplevde att på den 

arbetsplatsen hade det varit vanligt förekommande att saker "låg och grodde”, många "snackade 

skit" bakom ryggen och att det förekom många oskrivna regler.  

Fördelar är att om det är mycket kvinnor på en arbetsplats kan det bli väldigt tjafsigt och man 
pratar bakom ryggen. Det blir mycket tjafsigare än med killar. Killar gör det de ska och snackar 
inte så mycket samt är mer rak på sak. 

Fördelen är att man är ganska rak. Det är inte många intriger och saker som ligger och gror. Jag 
ser inga underkonflikter. Är det något så tar man det direkt. Med tjejer kan det ofta ligga och gro 
saker. 

En nackdel som nämndes var språket och jargongen som de upplevt på arbetet. Det upplevdes som 

att många av männen använde grova ord och gärna utryckte sig sexistiskt.  

Jargonger och värdegrunder och sådant som jag kanske märker mer än andra. 

Det är väldigt grovt på det sättet att det är väldigt mycket grova ord. De pratar som killar gör, det 
är väldigt mycket fula ord och dem är väldigt grova mot varandra.  

Nackdelar med att arbeta med män är att det kan bli lite sexistiskt och är man en ung tjej kan det 
väl anspelas en del på det ibland. Man får väl vara duktig och sätta ner foten så det inte blir 
sådana situationer. 

Ibland på kaffet pratar de om saker som jag inte vill lyssna på då jag tycker det är olämpligt, vid 
sånna tillfällen brukar jag sätta på mig mina peltor-kåpor och skruva upp volymen. Efter några 
minuter säger jag högt "nu tar jag av mig hörselskydden så nu får ni prata om något annat".  

Sida !  av !9 22



Även vilka samtalsämnen som tas upp både vid fikabordet samt när det gäller arbetet påverkas, 

detta pratar speciellt polisen om. Elektrikern nämner att hon inte alltid tycker att samtalsämnet vid 

fikabordet är något hon vill lyssna på.  

Med män är det ganska fyrkantigt och man har inte sin mjuka sida. Det var ännu värre för 
femton år sedan, då hade man inte många känslobaserade samtal. Ibland kan de manliga 
kollegorna säga "vad bra att du är här idag då kan vi prata lite känslor”. 

Vi arbetar oftast två och två mellan uppgifter. I vårt turlag så känner vi varandra utan och innan 
och har koll på varandras liv och det har ingen betydelse om man är man eller kvinna. Jag 
upplever inte att det påverkar om vi är fler kvinnor.  

Respondenterna hade alla någon tidigare erfarenhet av att vara flera kvinnor på sin mansdominerade 

arbetsplats, dock i väldigt varierande utsträckning. Upplevelsen var att arbetsplatsen var mer 

förberedd när det var flera kvinnor där. Då var det förberett med exempelvis omklädningsrum och 

det blev inte lika stelt vid fikabordet då de var mer förberedda på situationen. En av respondenterna 

nämnde att hon hade känt sig ihopklumpad med den andra kvinnan utan någon annan anledning än 

just att de båda var kvinnor.  

Jag tror att det kan bli skillnad om det kanske är fyra till sex kvinnor. Två tjejer är nästan sämre 
för då blir man ihopklumpade har jag upplevt. Då dras man över samma kant som hon och det 
behöver inte vara någon man gillar bra är att det är en kvinna så det kan vara nästan sämre. Det 
får nog vara lite fler om det ska göra någon skillnad egentligen, annars blir det ”tjejerna". 

En av de kvinnliga sjömännen nämnde att hon hade uppfattat att det blev en väldig konkurrens och 

konstigt beteende.  

Något jag tycker är intressant att ta upp är att vara kvinna och hamna på en mansdominerad 
arbetsplats där det finns en eller två andra kvinnor och stämningen sinsemellan. Som ensam 
kvinna ska du bevisa dig. Men mellan andra kvinnor så räcker inte det och varför vet jag inte. 
Det kanske har med avundsjuka, prestationsångest eller för lite uppmärksamhet att göra. Det är 
inte alltid man är så snäll mot varandra. 

