
 

Sociologiska Institutionen 

Kandidatuppsats i sociologi, 15 h.p. 

PAO-programmet 

Ht 2019  

Handledare: Árni Sverrisson 

 

 

 

Att vara kvinna i en 

mansdominerad 

bransch  

En intervjustudie om kvinnliga sjömäns 

upplevelser av kulturell exkludering  

Jennie Norén och Karin O’Mahony



 

 

Sammanfattning 

Sjömansyrket har länge varit mansdominerat och det ter sig därför intressant att 

undersöka de kvinnliga sjömännens subjektiva erfarenheter av att vara i minoritet. 

Studiens syfte är att undersöka kulturell exkludering av kvinnor som minoritet i en 

mansdominerad bransch. Detta görs genom frågeställningarna Vilka exkluderande 

uttryck i sjömanskulturen upplever kvinnor till sjöss? och På vilka sätt hanterar kvinnor 

dessa?.  

Studiens datamaterial består av sju semistrukturerade intervjuer med tematiskt öppna 

inslag. Studien har utgått från en abduktiv ansats, det vill säga det har skett en 

växelverkan mellan induktion och deduktion. 

De teoretiska utgångspunkter som främst används behandlar organisationskultur, 

samhällets könsstrukturer samt strukturella effekter och copingstrategier som har 

identifierats i förhållande till avvikarpositionen.  

Resultatet visar att undersökningsdeltagarna trivs med sitt yrkesval och i många fall 

med branschen överlag, men att sjömanskulturen är manligt kodad vilket medför 

flertalet exkluderande uttryck. De exkluderande uttryck som identifieras är 

sjömansstereotypen, jargong, mumshaming, fysisk arbetsmiljö, uteslutning från 

språkliga praktiker, homogena chefsled samt jämställdhetsdiskursen.  

Utifrån studien tas en modell för en framgångsrik strategi fram, där anpassning, 

motstånd och socialt stöd kan ses som tre kompletterande delstrategier. En pågående 

förändringsprocess av kulturen i sjöfartsbranschen identifieras, vilken påverkas av att 

normer förändras på samhällsnivå. Detta märks särskilt genom hur Me too-rörelsen har 

medfört en stark förbättring av sjömanskulturen.  
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Inledning 

I titeln sjöman återfinns yrkets manliga konnotation. Sjömannen är enligt normen en man och 

om en kvinna är sjöman så benämns det ofta som kvinnlig sjöman och inte endast sjöman 

(Kaijser, 2005, s. 38). Detta visar på mansnormen och hur avvikande kvinnor är till sjöss, så 

pass avvikande att de måste benämnas med deras kön före titeln. I denna studie används 

benämningen kvinnliga sjömän, då ordet sjöman är mer etablerat än ord som sjöfolk eller 

sjökvinnor. Ordet sjöman kan ge en konnotation av att det syftar till en man, då bland annat 

ordet slutar med just man. Detta kan vara en del av de manliga normerna som finns gällande 

sjömansyrket och bör därför belysas. Sjömansyrket har historiskt sett varit ett mansdominerat 

yrke och att ha kvinnor ombord ansågs bringa otur. Kvinnornas närvaro påstods framkalla 

bland annat oväder (Kaijser, 2005, s. 26). Först under andra halvan av 1900-talet blev kvinnor 

sjömän i Sverige. Tidigare hade kvinnor endast arbetat till sjöss med servering, matlagning 

och städning. Efter 1960-talet tilläts de dock att arbeta som sjömän, det vill säga på däck, 

bryggan och i maskin (Kaijser, 2005, s. 11).  

Över ett halvt sekel har passerat sedan kvinnor började arbeta som sjömän och fortfarande är 

det en mansdominerad bransch. År 2017 var andelen kvinnliga sjömän på svenska fartyg 30% 

(Hamark, 2019, s. 9). Under 2019 slogs nya rekord gällande andelen kvinnor som läste 

sjökaptensprogrammet på Chalmers, en tredjedel av studenterna var då kvinnor (Hedberg & 

Ohlsson, 2019). Formellt har kvinnliga och manliga sjömän samma arbetsvillkor men det har 

dock visat sig att kvinnor och män ändå har olika upplevelser och förutsättningar ombord 

(Kaijser, 2005, s. 13). Som en del av Me too-rörelsen bildades hösten 2018 Lätta ankar, vilket 

var ett upprop till svenska rederier gällande kvinnliga sjömäns upplevelser av bland annat 

sexuella trakasserier och diskriminering. Totalt anslöt sig 1150 kvinnor inom sjöfarten till 

uppropet (Rosell, 2018).  

Denna studie har sociologisk relevans då sociologi bland annat ämnar studerar samhällen och 

mänskliga relationer, vilket bland annat innefattar genusrelationer och organisationskultur. 

Studien är av relevans då den kan ge en ökad förståelse för kvinnliga sjömäns upplevelser av 

sjömanskulturen i Sverige. 
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Syfte 

I och med den senaste tidens ökning av andelen kvinnliga sjömän samt Lätta ankar-upproret 

är det intressant att undersöka svenska kvinnors upplevelser av att arbeta till sjöss. Studien 

syftar till att undersöka kulturell exkludering av kvinnor som minoritet i en mansdominerad 

bransch. 

Avgränsningar 

Studien är avgränsad till att undersöka svenska kvinnliga sjömäns upplevelser av att arbeta till 

sjöss. Fokus ligger på den kulturella aspekten utifrån ett genusperspektiv där mannen är 

normen och kvinnan avviker från denna. I studien undersöks inslag av kulturen i branschen 

som upplevs som exkluderande av kvinnor samt hur dessa hanteras av de kvinnor som väljer 

att stanna kvar i branschen. 

Frågeställningar 

 Vilka exkluderande uttryck i sjömanskulturen upplever kvinnor till sjöss?  

 På vilka sätt hanterar kvinnor dessa? 

Disposition 

Uppsatsen inleds med en presentation av de teoretiska ramverk och den tidigare forskning 

som anses ha betydelse för studiens syfte och frågeställningar. Sedan presenteras 

metodavsnittet med redogörelse av studiens genomförande samt motivering av metodologiska 

val. Därefter presenteras relevant resultat med tillhörande analys. Resultat- och analysdelen 

presenteras utifrån flera underrubriker för att skapa en tydligare bild av de exkluderande 

uttrycken som föreligger i sjömanskulturen samt på vilka sätt kvinnor hanterar dessa. 

Avsnittet besvarar frågeställningarna genom återkoppling till det teoretiska ramverket och 

tidigare forskning. Slutligen diskuteras resultaten på en mer generell nivå och förslag till 

vidare forskning ges. 
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Teoretisk utgångspunkt och 

tidigare forskning 

Studien undersöker sjömanskulturen i relation till kön, specifikt hur det är att vara en kvinnlig 

sjöman i en manligt präglad branschkultur. Därför behandlar det teoretiska ramverket 

organisationskultur och kön, strukturer som påverkar samt copingstrategier för kvinnor i 

mansdominerade organisationer. Vidare presenteras tidigare forskning om sjömanskultur i 

relation till kvinnliga sjömän. Utgångspunkten är lik struktureringsteorin där samhället 

beskrivs som en interaktion mellan struktur och aktör, och där strukturer kan verka både 

möjliggörande och begränsande för individen (Johansson, 2015, s. 424-425). Genom att 

applicera genusteori tas dock hänsyn till att strukturer kan ha olika effekt för kvinnor och män 

och till att vad som anses vara kvinnligt och manligt är något som skapas i interaktionen 

mellan individer och de rådande strukturerna.  

Organisationskultur och kön 

Kulturperspektivet syftar till att undersöka normer, värderingar, symboler, språk samt 

processer i organisationer. Genom organisationskulturen uttrycks de rådande normerna och 

värderingarna vilket innebär att kulturen speglar det som anses vara rätt och normalt men 

också det som anses vara fel och onormalt (Wahl, Holgersson, Höök & Linghag, 2018, s. 

121). Organisationskultur innefattar de delade föreställningar som en grupp har uppfunnit, 

upptäckt eller utvecklat för att kunna hantera samt lösa problem med extern tillämpning samt 

intern integration (Schein, 1983, s. 14). Dessa delade föreställningar har fungerat tillräckligt 

bra och ses därför som giltiga och lärs därför ut till nya medlemmar. Organisationskulturer är 

svåra att förändra då de skapar stabilitet, mening samt en förutsägbarhet för 

gruppmedlemmarna (Schein, 1983, s. 14). Organisationskultur består både av det synliga och 

det osynliga i organisationerna. Det synliga är till exempelvis praktiker, skrift, tal, bilder med 

mera. Genom att analysera dessa synliga aspekter med hjälp av kulturperspektivet kan en 

ökad förståelse tas fram samt lyfta fram de bakomliggande uppfattningarna och antagandena. 

Det osynliga eller det omedvetna består av de normer och värderingar som råder, det vill säga 

det som är förgivettaget (Schein, 2004, s. 12-15). Organisationskultur måste förstås i 

förhållande till omgivningen då det råder ett beroendeförhållande mellan organisationen och 
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dess omvärld. Organisationen måste ständigt förhålla sig till omvärlden och dess normer då 

den behöver de resurser och legitimitet som omvärlden kan ge. Det finns inga tydliga gränser 

mellan organisationen och omvärlden, utan omvärlden genomsyrar organisationen och dess 

kultur (Grafström, Jonsson, Stig & Strannegård, 2017, s. 139, 141-142).  

Att applicera ett genusperspektiv på organisationskultur skapar en förståelse kring hur 

kulturen bidrar till att skapa kön, och föreställningar kring det, i organisationer (Wahl et al., 

2018, s. 123). Inom organisationer återfinns ofta olika kulturella normer för män och kvinnor, 

vilket resulterar i att det föreligger olika bedömningsgrunder för dem. Dessa kulturella 

könsnormer är ofta outtalade, men reproduceras och produceras, vilket i sin tur är en del av 

hur organisationer struktureras. Genom normer, värderingar, praktiker, bilder, tal och skrift 

skapas könsnormer som lärs in och sedan utövas. De blir då en del av den rådande 

organisationskulturen (Wahl et al., 2018, s. 123).  