Hur anpassade sig respondenterna medan de var på arbetsplatsen 

Det är en av respondenterna som säger att hon anpassar sig när hon kommer till arbetsplatsen, en 

respondent säger att hon gjorde det medan hon var ny men inte längre. Majoriteten av 

respondenterna säger att de inte anpassar sig utan är sig själv.  Den respondent som i början av 

karriären anpassade sig säger att hon gjorde det till en utsträckning där det inte kändes bra. Idag 

känner hon att hon kan vara sig själv och menar att detta har att göra med erfarenhet. När hon fick 

större erfarenhet blev hon mer säker på sig själv och vågade ta ut större rättigheter. Idag har hon 

blivit duktig på att säga ifrån om hon inte känner att hon behandlas rätt, nästan för duktig. En av 
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respondenterna som inte tycker att hon inte anpassar säger att hon inte är en "tjejig" tjej men säger 

samtidigt att hon inte tycker någon anpassar sig och att ingen har de förväntningarna. Hon tycker att 

alla har samma krav på sig och klarar man dem behöver man inte anpassa sig för någon. Den 

respondent som säger att hon anpassar sig till sin arbetsplats svarade att hon absolut gjorde det på 

frågan. Hon berättar att hon är mer rak och konkret på arbetet samt att hon tonar ned sin tjejighet.  

I det privata kan jag vara rätt tjejig och kan skratta högt, kramar alla och är jätte glad. På arbetet 
är man väl lite mer seriös. Man väljer sina ord mer och är mer konkret på arbetet. I privata livet 
kan säga "jag vet inte, jag känner för att gå ut och ta en latte eller kanske en cappucino, jag vet 
inte?". På arbetet är det säger jag "nu går jag ut och tar en promenad, ring om det är något".  

En av respondenterna som inte anser att hon anpassar sig på arbetsplatsen nämner ändå att hon 

väljer att inte tala om vissa saker som hon normalt skulle tala med tjejer om. 

En responent upplever att hon måste höja rösten mer utomlands och visa sig mer auktoritär men att 

detta inte beror på att hon är kvinna. En annan respondent nämner att exempelvis filipiner har 

väldig respekt för rang, hon upplever en större Power Distance.  

Utomlands känner jag att man får höja rösten mer och visa större auktoritet men det har inget att 
göra med att jag är kvinna. Jag tror inte det hade varit någon skillnad om jag var kille.  

När jag har fått en rang över någon så blir det mer officiellt och de visar en större respekt. De 
tilltalar mig inte bara vid förnamn. Framförallt filippinare har större respekt för rangen, det blir 
en större power distance när jag arbetar med dem.  

En av respondenterna nämnde att en individ som befinner sig i en norm kanske inte ser normen. På 

frågan vad respondenterna själva tyckte var viktigt att ta upp inom ramen för ämnet dök det upp 

flera kommentarer som tyder på en anpassning.  

Det faktum att bara för att jag är i minoritet på min arbetsplats så förväntas jag arbeta med dessa 
frågor. Det var ingenting jag var alls intresserad av innan, jag ansåg att det borde ligga i 
arbetsgivarens intresse att se till att det fungerar. Nu har jag dock lagt en massa tid på att läsa in 
mig på ämnet och sätta mig in i dessa frågor.  

En gång har jag haft en äldre kollega som har stått och skrikit på mig "fan har du knullat dig till 
ditt jobb". Jag vet inte varför han sa så utan det var nog mest i stundens hetta när jag hade tagit 
ett beslut som han inte var enig med. Även om jag tycker det är väldigt fel att uttrycka sig på det 
sättet så är det sånt som händer.  