Inom många organisationer råder en dominerande kultur som påverkar hur personerna i 

organisationen agerar (Wahl et al., 2018, s. 122). Ofta resulterar det i att medlemmar agerar i 

linje med den dominerande kulturens rådande värderingar och normer men det kan också 

finnas subkulturer eller motkulturer som ifrågasätter eller utmanar den dominerande kulturen 

om makten. Den dominerande kulturen uttrycks ofta genom språket och i vardagliga möten 

(Wahl et al., 2018, s. 122). Den grupp som är i majoritet sätter normen och präglar därmed 

den dominerande kulturen. Minoriteter ses istället som avvikande från normen (Wahl et al., 

2018, s. 162-163). Normen definierar hur avvikare uppfattas och bedöms, då avvikare jämförs 

med normen. Detta medför att avvikaren betraktas som en representant för den avvikande 

kategori den tillhör, medan en person som tillhör normen betraktas utifrån dennes individuella 

egenskaper. Kultur inom organisationer påverkas således av strukturer och maktrelationer 

(Wahl et al., 2018, s. 162-163). Sjöfartsbranschen har länge dominerats av män och kvinnliga 

sjömäns upplevelser kan därför analyseras utifrån att de är avvikare från den manliga normen.  

Strukturer och kulturella uttryck 

Kultur och struktur går hand i hand då praktiker i organisationskulturen ger uttryck för 

bakomliggande strukturer samtidigt som kulturen bidrar till att att strukturer återskapas och 

förändras. Både kultur och struktur påverkar och påverkas i sin tur av de aktörer som verkar 

inom en organisation (Wahl et al., 2018, s. 310-311). Samhällets könsmaktsordning innebär 

att män är strukturellt överordnade kvinnor då de historiskt har haft mer resurser (Lipman-

Blumen, 1976, s. 16). Något som är starkt sammankopplat till könsmaktsordningen är 
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homosocialitet. Det är ett begrepp som betecknar sociala, icke sexuella preferenser till 

relationer med personer av samma kön. Män kan, genom att söka sig till andra män, behålla 

kontrollen över resurserna, det vill säga makten (Lipman-Blumen, 1976, s. 16). Som ett 

försök till att få mer makt kan både kvinnor och män visa lojalitet till den överordnade 

gruppen vilket reproducerar könsstrukturen (Wahl et al., 2018, s. 151-152). Homosocial 

kooptering är ett uttryck som beskriver den process som avgör vilka män som ges tillträde till 

den överordnade gruppen, där männen utöver att uppfylla informella krav måste visa lojalitet 

till de rådande värderingarna (Wahl et al., 2018, s. 145). 

I sin klassiska studie om könsprocesser i organisationer i USA på 1970-talet hänför 

sociologen Rosabeth Moss Kanter de problem som minoriteter i organisationen upplever till 

frekvensstrukturer. Kanter skiljer på uttrycken minoritet och avvikare där grupper där upp till 

cirka 15% av medlemmarna är kvinnor ger dem positionen som avvikare medan den övre 

gränsen för vad som räknas som minoritet ligger runt cirka 35% kvinnor (1993, s. 208). 

Avvikarpositionen ger upphov till tre strukturella effekter. Synlighet innebär att kvinnor 

sticker ut som minoritet. Det kan vara positivt om överordnade ser kvinnan lättare, men det är 

oftast negativt då hon riskerar att bli en symbol för sitt kön. Ytterligare en negativ aspekt av 

synlighet är att exempelvis fokus hamnar på kvinnans utseende istället för hennes kompetens. 

Därför leder synligheten ofta till en paradoxal prestationspress för kvinnan, som måste 

prestera bättre än män då hon representerar gruppen kvinnor som jämförs med den manliga 

normen. Samtidigt får hon inte prestera för väl för då framställs män i sämre dager och det 

finns en risk att hon blir straffad för detta (Kanter, 1993, s. 209-221).  

Kanter tar även upp kontrasteffekten, vilken innebär att avvikarens närvaro gör normgruppen 

mer medveten om vad de i gruppen har gemensamt och vad avvikaren då utgör ett potentiellt 

hot mot. Majoritetsgruppen förstärker den egna kulturen och skillnaderna mellan den egna 

gruppen och minoritetsgruppen, vilket kan ses som ett sätt för majoriteten att skydda den 

rådande kulturen (Kanter, 1993, s. 222-230). Assimilering innebär att bedömningen av 

kvinnor inte sker på individnivå utan baseras på egenskapen kön och generaliseringar om 

kvinnor, det vill säga kvinnor reduceras ofta till stereotyper och tvingas in i begränsade roller 

(Kanter, 1993, s. 231-236). På grund av dessa effekter leder avvikarpositionen till att de 

rådande strukturerna, som gynnar den manliga majoriteten, återskapas. När kvinnor är 

minoritet, men inte längre i avvikarposition, är de istället tillräckligt många för att bilda 

allianser och påverka kulturen kollektivt (Kanter, 1993, s. 209).  
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Kanter har kritiserats för att inte ta hänsyn till de övergripande könsstrukturer som finns på 

samhällsnivå, där mannen har en högre status än kvinnan (Yoder, 1991, s. 180-181). Det 

spelar roll vilket kön som är i minoritet, då män i minoritet istället gynnas av de strukturella 

effekter som avvikarpositionen medför (Wahl et al., 2018, s. 84). Kvinnor i majoritet kan 

motarbetas av patriarkala diskurser som återskapar den rådande könsordningen trots att 

kvinnorna utgör normen i organisationen (Wahl et al., 2018, s. 196-198). Kritiken mot 

Kanters teori är giltig men genom att applicera den kunskap som finns om könsstrukturer på 

samhällsnivå går det ändå att analysera kvinnliga sjömäns upplevelser av en mansdominerad 

branschkultur utifrån avvikarpositionens negativa strukturella effekter. Genom ett kombinerat 

synsätt kan kvinnliga sjömäns upplevelser, trots att de utifrån Kanters resonemang inte är 

avvikare, analyseras utifrån att de är minoritet i organisationen samt underordnade i 

könsordningen på samhällsnivå och därmed i avvikarposition. Kanter studerade dessutom en 

organisation med stark hierarki. Trots att det är idag är vanligare med platta organisationer 

karaktäriseras sjöfartsbranschen fortfarande av en stark traditionell hierarki. Dessutom är 

branschen relativt isolerad från omvärlden så trots samhällsförändringar föreligger en mer 

traditionell syn på kön. Även tidigare forskning om kvinnliga sjömän i svensk kontext, vilken 

behandlas i avsnittet Kvinnliga sjömän och sjömanskultur (se Kaijsers studier), har delvis 

utgått från Kanters teori varav det är ändamålsenligt att pröva och vidareutveckla 

applikationen av denna på kvinnliga sjömäns upplevelser.  

Copingstrategier 

I studier om kvinnor som minoritet i organisationer identifieras olika strategier som kvinnor 

använder sig av för att hantera minoritetspositionen och de negativa upplevelser som den kan 

medföra. Dessa strategier har vissa gemensamma nämnare, men tar upp olika aspekter. I sin 

studie om könssegregeringsprocesser i mansdominerade organisationer identifierade Lindgren 

konformiststrategin vilket innebär att kvinnor framhåller sin likhet med majoriteten, 

exempelvis genom att ta avstånd från andra kvinnor (1985, s. 64-67). Defensiva 

avvikarstrategier innebär istället att kvinnan både anpassar sig och protesterar. Den mest 

anpassningsbara av dessa, innovatören, innebär att kvinnan söker acceptans och skydd hos 

majoriteten genom att anta en stereotyp roll, som exempelvis mamman i gruppen. Den mest 

protesterande strategin är flykt, vilket är då kvinnan söker sig till andra kvinnor och undviker 

män eller att hon lämnar organisationen. Ett mellanting är ritualisten som isolerar sig i sina 

arbetsuppgifter och fokuserar på de formella kraven på rollen (Lindgren, 1985, s. 64-67).  
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Wahl identifierar fyra strategier som används av kvinnor för att hantera sin självkänsla när de 

är underordnade i både samhället och organisationen (1992, s. 255). Den könsneutrala 

strategin innebär att kön osynliggörs och görs irrelevant vilket innebär att klyftan mellan 

mansdominans och självkänsla försvinner. Det relativa synsättets strategi innebär att de ser 

mansdominansen som relativ, som försvinner i takt med att antalet kvinnor ökar. 

Omvärldsstrategin innebär att underordningen ses som en konsekvens av könsstrukturer i 

omvärlden och hänförs inte till den egna personen. Den positiva strategin innebär att de ser 

situationen från den ljusa sidan och utnyttjar de fördelar som den underordnade positionen 

medför (Wahl, 1992, s. 255).  

Worrall, Harris, Stewart, Thomas och McDermott fann att kvinnor i mansdominerade 

organisationskulturer hade ett behov av stöd genom kvinnligt mentorskap. Detta på grund av 

avsaknad av kvinnliga förebilder eller kvinnor som har gjort karriär i branschen, men också 

för att få bland annat psykiskt stöd i den mansdominerade branschen (Worrall et al,. 2010, s. 

277). Därmed kan mentorskap eller andra former av socialt stöd ses som en copingstrategi för 

kvinnor i minoritet. 

Kvinnliga sjömän och sjömanskultur 

För att kunna förstå sjömanskulturen måste man även ha det historiska arvet i åtanke. Under 

segelfartygens period lades grunden för den yrkeskultur som präglat och till viss del 

fortfarande präglar yrket. Kulturen inom sjömansyrket växte fram under speciella 

förutsättningar, bland annat genom isoleringen från omvärlden i långa perioder, bristande 

kontakt med närstående, förluster av andra besättningsmän och beroendet av kollegorna. 