Då tänker jag det här att vara kvinna bland män och olika sexskämt och vart man drar gränsen. 
Hur folk tar sig friheten att skämta med dig för att du är tjej. Ibland kommer skämten efter ett 
tag när de har lärt känna en, men ibland kommer de direkt och de kan vara rätt grova. En 
speciell styrman var väldigt otrevlig vad gäller sexskämt och de andra försvarade honom med att 
säga att han vill inget illa. Men tillslut fick jag byta vakt för jag inte kunde arbeta med honom. 
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Medan jag studerade till min examen och det blev mycket uppmärksamhet kring sexuella 
trakasserier under praktiken mot de kvinnliga befälseleverna tog skolan allvarligt på detta och 
undersökte hur vi hade blivit behandlade. Ett väldigt vanligt svar från de andra kvinnliga 
eleverna var då att det var något man inte tog åt sig av även om det skedde, "man fick lov att ha 
lite skinn på näsan" jag tycker att det är väldigt intressant att diskussionen hamnar där, är det 
verkligen rätt att som kvinna ombord ska behöva klara av att ta sådana kommentarer eller vore 
det inte mer lämpligt att kollegorna uppförde sig? 

Jag tror att vi kvinnor har en stor nackdel av att arbeta på sjön när vi får familj. Jag har 
personligen känt att det har varit väldigt viktigt för mig att som mamma vara nära min dotter, 
speciellt de första åren. Jag tror att vi kvinnor har det känslomässigt svårare att åka hemifrån.  

Har arbetsplatsen tagit hänsyn och anpassat sig till de kvinnliga kollegorna 

Våra respondenter hade alla fått positiva kommentarer av männen på arbetsplatsen angående 

stämningen när de var på arbetsplatsen. Respondenterna ansåg dock att själva arbetet är ganska 

fyrkantigt och därav går det inte anpassa det efter manligt och kvinnligt. Respondenterna upplevde 

att det var svårt för dem att se om arbetsplatsen hade anpassat sig då de bara vet hur det är medan de 

själva är närvarande. De har dock fått höra en del kommentarer om att det är skillnad när de är på 

arbetet mot när det bara är män där. Två av respondenterna har arbetat under längre tid på 

arbetsplatsen och har fått uppfattningen att känslan nu är annorlunda jämfört med när de var nya.  

Kollegorna säger att det är bra och blir skillnad i skiftet och stämningen fast jag har svårt att 
uppfatta det. För mig är det skillnad från när jag var ny tills nu. Förut försökte folk anpassa sig 
och hade svårt att veta vad de kunde säga. Nu känns det mer naturligt. 

Vårt yrke är ganska fyrkantigt. Man kan inte direkt säga ifall det är manligt och kvinnligt. 

Jag vet att och många har sagt att attityden blir helt annan när jag är ombord. De tonar ner det 
grova, blir trevligare och vårdar språket lite mer. Iallafall så går det upp och ner och alla säger 
att stämningen blir annorlunda. 

Elektrikern som arbetar på olika stora byggarbetsplatser och därav kommer i kontakt med olika 

arbetsplatser även om hon ofta har flera kollegor med sig upplevde att de andra hantverkarna 

anpassat sig när de visste att hon skulle vara där jämfört med första dagen på ett nytt bygge.  

I princip varje gång när jag är på ett nytt ställe så på måndagen luktar alla svett och på tisdagen 
verkar det som alla har duschat.  

Att vara kvinna på en arbetsplats som är mansdominerad kan betyda att arbetsplatsen inte är 

anpassad för en kvinna, respondenterna har fått uppleva detta bland annat när det gäller 

omklädningsrum. Polisen har alltid haft ett separat omklädningsrum, på brandkåren har de ordnat 

det men det var inte förberett från början. De upplever båda att detta dock blivit bättre och de har 
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fått mer utrymme idag mot för tio år sedan i och med att de blir fler kvinnor. Elektrikern påpekar att 

det inte alltid är förberett när hon kommer till ett nytt bygge men att de brukar ordna det. 

Lite saker har jag fått kämpa för att jag ska få, nu är det ganska bra men när jag var ny var det 
lite sådär med lokaler, kläder och omklädningsrum. 

På vissa ställen får jag eget omklädningsrum och på vissa ställen har jag inte haft det. På byggen 
med flera tjejer hade vi ett eget ordentligt omklädningsrum. De är inte alltid redo med 
omklädningsrum. Om företaget tar emot en tjej så får företaget en extra summa. Det kan man se 
som både bra och dåligt. Jag tycker att det är positivt då det kan bli en extra kostnad för 
företagen att anställa en tjej om de exempelvis behöver fixa ett extra omklädningsrum och då 
täcks den kostnaden.  