Kultur är något som förändras långsamt. Den sjömanskultur som växte fram under 

segelfartygens tid ligger till grund för den kultur som råder idag (Kaijser, 2005, s. 11). 

Sjömanskulturen är därför större än de olika rederiernas egna organisationskulturer. I denna 

studie syftar därför organisationskultur till sjömanskulturen i stort. 

Thomas har bland annat undersökt attityder gentemot kvinnliga sjömän i över 30 länder 

(Thomas, 2004, s. 310). I studien framkommer det att män som inte hade någon eller en 

väldigt liten erfarenhet av att arbeta med kvinnliga sjömän tenderar att ha en negativ attityd 

till dem. De menade att sjömansyrket var för hårt för kvinnor och att det inte är ett passande 

karriärval för en kvinna. Vissa menade att kvinnor kunde arbeta ombord, men bara på 

positioner som inte stred gentemot deras kvinnlighet. Det framkommer även att de som inte 

har arbetat med kvinnliga sjömän ansåg att det, för kvinnor, skulle vara svårt att kombinera 
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sjömansyrket med giftermål och moderskapet vilket resulterade i att de ansåg att det var dåligt 

att anställa kvinnor, då de ändå inte skulle bli långvariga och var en dålig investering 

(Thomas, 2004, s. 311). Studien fann även att de kvinnliga sjömännen ofta upplevde problem 

med de manliga kollegorna som inte alltid accepterade kvinnliga sjömän, vilket resulterade i 

att de bedömdes hårdare än deras manliga kollegor och hade svårt att genomföra sitt arbete 

(Thomas, 2004, s. 313). Thomas fann i sin studie att män som har arbetat med kvinnliga 

sjömän hade en positiv attityd till kvinnliga sjömän överlag och menade att de var mer 

engagerade än manliga sjömän. De ansåg även att både män och kvinnor som blev föräldrar 

löper lika stor risk att gå i land (Thomas, 2004, s. 311-313). 

Kitada (2013) genomförde en undersökning i åtta olika länder om bland annat normer till 

sjöss och strategier som kvinnliga sjömän använde sig av för att hantera dessa. Trots 

undersökningsdeltagarnas olika bakgrunder, det vill säga nationaliteter, åldrar och kön, 

identifierade de att kulturen är baserad på maskulinitetsnormer. Maskulinitetsnormen 

dominerar sjömanskulturen vilket leder till att vara en kvinnlig sjöman innebär att skilja sig 

från resten av besättningen (Kitada, 2013, s. 216-217). Sjömanskulturen består av dess egna 

regler och förordningar, dessa måste alla sjömän formas efter. Kitada menar att det är viktigt 

att kvinnliga sjömän passar in i den manligt kodade sjömanskulturen för att bli accepterad 

som en del av besättningen (Kitada, 2013, s. 217). I början av en karriär till sjöss tenderar 

kvinnliga sjömän att förhandla om sin könsidentitet för att passa in i den mansdominerade 

branschen (Kitada, 2013, s. 217-218).  

Kaijser (2005) undersökte den första generationens kvinnliga sjömän i Sverige under den 

senare delen av 1900-talet genom att intervjua och samla material såsom 

dagboksanteckningar. Kaijser tar bland annat upp sjömansyrket rent historiskt, hur kvinnor 

började arbeta som sjömän, drivkrafter till yrkesvalet, kvinnornas dubbla identitet som sjöman 

och kvinna, kvinnornas position som minoritet. Kaijser använde sig av Kanters teori och 

menade att den kvinnliga sjömannen, som avvikare, ansåg att det var enklare att ta till sig en 

tilldelad stereotyp än att gå emot den. Stereotyper blir tilldelade minoritetsgruppen, av 

majoritetsgruppen, och de bekräftas genom att avvikaren lever upp till föreställningarna kring 

stereotyper. Kaijser identifierade vilka stereotyper de kvinnliga sjömännen främst drabbades 

av, vilket var maskoten som anses behöva beskyddas och som majoritetsgruppen känner 

stolthet över, samt mamman som är omhändertagande och som männen vänder sig till för att 

prata om diverse problem (Kaijser, 2005, s. 162-171). Kvinnor som precis hade börjat arbeta 

eller som inte hade arbetat så länge inom sjöfarten levde upp till en typisk manlig identitet 
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(Kaijser, 2005, s. 155, 241). Detta gjorde de bland annat genom förnekandet av allt som 

ansågs vara kvinnligt (Kaijser, 2005, s. 157-161). 

Kitada fann i sin studie två strategier som handlar om förhandlande med sin kvinnlighet. 

Strategin ‘The obscurers of femininity’ innebär att kvinnor undviker att bli sedda som 

sexuella varelser och istället accepteras som kollegor. Den andra strategin, ‘The reinforcers of 

masculinity’, går ut på att förstärka maskuliniteten (Kitada, 2013, s. 218). Kaijser hävdar att i 

skapandet av en yrkesidentitet eller roll måste kvinnliga sjömän, på grund av deras position 

som minoritet, på något sätt ta deras kön i beaktning. Detta kan ske med hjälp av omedvetna 

eller medvetna strategier. En strategi är att framhäva likheter med majoritetsgruppen, samt att 

framhäva att det är personligheten som avgör och att kön inte är viktigt (Kaijser, 2005, s. 155, 

241). Denna strategi liknar både Lindgrens konformiststrategi (1985, s. 64-67) och Wahls 

neutrala könsstrategi (1992, s. 255).   

Trots att Kitada och Thomas inte undersöker en svensk kontext är dessa studier av relevans då 

de kommer fram till liknande slutsatser som Kaijser om sjömanskulturen: att 

maskulinititetsnormen präglar sjömanskulturen, att åsikter om kvinnliga sjömän ofta baseras 

på traditionella könsstereotyper och att det ofta medför negativa konsekvenser för kvinnor till 

sjöss.  

Metod och data  

Studien har utgått från en abduktiv ansats, det vill säga det har skett en växelverkan mellan 

induktion och deduktion (Svensson, 2015, s. 219). Teorin har använts i utformning av studien 

och empirin har i samspel med det teoretiska ramverket hjälpt att utveckla en 

förklaringsmodell som skulle kunna vara applicerbar även i andra sammanhang. 

Urval 

I denna studie har ett strategiskt urval använts, vilket innebär att urvalet baserats på vissa 

kärnvariabler. Dessa var att undersökningsdeltagarna skulle identifiera sig som kvinna samt 

som yrkesverksam sjöman. I denna studie har undersökningsdeltagarna nåtts genom kontakter 

i författarnas egna utökade nätverk. Då studien syftar till att undersöka kvinnliga sjömäns 

individuella subjektiva upplevelser av att vara kvinna i en mansdominerad bransch och inte 
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generera generaliserbar data kan ett strategiskt urval anses vara legitimt. I denna studie har sju 

kvinnliga sjömän intervjuats. Undersökningsdeltagarna arbetade alla till sjöss, med någon 

form av sjömansbefattning (bland annat matroser, styrmän, befälhavare). Deltagarna hade 

arbetat till sjöss från sex till tjugo år och befann sig i åldersintervallet 25 till 40. 

Etiska överväganden 

Studien har gjorts med beaktning av Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inklusive de 

fyra huvudkraven om information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande. 

Informationskravet syftar till att undersökningsdeltagarna skall informeras om studiens syfte, 

det frivilliga deltagande samt att den insamlade datan endast skall användas i forskningssyfte 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 7-8). Samtyckeskravet syftar till att samtycke från 

undersökningsdeltagarna skall inhämtas. Deltagarna ska kunna bestämma om de vill delta, hur 

länge och villkoren för deltagandet. Samtyckeskravet innebär även att 

undersökningsdeltagarna har rätt att avbryta sitt deltagande utan konsekvenser 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 9-11). I enlighet med informations- och samtyckeskraven 

informerades undersökningsdeltagarna redan vid första kontakten i informationsbrevet (se 

Bilaga 1) om studiens syfte, det frivilliga deltagandet samt hur insamlad data var avsedd att 

behandlas, exempelvis inspelning och transkribering av intervjuer. Undersökningsdeltagarna 

informerades återigen om detta muntligt innan intervjuerna påbörjades, då även samtycke 

insamlades. Undersökningsdeltagarna påverkade villkoren för deltagandet, bland annat genom 

att bestämma datum och tid för intervjun.  

I informationsbrevet och i samband med intervjun informerades även deltagarna om 

konfidentialitetskravet som syftar till att information som kan leda till identifiering av 

undersökningsdeltagarna tas bort eller avidentifieras. Kravet syftar i synnerhet till etiskt 

känsliga uppgifter samt i allmänhet till all information som kan bidra till en identifiering. 

Informationen skall även lagras på ett sådant sätt så att ingen utom forskaren ska ha tillgång 

till denna information (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12-13). I denna studie har det varit av 

särskilt stor vikt att avidentifiera undersökningsdeltagarna då kvinnor är en minoritet i 

branschen. Dessutom har en av författarna kopplingar till undersökningsdeltagarna. För att 

garantera att deltagarna inte ska identifieras genom sin medverkan i studien har bland namn, 

titel, orter, fartygsnamn, väldigt specifika händelser, företagsnamn med mera dolts i studien. 

Endast studiens författare har haft tillgång till den insamlade datan. Behandling av 

personuppgifter skedde i enlighet med Vetenskapsrådets rekommendationer 
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(Vetenskapsrådet, 2002, s. 16), samt GDPR (The General Data Protection Regulation, EU 

2016/679). Efter att en transkribering gjorts av intervjun så förstördes den inspelade intervjun, 

detta för att säkerställa att inte spara eller hantera personuppgifter mer än nödvändigt. Även 

transkriberingarna förstördes efter att studien hade färdigställts. 

Nyttjandekravet syftar till att all insamlad data endast få användas till forskningsändamål och 

får därför inte nyttjas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga ändamål 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 14-15). Undersökningsdeltagarna informerades om detta i 

informationsbrevet samt i samband med intervjun. Ingen insamlad data i denna studie har 

eller kommer att användas till annat än forsknings- eller vetenskapliga syften.  

Forskarrollen 

Inför utformandet av en studie bör författarna alltid se över den egna forskarrollen. Detta är i 

synnerhet viktigt då studien behandlar ämnen som kan ses som känsliga (Aspers, 2011, s. 67). 

Då upplevelser av exkluderande uttryck skulle kunna ses som ett känsligt ämne, har 

författarnas forskarroll setts över och diskuterats. På grund av studien baseras på upplevelser 

relaterade till känsliga ämnen har ett förhållningssätt byggt på respekt, öppenhet samt 

ödmjukhet inför undersökningsdeltagarans uppgifter. Detta har bland annat eftersträvas vid 

kontakten med deltagarna men även vid en analys av datamaterialet. På grund av materialets 

känsliga natur har, de tidigare nämnda, Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 5-6) varit av vikt i studiens alla delar.  

Studiens datainsamling beror på och tolkas genom författarnas tidigare kunskap och 

förförståelse för ämnet (Aspers, 2011, s. 38). I denna studie har den ena författaren kopplingar 

till fältet genom att ena författarens partner själv är sjöman samt att författaren arbetar ideellt 

som sjöscout och har på detta sätt lärt känna flera sjömän. I analysen av materialet har båda 

författarna diskuterat fram resultaten tillsammans för att minska risken att förförståelsen ska 

färga tolkningarna från vardera håll. 

Urvalsmetod baserades på författarnas egna utökade nätverk, vilket kan ha haft en negativ 

inverkan på studien bland annat genom eventuell homogenitet. En fördel kan ha varit att 

undersökningsdeltagarna, genom att vara en del av författarnas utökade nätverk, kände ett 

större förtroende och på detta sätt hade lättare att öppna upp sig och prata om ämnen som kan 

ha ansetts vara känsliga. En nackdel med urvalsmetoden skulle kunna ha varit att deltagarna 

upplevt en minskad känsla av anonymitet. Detta skulle kunna ha lett till att de inte tagit upp 
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eller velat prata om känsliga ämnen, som till exempelvis deras upplevelser av diskriminering. 

Konfidentialitet som utlovades skulle kunna ha ökat den subjektiva upplevelsen av 

anonymiteten. Intervjuer på telefon kan ge olika effekter och påverkar deltagarens tolkning av 

intervjuaren och frågorna. Å ena sidan kan vara lättare att prata om känsliga ämnen över 

telefon vilket leder till en ökad subjektiv trygghet. Å andra sidan kan telefonen skapa en 

distans då den minskar den mänskliga kontakten.  

Datainsamling 

Studiens datainsamling skedde genom semistrukturerade intervjuer med tematiskt öppna 

inslag (se Bilaga 2). Semistrukturerade intervjuer består till viss del av förutbestämda frågor 

men tillåter forskaren att utveckla de befintliga frågorna eller ställa andra frågor som 

forskaren anser vara av vikt. Tematiskt öppna intervjuer använder sig av förutbestämda teman 

och frågor, men anpassas efter undersökningsdeltagarens svar på dessa. Detta görs för att 

kunna lyfta fram undersökningsdeltagarens meningsnivå (Aspers, 2011, s. 143, 146). 

Användningen av semistrukturerade intervjuer med tematiskt öppna frågor gjordes för att 

undersöka och få fram undersökningsdeltagarnas subjektiva upplevelser av ämnet samt att 

lyfta upp vad de ansåg vara viktigt.  

Utifrån tidigare forskning om genus och organisationskultur samt sjömanskultur identifierades 

olika teman som låg till grund för hur intervjufrågorna formulerades. Frågorna var fria att tas i 

den ordning som författaren ansåg var mest passande utifrån vad deltagarna berättade. 

Författaren var även fri att utgå från temat och formulera om frågorna och anpassa dem till 

deltagarnas berättelser. De tematiskt öppna inslagen användes för en smidigare och mer 

naturlig övergång mellan olika teman. Det medförde även att data som föll utanför de 

förutbestämda frågornas ramar kunde fångas upp. Av samma anledning fanns även mer 

allmänna fördjupningsfrågor förberedda som komplement till följdfrågorna, exempelvis “Kan 

du utveckla ...” eller “Kan du ge ett exempel”. Validering av frågorna i intervjuguiden 

genomfördes av två utomstående och oberoende personer som läste igenom och 

kommenterade utformningen. Detta för att säkerställa att formuläret mätte vad det avsåg att 

mäta samt att frågorna var tydliga och lätta att förstå.  

Intervjuerna skedde per telefon. De flesta undersökningsdeltagare arbetade i så kallade 1:1-

system, vilket innebär att de arbetar samt bor på fartyget under en viss period och under en 

lika lång tid är de sedan lediga. Systemet innebär att det inom branschen är vanligt att sjömän 

bor på olika geografiska platser även om sjöfarten är koncentrerad till vissa områden. För 
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studien innebar det att undersökningsdeltagarna antingen befann sig till sjöss eller i olika delar 

av Sverige, vilket omöjliggjorde annat än telefonintervjuer. Intervjuerna spelades in så att 

författarnas hela fokus låg på intervjun och undersökningsdeltagarnas berättelser samt för att 

författarna skulle kunna använda sig av ett aktivt lyssnande. Det aktiva lyssnandet 

underlättade och skapade förutsättningar för att ställa relevanta följdfrågor som inte fanns 

med i intervjuguiden.  

Tillvägagångssätt för analys av materialet  

De inspelade telefonintervjuerna transkriberades exakt enligt ordalydelsen och med 

förtydligande av skratt eller andra språkliga uttryck när det ansågs vara relevant för att belysa 

tonen i berättelsen så att analys kunde ske av båda författarna trots att intervjuerna skedde 

separat. Efter bearbetningen av transkriberingen gjordes en analys av datan och i samband 

med detta identifierades gemensamma samt återkommande erfarenheter som omvandlades till 

teman. Kodningsprocessen var på detta vis induktiv, då materialet skapade koderna (Aspers, 

2011, s. 169). Att koda det insamlade datamaterialet bidrar till en struktur samt en ökad 

förståelse av det insamlade materialet och underlättar en analys (Aspers, 2011, s. 167-168). 

Under kodningen tilldelades varje undersökningsdeltagare en siffra, exempelvis ‘Deltagare 1’ 

för att i analysen ge en översikt av vilka deltagare som har upplevt vad. I resultatet presenteras 

citat inte med undersökningsdetagarens siffra för att läsare inte ska kunna identifiera deltagare 

genom att pussla ihop olika historier, med hänvisning till konfidentialitetskravet. I denna 

studie återfanns också deduktiva komponenter av kodningen då intervjuguiden hade tagits 

fram med vissa förutbestämda teman i åtanke. När temana hade identifierats samt kodningen 

av datamaterialet färdigställts analyserades och sammanställdes detta till ett resultat. Studiens 

resultat kopplades sedan till tidigare forskning och tolkades utifrån teorierna.       

Återkoppling till fältet 

Inför intervjuerna informerades undersökningsdeltagarna att de delges studiens resultat efter 

kollegial kvalitetsgranskning. Undersökningsdeltagarna meddelades även att de efter detta ges 

möjlighet att inkomma med eventuella synpunkter på tolkning och analys samt att denna 

feedback välkomnas då den är värdefull och användbar för författarna för fortsatt utveckling i 

forskarrollen.  
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Resultat och analys 

Överlag trivdes kvinnorna i branschen och de lyfte många positiva aspekter, som exempelvis 

att schemat upplevdes befriande då det medförde långa perioder av ledighet. 

Undersökningsdeltagarna beskrev hur det har skett avsevärda positiva förändringar i kulturen 

de senaste åren. Trots detta beskrevs vissa aspekter av sjömanskulturen fortfarande som 

exkluderande för kvinnor. I förhållande till frågeställningarna utkristalliserades två 

huvudteman. Dessa var ‘Exkluderande uttryck i sjömanskulturen’ samt ‘Sätt att hantera 

exkluderande uttryck’. Under dessa teman framlades ett flertal underkategorier som togs fram 

utifrån kodningen av datamaterialet.  

Exkluderande uttryck i sjömanskulturen 

En del av de svårigheter som undersökningsdeltagarna beskrev i branschen upplevde de inte 

själva som riktade mot dem som kvinnor eller som grundande i sexism. Dessa besvär ansågs 

istället vara sådant som kan upplevas som problematiskt av både kvinnor och män inom alla 

yrken och därför fokuserar studien inte på dessa. Istället presenteras här de kulturella inslag i 

sjömanskulturen som upplevdes som problematiska för kvinnliga sjömän. Denna kulturella 

problematik yttrades främst genom språkliga uttryck men märktes även strukturellt.  

Sjömansstereotypen 

Undersökningsdeltagarna beskrev en bild, i branschen, av den stereotypa sjömannen som en 

man. I allmänhet upplevde deltagarna inte det som ett problem. Flera deltagare beskrev dock 

tillfällen då den manliga sjömansstereotypen har upplevts som exkluderande för dem som 

kvinnor. Många deltagare arbetar ofta som ensam kvinna med flera män vilket innebär att de 

inte bara är minoritet utan dessutom avvikare. Då kvinnliga sjömän avviker från normen om 

att sjömannen är en man drabbas de av synlighetseffekten, det vill säga att de i egenskap av 

kvinnor sticker ut. Detta kan leda till att de upplever en prestationspress då fokus förskjuts 

från deras kompetens (Kanter, 1993, s. 208-209). En deltagare beskrev hur hon upplever att 

hon som kvinna måste arbeta hårdare för att visa att hon är lika kompetent som sina manliga 

kollegor.  

Men någonstans har jag ändå fått jobba upp respekten. Jag har fått bevisa för dom, känns det som, 

att jag klarar av att göra exakt samma arbetsuppgifter som dom har. Så är det någonstans för alla, 
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så fort man kommer till en ny båt så måste man bli accepterad och respekterad och det måste man 

jobba upp. Men jag har ofta tyckt att som tjej måste man arbeta dubbelt så hård och visa dubbelt så 

mycket att man faktiskt klarar det och att man faktiskt är duktig på sitt jobb.  