Omklädningsrum och sådant har alltid funnits för kvinnor då jag har arbetat. I det gamla 
polishuset var det betydligt mycket mindre men då var också antalet kvinnor färre. 

Ingen av respondenterna som arbetade ombord på fartyg hade erfarenhet av att få ett kvinnligt 

omklädningsrum.  

Det där med omklädningsrum kan man glömma. Jag brukar gå in på toaletten och byta om. 

Angående arbetskläder och uniform har respondenterna olika erfarenhet men den enade bilden är att 

detta inte är något som varit speciellt anpassat, arbetsplatsen har varit väldigt dåligt förberedd.  

Första dagen hade de inga kläder i min storlek alls, men de beställde grejer direkt. 

Nu de senaste åren försöker de förändra uniformen så vi kvinnor ska få en som passar. Vi har 
olika kroppsform men vi har en modell som är gjord för män men som är den enda modellen. 
Nu börjar vi ändra lite på det. 

Storlekar har det alltid varit svårt med. På andra båtar har man alltid fått tagit den minsta 
storleken, även om den inte alltid varit tillräckligt liten.  

Det finns dåligt med arbetskläder. Man får mansuniform så jag har skaffat egen uniform som 
man fick betala för själv. Så har det varit på alla båtar där det inte funnits rätt storlek. 

En av respondenterna som arbetade till sjöss berättade att hon ingick i rökdykarteamet och att 

hennes stövlar var alldeles för stora. Hon kunde inte alls arbeta i dem, det blev en säkerhetsrisk och 

ändå fick hon verkligen tjata för att det skulle beställas ett par i lämplig storlek.  
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Hur har kollegorna bemött respondenterna  

På frågeställningen hur respondenterna tyckte att de blivit bemötta och hur bemötandet varierade 

var den sammanfattade inställningen att bemötandet varit positivt. Brandmannen och elektrikern 

ansåg att de hade blivit extra välkomnande av de äldre kollegorna, just för att de uppmuntrade det 

nya, medan de yngre kollegorna snarare inte reagerade på att det var en kvinna på arbetsplatsen så 

det inte var något speciellt ur deras synvinkel. Polisen delade dock inte deras upplevelse.  

Det är snarare så att de äldre poliserna har haft svårare att se kvinnor som jämlika medan de 
yngre kollegorna inte har haft något problem med det som jag uppfattar det och det har blivit 
bättre från de äldre de senaste åren.  

Ingen av respondenterna som arbetat ombord på fartyg tyckte att ålder var något som hade påverkat 

bemötandet de fått från kollegorna. De hade dock tillsammans med elektrikern stor erfarenhet av att 

arbeta tillsammans med personer som hade andra nationaliteter och ansåg att det påverkade 

bemötandet mycket, inte på ett fientligt sätt utan ifrågasättande, konfunderat. De nationaliteter som 

nämndes var polacker, ryssar och filippinare.  

Ryssar har lite svårt att ta order från en tjej och dom anser lite att det betyder otur att ha en 
kvinna ombord.  

Nationalitet är det som varit mest avgörande. Kulturellt skiljer det sig ganska mycket mellan 
filipiner och svenskar. Filippinarna är väldigt flörtiga i sitt sätt dock känner jag fortfarande att 
dem respekterar mig.  

Vid intervjutillfället hade en respondent nyligen blivit uppmönstrad till andrestyrman. Hon 

upplevde att det var vissa i besättningen som blev väldigt förvånade över hur snabbt hon fick 

mönstra upp. Hon upplevde att hon på ett annat sätt än sina kollegor behövde bevisa att hon hade 

fått mönstra upp av rätt anledning.  

Det var nog för att det gick snabbt. Men visst inverkar det att jag är tjej då kan folk kanske 
inbilla sig att det finns nån anledning att jag blev uppmönstrad så snabbt. Men man känner att 
man måste bevisa att man är duktig på ett helt annat sätt.  

En respondent hade erfarenhet av en befälhavare som ansåg att vissa arbetsuppgifter inte var 

lämpliga för henne eftersom hon var kvinna.  

Kaptenen på mitt förra fartyg gjorde om hela musterlisten när jag kom ombord. Jag fick rollen 
som normalt tilldelades överstyrman och var på bryggan med kapten istället för på livbåtsdäck, 
då han ansåg att det var för hårt för en kvinna. Det var några kollegor som tyckte det var lite 
konstigt men eftersom det var kaptenens beslut så var det ingen som ifrågasatte det.  
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Hur har respondenterna upplevt bemötandet från icke-kollegor medan de varit i tjänst  

Respondenterna hade upplevt att det var flera personer som reagerade på att de var kvinnor när de 

mötte personerna och de var i tjänst. Majoriteten av reaktionerna var positiva. Ibland kan folk 

ifrågasätta dugligheten för en viss arbetsuppgift. 

Det kan vara någon som tror att man inte kan köra bil och undrar hur man ska kunna köra 
tankbilen. Sådant påverkar en också. Att man ska bevisa sig själv fortfarande.  

Det är flera som reagerar, man får ofta höra ”åhh, vad kul med en tjej-polis”. Inte varje 
arbetspass men ofta. 

Polisen upplever att gränserna mellan man och kvinna har blivit mer neutrala i allmänheten. Dock 

är det fortfarande folk från en del länder som inte tar order från en kvinna. Hon sade att folk som 

inte har sitt ursprung här har betydligt svårare att lyssna på en kvinnlig polis och de säger rakt ut 

”jag tar inte order ifrån dig”. Vidare sade hon att hon bemöter det genom att förklara att så är det, 

det gör du. Bestämt. En styrman berättar att hon blivit väldigt positivt bemött i sin yrkesroll men 

tycker också att det här med olika kulturer kan spela in på bemötandet.  

I Sri Lanka var det en som sa "detta är väldigt ovanligt med en kvinna som arbetar med ett yrke 
som du har".  
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Diskussion  
Resultatdiskussion 

Syftet var att undersöka hur kvinnor upplever arbetet ombord på fartyg mot bakgrund av att det är 

en genuskodad/mansdominerad arbetsplats. Syftet var också att jämföra med genuskodade/

mansdominerade arbetsplatser i landbaserade verksamheter. 

Syftet bröts ned i följande frågeställningar: 

Hur upplever kvinnliga fartygsbefäl sitt arbete ombord på fartyg med avseende på normer, 

bemötande och genuskoder? 

Hur skiljer sig upplevelserna mellan kvinnor till sjöss och kvinnor inom mansdominerade 

landbaserade yrken? 

När respondenterna tillfrågades vad den största fördelen var med att arbeta på en mansdominerad 

arbetsplats var alla eniga, den gemensamma åsikten var att det var färre kvinnor på arbetsplatsen. 

Alla respondenter delade uppfattningen att det var enkelt att arbeta med män eftersom de hade ett 

väldigt rakt beteende vilket de inte hade upplevt på tidigare arbetsplatser där de arbetat tillsammans 

med flera kvinnor. Det var intressant att respondenterna nämnde det faktum att det var en fördel just 

att slippa arbeta med andra kvinnor. Respondenterna påvisade där ett hetrosocialt beteende vilket 

betyder att de inte drogs till den homogena gruppen, Holgesson (2003) nämnde att en av 

anledningarna till att kvinnor gör detta kan vara att de ”kvinnliga” yrkena har en lägre status. 

Mönstret bland dessa respondenter var tydligt hetrosocialt men deras motivering var att de alla 

trivdes med den raka attityden de återfann på arbetsplatsen.  

När Edvinsson (2010) beskrev det homosociala beteendet som återfanns på många mansdominerade 

arbetsplatser nämnde han specifikt att många använder en ”grabbig jargong”. Denna jargong 

återfanns bland responenternas svar, den enade meningen var att jargongen och det grova språket 

var vad de upplevde som den största nackdelen att arbeta på en mansdominerad arbetsplats. En av 

respondenterna valde aktivt att vid vissa tillfällen använda hörselskydd för att skärma av vad som 

sades vid fikabordet, det kan tolkas som en varningsklocka att hon berättade detta på ett sätt som 

visade att det har blivit en vana.  