Vissa kvinnor beskrev hur det också kan upplevas som ett ifrågasättande av deras kompetens 

när manliga kollegor hjälper dem med fysiskt krävande uppgifter för att de är kvinnor.  

Ja men det är ofta så att dom gärna vill hjälpa till, till exempel om jag ska bära något tungt så 

känner dom en skyldighet att hjälpa till liksom. Men så kan det nästan vara från kollegor också. Dom 

är gärna där och lägger sig i. Säkert inte för att dom menar något illa, men det blir ju som att… Jag 

tar lite illa upp, för att då blir det som att jag inte klarar av mitt jobb även fast jag gör det.  

En effekt av avvikarpositionen är assimilering som innebär att bedömningen av kvinnor inte 

sker på individnivå utan baseras på egenskapen kön (Kanter, 1993, s. 231-236). I resultatet 

återfinns att den manliga sjömansstereotypen medför att bedömningen av deltagarnas fysiska 

förmåga ibland baseras på generaliseringar om att kvinnor är fysiskt svagare än män. 

Flera deltagare berättade hur de vid enstaka tillfällen möter män i branschen som uttrycker att 

kvinnor inte borde arbeta till sjöss. Det beskrevs hur vissa män anser att kvinnor inte kan 

prestera lika väl som män på grund av att de förknippar yrket med ett manligt ideal, där 

exempelvis den fysiska förmågan lyfts fram som bristande hos kvinnor. Andra män anser att 

kvinnor inte hör hemma på båt för att deras närvaro förändrar männens beteende och gör dem 

mer insmickrande mot kvinnor.  

Men jag har också träffat en kille som jobbar på en annan båt som sa att ‘Jag tycker inte att tjejer 

ska jobba ombord, killarna blir helt stolliga. Jag tycker inte att tjejer ska va på sjön’. 

Deltagarna beskrev hur dessa åsikter kan uttryckas bakom kvinnans rygg till andra män i 

organisationen, i kvinnans närvaro eller direkt till henne, vilket visar på att 

organisationskulturen genomsyras av mansnormen. Studien ser även hur kvinnor blir 

kategoriserade i traditionellt kvinnliga stereotyper såsom nedan citat visar. Åsikter om att 

kvinnor inte är riktiga sjömän baseras ofta på utdaterade könsroller och stereotyper om att 

kvinnor hör till hemmet och inte till arbetslivet. Även detta kan tolkas som ett resultat av den 

strukturella effekten assimilering som medför att kvinnor i avvikarposition bedöms utifrån 

kvinnliga stereotyper (Kanter, 1993, s. 222-230). 

Skepparen hade sagt till min skeppare: “Vad gör hon här? Vi ska inte ha några kvinnor ombord, 

dom ska stå vid spisen”. 

Att män på grund av kvinnors närvaro blir mer medvetna om sin egen kultur och försöker 

framhäva skillnader mellan den egna gruppen och minoritetsgruppen kvinnor är ett resultat av 
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kontrasteffekten (Kanter, 1993, s. 222-230). Att påminna kvinnor om att mannen är normen 

genom uttryck för utdaterade könsroller kan därför ses som ett försök av manliga sjöman till 

att framhäva skillnader mellan män och kvinnor och markera kvinnan som underordnad för att 

skydda den manliga sjömanskulturen. 

Könsnormerna som återfinns i sjömanstereotypen är ofta outtalade, men produceras och 

reproduceras, vilket i sin tur är en del av hur organisationer struktureras. Genom dessa normer 

och värderingar skapas könsnormer som har lärs in och utövats.  De blir på sådant sätt en del 

av den rådande organisationskulturen (Wahl et al., 2018, s. 123). 

Sen också att ibland så kan man nästan bli sedd som nåt exotiskt. [...] Det blir alltid fokus på att jag 

är tjej, det kan jag tycka är väldigt tråkigt. Men det är väl också normer överlag. Jag blir annorlunda 

för att jag gör ett traditionellt manligt yrke. Men den frågan är nog större än vad sjöfartsbranschen 

kan hantera, det ligger nog djupare i samhälle 

Överlag medför diskursen om sjömannen som man att mannen som norm reproduceras, vilket 

bidrar till att förstärka skillnader mellan kvinnor och män. En deltagare lyfter dock att denna 

diskurs är större än sjöfartsbranschen. Detta då organisationskulturer påverkas av de processer 

som sker i omgivningen (Grafström et al., 2017, s. 139). Även diskursen på samhällsnivå och 

könsmaktsordningen bidrar alltså till att kvinnliga sjömän ses som avvikare. Att denna studie 

genomförs med fokus på kvinnliga sjömän kan därmed också bidra till att normen 

upprätthålls.  

Jargong 

Ett annat tema som framkommer av intervjuerna är en jargong som beskrivs som hård, där 

könsord, svordomar och nedsättande ord mot kvinnor och andra minoritetsgrupper är vanligt 

förekommande.  

Det som jag tror är jätteskillnad att jobba på båt mot att jobba på land, på kontor eller så. Det är att 

det är ganska hård jargong om man säger så.  

De kvinnliga sjömännen beskriver hur jargongen bidrar till en fientlig arbetsmiljö, vare sig de 

tar åt sig personligen eller ej. Detta medför att vissa kvinnor aktivt väljer att inte delta i 

sociala aktiviteter då jargongen exkluderar dem från gruppen. En deltagare vittnar om hur hon 

drar sig undan under fika- och lunchraster för att slippa utsättas för den hårda jargongen. 

Jag tycker att det är mycket skällsord på kvinnor i olika lag… som kommer… ett ganska så grovt 

språk emellanåt. En ganska så taskig inställning mot människor överlag, inte bara liksom mot 

kvinnor men också att man kan prata väldigt nedsättande om andra nationaliteter och så. Inte så 
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mycket i själva arbetet men på lunchen och fikaraster och det gör ju att jag har valt att mer eller 

mindre inte vara med och sitta och fika och så för jag tycker liksom att det är en otroligt tråkig miljö. 

Enligt Wahl et al. uttrycks den dominerande kulturen genom språket i vardagliga möten 

(2018, s. 122). Den hårda jargongen är en utmärkande faktor till att mannen som norm 

reproduceras. Utifrån kontrasteffekten skapar kvinnliga sjömäns närvaro en medvetenhet hos 

de manliga sjömännen om vad de som grupp har gemensamt och som hotas av de kvinnliga 

sjömännen. Genom att förstärka skillnader mellan grupperna försöker majoriteten skydda sin 

kultur (Kanter, 1993, s. 222-230). Jargongen som ofta går ut på att markera kvinnor som 

underordnade och skilda från männen kan därför ses som en konsekvens av kontrasteffekten. 

Denna jargong uttrycks både om kvinnor som grupp eller riktas mot specifika kvinnor, vilket 

följande citat påtalar. 

En kvinna som gör fel blir liksom en jävla kärring men en man som gör fel gör inte fel. 

Det är inte bara manliga kollegor som deltar i den sexistiska jargongen utan det är även 

manliga chefer. Andra chefer deltar inte aktivt men låter jargongen fortgå. Ofta försvaras 

jargongen av de inblandade eller överordnade med att det är skämt och att de som kvinna bör 

ha lite mer humor. Även detta kan utifrån kontrasteffekten tolkas som att män markerar 

skillnader mellan sig själva och kvinnor (Kanter, 1993, s. 222-230), där kvinnor har lägre 

humornivå än dem. 

Många av de som man har jobbat med har ju jobbat till sjöss sen de var 16 år eller så och kommer 

från en annan era och det märks. Det kan vara ganska mycket svordomar och könsord, rent språkligt 

så. Sen ligger det inte så mycket bakom, så jag brukar inte ta illa upp eller så. Men det tror jag att 

om man kommer utifrån så blir man ju ganska häpen. Men jag har vant mig.  

Flera deltagare beskriver olika subkulturer som ‘gubbiga’ eller ‘macho’ där denna typ av 

jargong är särskilt vanlig. Dessa subkulturer består främst av äldre män som har med sig 

denna jargong från en tid då det var väldigt ovanligt att kvinnor arbetade till sjöss. 

Subkulturer runt traditionellt manliga ideal kan ses som en konsekvens av homosocial 

kooptering i branschen, där männen hävdar sin makt genom att avsäga sig sådant som anses 

vara icke-manligt (Wahl et al., 2018, s. 145). Den hårda jargongen, som ofta sker på kvinnors 

bekostnad, exkluderar kvinnor och bekräftar dem som underordnade män. Vissa subkulturer 

inkluderar även yngre män som socialiserats in i gruppens rådande normer och värderingar. 

Även detta kan förklaras av homosocialitet som ofta medför att män behöver visa sin lojalitet 

till gruppen för att få behålla och legitimera makten (Wahl et al., 2018, s. 151-152). En 
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deltagare beskriver de ålderdomliga värderingarna som ett resultat av den slutna miljön i till 

sjöss, där det är vanligt att sjömännen är isolerade till sjöss i flera veckor. 

Ja det är ju en ganska sluten miljö där gamla värderingar och sätt att vara och prata bevaras väldigt 

mycket mer än i resten av samhället. Man kan uppleva att det är som en tidsresa att komma ombord 

på en båt när det är mycket äldre sjömän. Det kan vara väldigt ålderdomliga värderingar och språk 

och så. 

Det kan tolkas som att den slutna miljön, som till viss del skyddas från yttre påverkan, i 

kombination med homosocialitet bidrar till att det traditionellt manliga idealet bevaras. 

Mumshaming 

Ett annat språkligt inslag som är exkluderande för kvinnor är mumshaming, det vill säga när 

mammor skambeläggs på grund av föreställningar och normer gällande mammarollen. Flera 

deltagare beskriver hur kvinnor förväntas sluta arbeta till sjöss när de får barn, trots att inte 

samma förväntningar finns på manliga sjömän. Mumshaming sker inte bara mot mammor 

utan även mot kvinnliga sjömän utan barn.  