En av respondenternas erfarenhet var att hon tidigare känt sig ”ihopklumpad" med den andra 

kvinnan på sin arbetsplats, detta kan också ses som ett homosocialt beteende. Kanske snarare ett av 
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männen på arbetsplatsen fördomsfullt sådant, att bara för att de var två kvinnor så sågs dessa som en 

”grupp” eller enhet trots att den gemensamma nämnaren endast var deras kön. Denna typ av 

fördomar, skillnader hur män och kvinnor behandlas i en social miljö är precis vad genus handlar 

om (Hirdman, 2008).  

En av respondenterna nämnde att hon som kvinna på en mansdominerad arbetsplats kände att hon 

måste bevisa sig. Denna tröskel hon stöter på kan liknas vid det glastak Hultin (2003) nämner när 

det gäller att som kvinna bli rekryterad eller befordrad på en mansdominerad arbetsplats. Denna 

erfarenhet kan tolkas att även om hon ”på pappret” redan har kommit upp en våning känner hon att 

hon är tvungen att bevisa att hon verkligen har rätt att vara där, det går att ifrågasätta om hon 

egentligen har passerat glastaket eller om detta sker efter att hon har bevisat att hon ”håller måttet”, 

även fast hon redan har fått tjänsten.  

Samtliga av Walters (2011) tre strategier kvinnor använder sig av för att hantera den mansvärld hon 

möter ombord återfinns i resultatet. Resultatet visar att det bara var en respondent som idag ansåg 

att hon anpassar sig när hon kommer till arbetsplatsen. Respondenten sade att hon tonar ner sin 

kvinnlighet och försöker prata mer konkret på arbetsplatsen. Respondenten försökte använda sig av 

ett rakare språk vilket kan kopplas ihop med vad respondenterna ansåg var största fördelen med de 

manliga kollegorna. Att tona ned sin kvinnlighet är den första anpassningen enligt Walter (2011), 

när respondenten anpassar sitt språk till att använda ett rakare språk "härmar" hon männens 

beteendemönster, det är den andra anpassningen. Ur resultatet går det att tolka vissa 

beteendemönster hos respondenterna vilka tyder på en anpassning, dessa framkom extra tydligt då 

respondenterna tillfrågades vad de ansåg var det viktigaste att nämna när de pratade om att arbeta på 

en mansdominerad arbetsplats. I resultatet kan man läsa att en respondent har haft en kollega som 

vid ett tillfälle ifrågasatte om "hon hade knullat sig till sitt jobb". Respondenten tyckte inte att det 

var lämpligt men sa att det är sånt som händer. En annan respondent säger att attityden är att man 

som kvinna ombord på fartyg "fick lov att ha lite skinn på näsan". Dessa två kommentarer 

tillsammans med elektrikern som sätter på sig hörselskydden vid fikabordet kan tolkas som att 

respondenterna har anpassat sig. Den sistnämnda anpassningen är vad Walter (2011) säger innebär 

att kvinnan ska ha rätt attityd för att arbeta i den mansdominerade miljön. De tre anpassningarna 

återfinns hos respondenterna från landsidan och de som arbetar ombord på fartyg. Är det rätt att en 

kvinna som väljer att arbeta med ett yrke som är mansdominerat ska behöva anpassa sig? Det är ett 

steg i rätt riktning att debatten har kommit upp och här syns en av de större skillnaderna, de 
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respondenter som arbetar iland verkar ha kommit steget längre och fått igenom fler förändringar. De 

nämner att det är en pågående men trög process. 

Resultatet visar att arbetsplatsen inte alltid har varit förberedd på att ta emot en kvinna, det har varit 

brist på arbetskläder och dåligt med omklädningsrum. En av respondenterna har fått en uniform 

som är anpassad för män och eftersom hon ville ha en uniform som passade henne valde hon att 

köpa en egen uniform, detta fick hon ingen ersättning för från rederiet. Detta kan upplevas som en 

extra tröskel, att bara för att man kommer som minoritet till en arbetsplats inte ha likvärdiga 

förutsättningar. I resultatet påpekar en av respondenterna detta, att hon som kvinna har känt att hon 

förväntas lägga tid och energi på att arbeta med frågor som rör exempelvis likabehandlingsplanen, 

trots att detta inte egentligen var något hon var intresserad av. 