Till och med som elev, så fick jag väldigt ofta den frågan att ‘Vad ska du göra när du får barn?’ eller 

‘Vad ska du göra när du vill bilda familj för då kan du inte segla längre?’. Jag tror inte det är nån 

fråga man får i många andra branscher. Då är det istället att man är mammaledig ett tag och sen 

kommer man tillbaka. Men i sjöfartsbranschen så är det mer som att du får barn och sen kan du 

aldrig jobba mer. Lite så är det. 

Kvinnliga sjömän med barn ifrågasätts därför av många manliga kollegor och överordnade. 

Manliga kollegor med barn får däremot inte dessa frågor trots att det inom branschen har 

blivit allt vanligare att män tar ut pappaledighet. En kultur där många av männen är vana vid 

traditionella könsroller beskrivs, där det är kvinnans roll att ta hand om barn och mannens roll 

att arbeta.  

Man får väldigt mycket frågor som jag kan känna att mina manliga kollegor förmodligen inte får. 

Exempelvis kommer jag ihåg när jag kom tillbaks och började jobba när jag hade fått barn så fick 

jag alltid frågan ‘Var är ditt barn nu då?’ och alltså jag tvivlar ju på att männen får den frågan. 

Många av de manliga kollegor som utövar mumshaming har själva barn, men de har i 

egenskap av man arbetat medan deras fruar har tagit hand om barnen. Mumshamingen som 

utövas av de manliga kollegorna kan kopplas till den tredje av Kanters tre strukturella 

effekter, assimilering. Detta då assimileringen sker genom att de kvinnliga sjömännen 

reduceras till begränsande könsroller eller stereotyper (Kanter, 1993, s. 231-236). Kvinnorna 

blir därför bedömda efter traditionella könsroller och ifrågasätts därför när de tar sig an rollen 
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sjöman som krockar med kvinnors traditionella föräldraroll. De manliga kollegorna bedöms 

istället som individer och män, vilket resulterar i att de slipper ifrågasättandet av deras 

föräldraroll.   

De andra var ju män, så det var ju inga problem för dem. Men han [chefen] sa lite ‘Det är ju middag 

och du ska väl hämta på dagis och så?   

Citatet ovan beskriver hur den traditionella synen på kvinnor medför att inbjudningar till 

konferenser utanför ordinarie arbetstider uteblir då kvinnan tros ha ett större ansvar för sina 

barn än sin partner. Normerna i branschen innebär att kvinnor exkluderas från 

arbetsmöjligheter med anledning av föräldraskap och kön. En annan deltagare vittnar om hur 

graviditet kan leda till en omplacering på land som sedan blir permanent utan samtal om det. 

Detta då vissa manliga chefer ser det som otänkbart att en mamma arbetar till sjöss. 

Jag vill också passa på att säga det att när den anställningen jag fick på kontoret är ju enligt 

arbetsmiljölagen en omplacering under graviditeten men sen när jag började jobba igen efter 

föräldraledigheten så var det som att alla där tyckte att ‘Nu jobbar du kvar på kontoret för nu har du 

ju barn så då kan du inte segla längre’. Att det var bestämt i deras värld att nu ska jag aldrig mer ut 

på båt utan nu ska jag vara på kontoret för nu har jag ett barn. 

Mumshamingen kan även kopplas till Kanters första strukturella effekt, synlighet. Synligheten 

beror på kvinnans minoritetsposition, den resulterar i att hon sticker ut och leder till en ökad 

prestationspress i föräldrarollen (Kanter, 1993, s. 209-221). I resultatet kan detta återfinnas 

genom de höga förväntningar som ställs på de kvinnliga föräldrarna och krav på att de ska gå i 

land. Detta kan ses som synlighetseffekten då de kvinnliga sjömännen blir negativa symboler 

för sitt kön.  

Fysisk arbetsmiljö 

Flera deltagare beskriver hur den fysiska arbetsmiljön inte alltid har anpassats till att kvinnor 

är verksamma i branschen. I en deltagares berättelse framkommer det att organisationen inte 

har separata omklädningsrum och duschar i lokalerna på land.  

Det är de lite dåliga på. Exempelvis har vi inte skilda omklädningsrum i lokalerna, där är det 

gemensamt omklädningsrum. Generellt är det väl inte så många som använder det men det är väl 

mycket på grund av detta då. […] Det är väl för att det var mest män innan och då har det inte varit 

ett problem. Sen nu vet man inte hur man ska lösa det för lokalen är för liten. 

Andra deltagare vittnar om det kan förekomma nakenbilder i gemensamma utrymmen ute på 

båtar. 
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På väggen hade de en poster med en spritt språngande naken tjej och det kan jag tycka är ganska 

sunkigt. [...] Samtidigt kan man få höra ‘det är så ensamt ombord, man måste väl få ha nånting 

roligt?’   

Fysiska aspekter av kulturen, såsom lokaler och bilder, är en del av den synliga kulturen som 

vittnar om underliggande värderingar (Schein, 2004, s. 12-15). Istället för att anpassa 

arbetsmiljön till kvinnor förväntas kvinnor som avvikare att anpassa sig till arbetsmiljön, som 

har präglats av den manliga normen. Nakenbilder är inte något som accepteras på de flesta 

arbetsplatser och dess förekomst inom sjöfartsbranschen kan ses som ett historiskt arv av hur 

isolerat yrket är. Dessa nakenbilder gör arbetsmiljön sexualiserad och visar att det finns män 

som värdesätter sina egna sexuella behov högre än kvinnors rätt till en trivsam arbetsmiljö. 

Detta visar att det finns underliggande värderingar i den dominerande kulturen om att mannen 

är överordnad kvinnan.  

Uteslutning från språkliga praktiker 

En deltagare beskrev en kultur där frågor ses som ett tecken på osäkerhet. Hon berättade om 

hur hon upplever att hon tidigare har gått miste om en befordran på grund av att hon inte 

talade rätt ‘språk’ men hon har nu nu lärt sig att påstå istället för att fråga. 

Jag har väl lärt mig den hårda vägen kan man säga. För jag sökte om att jobba som styrman då och 

fick inte jobba som det. Jag övningskörde och så men sen bedömdes det som att jag inte var 

tillräckligt duktig. […] Om jag kör båten och ska svänga och så vill jag få det bekräftat att det är där 

jag ska svänga då säger jag ‘Ska jag gira nu?’ och ledningen har ju tänkt där ‘det ska du veta’ men 

jag har ju sagt det för att få en bekräftelse liksom. Men då fick jag det av han som va lots då att ‘nu 

girar jag’ istället och då om det skulle vara fel så skulle de ju säga det då. Så det har jag lärt mig att 

inte fråga utan nu säger jag vad jag gör.  

Deltagaren beskrev även hur hon och flera andra kvinnor i branschen tenderar att fråga mer än 

männen och hur hon tror att det medför att de bedöms som mindre kompetenta än de manliga 

kollegorna. Utifrån detta resonemang kan det tolkas som att kvinnor exkluderas från de 

språkliga praktiker som ligger till grund för bedömningen av kompetens och därmed påverkas 

deras möjligheter att avancera. Organisationskultur består av delade föreställningar gällande 

praktiker som har setts som tillräckligt bra och lärs därför ut till nya medlemmar i 

organisationen (Schein, 1983, s. 14). Organisationsmedlemmar har gemensamt skapat normer 

gällande hur kommunikationen bör ske. På grund av att mansdominansen inom 

sjöfartsbranschen har dessa normer präglats av manligt kodade ideal (Wahl et al., 2018, s. 

162-163), vilket även återfinns i tidigare delar av resultatet såsom sjömansstereotypen. 

Kommunikationssättet, som upplevs som manligt av deltagaren, är en av dessa praktiker som 



 

 21 

beskrivs som en självklarhet för de manliga sjömännen men som inte alltid lärs ut till kvinnor 

i branschen. De gemensamma praktikerna som annars kan vara möjliggörande kan istället bli 

begränsande för kvinnor om de inte ges tillträde till dem.  

Uteslutningen kan förklaras med begreppet homosocialitet, som innebär att män tenderar att 

socialisera med andra män (Wahl et al., 2018, s. 144). Även om män då inte medvetet 

exkluderar kvinnor från gemensamma praktiker sker det som en indirekt effekt av 

homosocialiteten. Dock finns det även andra tänkbara förklaringar då det även framkom att 

det inte finns någon stark lärandekultur inom organisationen. Istället förväntas man vara 

lösningsorienterad och i praktiken sker ‘learning-by-doing’, det vill säga att man lära sig 

arbetsuppgifter genom att utföra dem på egen hand. 

För inom fisket så är det lite learning-by-doing. Det är ingen som sätter sig och går igenom 

pedagogiskt hur det är, utan det är bara att få en arbetsuppgift och lösa det. Så det speglar ju sig 

såklart i hela organisationen då. 

Synsättet learning-by-doing kan vara användbart om det finns etablerade riktlinjer och 

processer i organisationen som främjar lärande. Däremot beskrev deltagaren att så inte är 

fallet, och att lära ut är inte en uttalad del av chefsskapet vilket medför att det är upp till var 

chef att göra som de vill. 

…Nej så det finns inget som rederiet kräver att befälhavaren ska lära ut. Det kan man ju tycka att det 

borde finnas. Att det inte handlar om att man själv tar för sig eller att det ligger hos befälhavaren. 

Deltagarens fortsatte sin berättelse med att belysa hur detta medför att vissa chefer inte delar 

med sig av kunskap eller gemensamma praktiker. Hon menar att de känner sig hotade i sin 

position och status när en kvinna, som är underordnad mannen i könsordningen i samhället, 

närmar sig deras nivå i hierarkin.  

Vissa av dem har man ju märkt att det är att trampa in på deras status om det kommer en tjej som 

kan samma saker som dem. Om en kvinna, som ju i hela det patriarkala samhället har en lägre status 

än mannen, så blir det ju så för de män som har dåligt självförtroende. Om en kvinna kommer och 

gör samma sak som dem och kvinnan har lägre status, ja då känner de sig hotade. Som matros har 

jag inte märkt det, för då är man ju inte uppe på samma nivå än och då kan det ju vara så att vissa är 

inte så intresserade av att lära ut för det vill ju de behålla för sig själva då. Och vissa av de i 

ledningen har ju haft lite det sättet att vara på.  

Detta kan ses som att männen, i enlighet med kontrasteffekten, förstärker den egna kulturen 

för att kvinnan utgör ett hot mot denna (Kanter, 1993, s. 222-230). Det visas genom utövande 

av den klassiska härskartekniken undanhållande av information. Även om det här avsnittet 

enbart har behandlat en deltagares berättelse och inte nödvändigtvis är representativt för 
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sjömanskulturen som stort är det av vikt då det visar att det förekommer exkludering av 

kvinnor i form av uteslutning från språkliga praktiker. Huruvida detta är en subkultur eller om 

det även är framträdande i andra delar av branschen framkommer dock inte utifrån studiens 

datamaterial och vi kan därmed inte avgöra hur vanlig denna typ av exkludering är inom 

sjömanskulturen.  

Homogena chefsled 

Högre upp i hierarkin, exempelvis på ledningsnivå, återfinns främst män. Detta kan dels 

förklaras av att den traditionella hierarkin inom yrket innebär att befordran ofta baseras på 

erfarenhet vilket i sin tur korrelerar med antalet arbetade år. På grund av att kvinnor inte blev 

sjömän innan 1960-talet, har inte kvinnor befunnit sig till sjöss lika länge som männen 

(Kaijser, 2005, s. 11), vilket har resulterat i att män i större uträckning innehar 

chefspositioner.  

Alla kvinnor, som jobbar med samma sak som jag, har den lägsta positionen så det finns inga 

kvinnliga förebilder högre upp. Så det är inga kvinnor som har en ledarroll inom mitt yrke. Det finns 

några stora företag och jag känner inte till nån kvinna som har en högre befattning än min nånstans.  

Männen på ledningsnivå upplevs ha ett ensidigt perspektiv på grund av att de har liknande 

erfarenheter. Detta kan vara en följd av homosocial kooptering som innebär att män får 

tillträde till positioner med makt genom att uppfylla vissa informella krav och visa lojalitet till 

den överordnade gruppens rådande normer och värderingar (Wahl et al, 2018, s. 145). 

Jag tror att de bara tänker väldigt likt och det tror jag blir ett problem när man inte har så många 

tjejer eller olika åldrar och sådär på en arbetsplats. Alla är samma kön, alla är samma åldersspann 

och alla har samma bakgrund, de har seglat och kommer från nån liten stad där alla känner alla. Då 

blir det ju så att man tänker likadant för att man är stöpt i samma form. Jag tror att det är väldigt 

problematiskt när man har en arbetsplats som inte är uppluckrad med mer mångfald.  

Homogeniteten på ledningsnivå upplevs som problematisk av olika skäl. Den bristande 

könsmedvetenheten inom gruppen exkluderar kvinnor på olika sätt. Deltagare upplever det 

svårt att ge uttryck för nya idéer då bristen på mångfald gör att gruppen tenderar att tycka lika. 

En deltagare beskriver hur det är svårt att yttra oliktänkande åsikter.  

Men om jag nån gång kommer med nån åsikt som kanske inte riktigt stämmer in i deras världsbild på 

nåt sätt så är det väldigt lätt för dem att såga det medan jag känner att jag har väldigt lite att säga. 

Sen blir jag ju ofta ensam i det jag tycker, de äldre männen är många och tycker likadant.  

En annan deltagare beskriver hur hon upplever det som att männen i chefsledet håller 

varandra om ryggen och att det därför är svårt att nå fram med klagomål.  
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Jag har inte själv haft såna diskussioner men jag vet att det har varit trögt uppåt. Min känsla är att 

de håller varandra om ryggen där i chefsledet så det är svårt att nå fram med klagomål och så.  

Ett annat problem med det homogena chefsledet är att bristen på kvinnliga förebilder, vilket 

kan påverka de kvinnliga medarbetarnas motivation. Nedan citat beskriver hur detta är en av 

anledningarna till att kvinnor väljer att lämna branschen.  

Vi har tappat många kvinnor de senaste åren. Trots att vi anställt många kvinnor men det är ju 

väldigt många utav de kvinnorna och många av de som anställdes innan mig som har slutat. Vi 

tappar kvinnor i rasande takt, det tror jag skulle kunna bli bättre om man hade en kvinna i en 

ledarposition som förebild. […] Men sen tror jag att det hade varit praktiskt smart att sätta en kvinna 

i en högre position för att visa andra kvinnor. Man får en kvinnlig förebild i organisationen. 

Det kan också tänkas påverka kvinnors möjligheter att avancera negativt med anledning av 

homosocial kooptering som innebär att män i chefsled ofta väljer att rekrytera andra män till 

ledande positioner (Wahl et al., 2018, s. 145). 

Jämställdhetsdiskursen 

Några deltagare beskrev en bristande könsmedvetenhet i jämställdhetsdiskursen. Detta kan 

yttra sig genom att organisationer endast ser jämställdhet som något som innebär att antalet 

eller andelen kvinnliga sjömän ökar. 

Men sen försöker de i alla fall jobba med jämställdhet men de har inte den kompetensen skulle jag 

säga och då är det ju svårt att göra det på ett bra sätt. Det är ju inte bara att tänka ‘nu ska vi 

anställa si och så många kvinnor i år’ eller ‘om 3 år ska vi ha 2 kvinnliga befälhavare till’. De har 

tänkt att det är så man jobbar med jämställdhet och det är nog inte det som har varit deras fokus 

tidigare.  

En deltagare beskrev hur hennes organisation nyligen har anställt en kvinna i en 

mellanhierarkisk position och hur det är något som stoltseras med. Hon beskrev att ledningen 

grupperar henne och den kvinnliga kollegan i samma fack baserat på egenskapen kvinna. Det 

visar på att männen förväntar homosocialt beteende från kvinnor.  

Det var när dom hade anställt den här kvinnliga styrmannen och dom var så himla stolta. Jag har 

aldrig sett det förut. Det var liksom att dom “Vi ska anställa en KVINNA”, jag bara “Aa men va? 

Hur kan ni inte ha gjort det för 15 år sedan?”. Så gick dom till mig och sa det, som “nu har vi två 

kvinnor, nu kan ni leka med varandra”.  

En deltagare beskrev hur jämställdhetsarbetet upplevs som något som organisationen endast 

använder sig av för att ge en positiv bild externt och där kvinnliga medarbetare används som 
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symboler för hur inkluderande organisationen är. Däremot tas inte hänsyn inte till om dessa 

kvinnor faktiskt är jämställda männen i andra avseenden.   

Det kan störa mig att det stoltsera med hur många kvinnor man har. För det blir oväsentligt, det 

betyder inte ett skit om man inte gör nåt åt en bild på en naken tjej ombord. Vilken kvinna vill jobba 

där liksom? Eller om man inte har nån plan för om nån blir gravid och får barn, typ ‘vi kommer att 

behandla dig bra och stötta dig’. Och då betyder inte det nånting hur många kvinnor man har utan 

det är ju allt bakom det. Vem som helst kan anställa en kvinna, det är inget konstigt, inga problem. 

Men att få den kvinnan att känna sig uppskattade och stanna för den hon är, och se hennes 

kompetens, det är en annan sak.  

Genom att anställa fler kvinnor kan avvikarpositionens effekter minska då detta bygger på att 

kvinnor är minoritet (Kanter, 1993, s. 208). Däremot måste hänsyn tas till samhällets 

könsstrukturer och dess inverkan på kvinnors position i organisationen (Grafström et al., 

2017, s. 139). Det var inte bara organisationens könsmedvetenhet som upplevs som bristande 

utan även den hos en del manliga kollegor. En deltagare berättar hur en negativ inställning till 

jämställdhetsarbete är vanligt förekommande hos männen.  

Vi gick en kurs om jämställdhet som alla behövde göra och jag tyckte att den var jätteintressant men 

alla mina [manliga] kollegor skrattade och kallade den skit.  

Det upplevs som att jämställdhetsarbete inte värdesätts av vissa män och att många manliga 

kollegor förnekar att det behövs. Detta kan förklaras av att negativa effekterna av 

könsmaktsordningen inte är lika tydliga för männen då de tillhör den överordnade gruppen 

(Wahl et al., 2018, s. 144).  

Sätt att hantera exkluderande uttryck 

I detta avsnitt redovisas olika sätt som kvinnor som arbetar till sjöss hanterar problematiska 

kulturella uttryck på. Flera av deltagarna beskrev hur kvinnliga kollegor valt att lämna 

branschen på grund av ovan nämnda inslag i sjömanskulturen. Denna strategi motsvarar 

Lindgrens flyktstrategi där kvinnor flyr genom att lämna branschen (Lindgren, 1985, s. 64-

67). Denna studie fokuserar dock på de strategier som används av de kvinnor som har valt att 

stanna kvar i branschen. Deltagarna kombinerar dessa sätt att hantera exkluderande kulturella 

uttryck och väljer strategi utifrån vad som passar situationen. Dessa strategier utesluter alltså 

inte varandra utan bör istället ses som kompletterande delstrategier.  
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Anpassning 

Samtliga deltagare nämner i någon mån hur de måste acceptera viss exkludering genom att 

anpassa sig till sjömanskulturen. En sådan anpassning beskrivs bland annat i avsnittet 

‘Uteslutning från språkliga praktiker’, där det skildras hur kvinnor kan behöva göra språkliga 

anpassningar för att inte gå miste om karriärmöjligheter. Deltagarna poängterade att som ny i 

branschen blev de som kvinnor chockade av den hårda jargongen, men de vande sig snabbt 

och anpassade sig till kulturen. Begreppet ‘skinn på näsan’ var återkommande i intervjuerna i 

relation till den typen av anpassning. 