Angående omklädningsrum och arbetskläder visar resultatet att ingen av respondenterna som 

arbetar ombord hade något eget omklädningsrum. I land så hade alla utom en alltid ett 

omklädningsrum. Sharafutdinova (2012) skriver att omklädningsrum har varit ett problem tidigare 

men att idag finns det separata omklädningsrum på arbetsplatserna. Detta stämde för de som är 

anställda på en landbaserad verksamhet men inte för respondenterna som arbetar till sjöss. Gällande 

arbetsplatsens anpassning är det här det går att utläsa störst skillnader mellan arbetsplatserna iland 

och ombord på fartyg.  

Vad gäller skillnad mellan upplevelserna mellan kvinnor till sjöss och kvinnor inom 

mansdominerade landbaserade yrken så visar resultatet att upplevelserna som respondenterna har 

beskrivit är att skillnaderna är mycket små. Frågan angående arbetsplatsens anpassning så har 

respondenterna i landbaserad verksamhet uppgett att de i flesta fall haft tillgång till separat 

omklädningsrum. Respondenterna ombord på fartyg har aldrig haft separata omklädningsrum. Här 

visar resultatet den skillnad som finns. 

Av respondenterna är det endast en av sjöbefälen som har barn idag. Hon upplevde det som en stor 

stressor att åka hemifrån och att vara ifrån sin dotter. Gustafsson (2006) skriver om denna stressor 

och säger att den påverkar olika personer olika hårt, för vår respondent var detta det jobbigaste med 

arbetet. Hennes upplevelse var att det var svårare för kvinnor än män att åka från sina barn 

känslomässigt. Det talar helt för Bengsson och Johanssons (2010) studie att ha barn hemma kan 

påverka extra för kvinnliga sjöbefäl.  
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Metoddiskussion 

Valet att genomföra en kvalitativ studie var den metod som ansågs bäst lämpad för att få syftet 

besvarat. I en kvalitativ studie kan resultatet variera med respondenter och hur de väljer att återge 

sin upplevelse. En viss respondent kan ha ett helt annat synsätt på vissa frågor än en annan på exakt 

samma arbete. För att minska sådana fall är det fördelaktigt att intervjua många respondenter. 

Studien inkluderar intervjuer med sex respondenter då det inte ansågs kunna tillföra något mer att 

hålla flera intervjuer, det värderades istället högre att använda tiden till att göra en ordentlig analys 

av det material som samlats in. Samtliga respondenter var införstådda i att författarna kunde höra av 

sig igen om något svar var otydlig eller om något behövde förtydligas. Det är viktigt att poängtera 

att resultatet bygger på personliga upplevelser, det är därför inte säkert att samma resultat uppnås 

igen om intervjuerna skulle genomföras med andra respondenter, efter de sex intervjuerna tycktes 

det dock finnas tillräckligt med tydliga mönster att bygga uppsatsens resultat på det. Reliabiliteten 

kunde ha ökat vid ett högre antal respondenter. 

Intervjuguiden som utformades för att skapa en dialog i intervjun kan innehålla luckor som annars 

hade varit gynnsamt för resultatet. För att skapa en så hög validitet som möjligt har intervjuguiden 

framtagits med teman och frågor som ansetts bäst för att besvara syftet. Validiteten kan givetvis ha 

ökat om man haft annorlunda teman och frågor i intervjuguiden.  

Förslag på vidare forskning 

Detta arbete har undersökt kvinnors upplevelser på den mansdominerade arbetsplatsen. En 

frågeställning kan vara vilka förändringar kvinnorna vill se på arbetsplatsen för att öka kunskapen 

och förbättra deras arbetssituation. 

En intressant vinkling på denna frågeställning är hur männen på arbetsplatserna upplever det när 

fler kvinnor börjar arbeta på deras hittills mansdominerade arbetsplats.  
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