Det får man höra ofta som tjej att man ska ha skinn på näsan. Och så är det tyvärr utifrån min 

erfarenhet, är man tjej så behöver man ha det för annars bryter man ihop. Det var ju inte kul att vara 

kvinnlig elev över huvud taget. Är det så att du kommer in i den här branschen och inte har skinn på 

näsan så nog fan får du det. För att du får vara med om saker, du får höra saker som gör att du får 

skinn på näsan. Antingen så får man det, man har ju olika sätt att hantera det, eller så lämnar man.  

På grund av hur arbetet är organiserat är det oftast enklare för kvinnorna att avstå från att säga 

ifrån, ifrågasätta eller belysa problematiska beteenden. På fartygen kan de vara isolerade med 

kollegor dygnet runt under flera veckors tid och därför upplever många deltagare att det för 

stämningens skull är bättre att vara tyst.  

Men det är ju en sån liten arbetsplats där man är så beroende av varandra och nära varandra och 

det är viktigt att det ska funka och va smidigt och så. Så oftast väljer man att inte säga ifrån för att 

man är rädd att det ska bli en jobbig situation där man ska blir osams med nån ombord. Och oftast 

är det inte värt det om det inte är nåt stort. Det är enklare för stämningens skull att låta det va. 

En annan taktik som en deltagare lyfter är att fokusera på som arbetsgruppen har gemensamt. 

Detta kan jämföras med Lindgrens konformiststrategi vilken går ut på att minoritetsgruppen 

försöker framhäva likheter med majoritetsgruppen (1985, s. 65-67). Att framhäva likheter och 

det som de har gemensamt handlar om att försöka bli en del av, eller i alla fall accepterad av, 

majoritetskulturen. Det framkom även att vissa undersökningsdeltagare använde sig av 

defensiva avvikarstrategier, vilket innebar att de sa ifrån i vissa situationer men anpassade sig 

i slutändan efter majoriteten. Vissa deltagare använde en strategi som liknar ritualisten, vilket 

innebär att de fokuserar på deras arbetsuppgifter och de formella krav som ställs på dem 

(Lindgren, 1985, s. 64-67). Hos andra visades det istället genom att de sa ifrån ibland, men att 

de inte orkade säga ifrån hela tiden. 

Oftast skrattar jag åt det. Blir man sur då får man höra att man har PMS bara. Så det är liksom inte 

värt det. Tyvärr så blir man ju avtrubbad, man vänjer sig liksom och så får man bara lära sig att 
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hantera det på sitt sätt. Man orkar inte säga till hela tiden och säger man emot så blir det bara värre. 

“Har du PMS eller vafan?”, “Du är så jävla tråkig, tål du inte ett skämt eller?” 

Vissa upplevde det som att om de sa ifrån för mycket då de blev sedda som tjatiga eller sura. 

Det framkom även att vissa skrattade med i en jargong som de egentligen inte var bekväma 

med, vilket också är ett tecken på konformiststrategin (Lindgren, 1985, s. 65-67). Det skulle 

också kunna tyda på ett försök till att förhindra kontrasteffekten, det vill säga att undvika att 

de uppmärksammas som avvikare vilket leder till en större medvetenhet gällande de som 

normgruppen har gemensamt samt vad som skiljer dem från avvikaren (Kanter, 1993, s. 222-

230). En annan metod som nämns som vanlig i branschen och som kan tolkas på samma sätt 

är att avsäga sig sin kvinnlighet. Detta kan exempelvis vara att inte bära smink eller utföra 

aktiviteter som kan anses vara kvinnliga, och därmed avvikande, som exempelvis stickning.  

Man ändrar sig nog rätt mycket. Det lättaste sättet att bli accepterad ombord är att frånsäga sig sitt 

kön, eller sin kvinnlighet. Det är det absolut lättaste sättet att komma nånstans.  

En deltagare lyfte att hon inte ser sig själv som en normtypisk kvinna vilket kan tolkas som en 

form av anpassning till det manliga idealet. Däremot är det mer troligt att det är ett uttryck för 

den könsneutrala strategin där kön osynliggörs och självkänslan förblir intakt då en inte ser 

sig själv som underordnad män (Wahl, 1992, s. 255).  

Men en annan sak jag har tänkt på också är att jag är väl inte en helt normtypisk tjej. Men jag går 

inte omkring på båten och tänker att jag är något annat än människa. Jag tänker inte på att de är 

killar och jag är tjej. Jag tror att det är så för båda sidor. Att om en kille tänker på att man har olika 

kön så blir det också problem. Om man hela tiden analyserar allt med glasögon att jag är tjej så 

tolkar jag nog in mer, att saker beror på att jag är tjej. Men jag tänker inte att kön spelar någon roll.  

Det kan också ses som användning av konformiststrategin där kvinnor markerar likheter med 

män (Lindgren, 1985, s. 64-67). Detta visas då deltagaren framhäver likheterna gruppen har 

som människor istället för att framhäva skillnaden i kön. Att kategorisera sig som en icke 

normtypisk kvinna kan i sin tur ses som ett försök till att motverka kontrasteffekten, som ofta 

medför att män markerar skillnader mot kvinnor (Kanter, 1993, s. 222-230). 

Motstånd 

Motstånd uttrycks aktivt på individnivå med varierande framgång. Vissa deltagare beskriver 

hur de blir skrattade åt och hånade när de säger ifrån, vanligtvis av kollegor.  

Och jag försöker ibland då säga att det där inte är ett okej sätt att prata på och jag tycker inte att 

man behöver ha den tonen. Men jag blir liksom skrattad åt då och det blir nästan lite såhär ‘vad 

gulligt att du ville säga nåt nu’ men om jag nån gång kommer med nån åsikt som kanske inte riktigt 
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stämmer in i deras världsbild på nåt sätt så är det väldigt lätt för dem att såga det medan jag känner 

att jag har väldigt lite att säga. Sen blir jag ju ofta ensam i det jag tycker, de äldre männen är många 

och tycker likadant.  

Andra deltagare beskriver hur de genom att säga ifrån ger män en tankeställare. Motstånd 

uttrycks även passivt, i form av tyst motstånd. Detta innebära exempelvis att inte skratta med i 

sexistisk jargong, att ge en sur blick eller på något annat sätt lågmält markera sitt missnöje.  

Jag tror inte att jag är så inbjudande att behandla mig som nåt annat än människa. Och då tror jag 

inte att det händer i lika stor utsträckning. Jag har nog ganska mycket integritet liksom. Jag tror att 

det finns tjejer i min organisation som mycket mer känt av att ‘jag är tjej’ och att det påverkar. 

Tyst motstånd sker även på kollektiv nivå i form av att skapa informella kvinnliga 

gemenskaper, men även genom att som grupp anamma sexistiska uttryck som sägs om en som 

en form av tyst protest. Det kollektiva motståndet kan jämföras med flyktstrategin, som kan 

innebära flykt till andra kvinnor (Lindgren, 1985, s. 64-67). Under de senaste åren beskrivs 

även ett mer aktivt kollektivt motstånd i form av Lätta ankar-uppropet som kan ses som en 

motkultur till den mansdominerade kulturen. Subkulturer eller motkulturer kan ifrågasätta 

eller utmana den dominerande kulturen om makten (Wahl et al., 2018, s. 122). I Lätta ankar-

uppropet samlades kvinnliga sjömän för att dela upplevelser och skapa en rörelse för 

förändring (Rosell, 2018). Denna motkultur talades om av flera undersökningsdeltagare och 

de flesta deltagarna nämnde upproret som en brytningspunkt, med en stor skillnad före och 

efter Me too.  

Det har fått en annan uppmärksamhet. Det kom det här uppropet Lätta ankar efter Me too. Det har 

öppnat upp att prata om saker på ett annat sätt.  

Det handlar dels om att många manliga chefer i branschen nu är mer medvetna om att 

sexuella trakasserier och ofredanden även sker på deras rederier och därför reflekterar mer 

över hur det kan förhindras. Dels handlar det om att den hårda jargongen till viss del mjuknat, 

även om den fortfarande upplevs som ett problem. En undersökningsdeltagare lyfte även upp 

att hon tror att förändringen delvis har skett på grund av att män nu är rädda för 

konsekvenserna av sitt beteende som ett resultat av uppropet.  

Jag tror det handlar mycket om att männen är rädda att de ska åka dit. Kanske inte så mycket det här 

att ‘Oj, såhär som jag är kanske kan misstolkas och folk tar illa upp’. Kanske en del tänker så men 

jag tror att det mer är att man är rädd att bli anmäld eller så.  

Utifrån Kanters teori om antalets betydelse, individens möjligheter i en minoritetsposition, 

kan det tolkas som att kvinnorna inom sjöfarten är nu tillräckligt många för att mobilisera sig 
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och enas i motståndet mot majoriteten (1993, s. 208). Att debatten var en del av en större 

förändringsprocess globalt har dock påverkat dess effekt även i denna bransch. Motståndet 

mot könsstrukturer på samhällsnivå har därför bidragit till att ge kvinnliga sjömän mer makt 

som grupp. 

Socialt stöd  

Det finns även faktorer i omgivningen som hjälper undersökningsdeltagarna att tackla 

problematiken i branschen. Flera nämnde hur uppbackning från kollegor, kvinnliga såväl som 

manliga, underlättade för dem att stå på sig och säga ifrån. Det händer att manliga kollegor 

säger ifrån så att de själva slipper. Vissa chefer gav kvinnliga medarbetare stöd genom att 

vara tydlig med att de inte accepterade diskriminering, trakasserier eller skämt på kvinnors 

bekostnad. Deltagarna upplevde att det kunde ha en avskräckande effekt för män samt att det 

gav kvinnor en trygghet i att veta att de har chefen på sin sida.  

Första båten jag var på så kom skepparen och sa att ‘minsta grej som händer dig och du känner att 

det beror på att du är tjej så kommer du till mig för jag accepterar det inte’. Och det kände jag ‘OK, 

gud vad bra’. 

Lätta ankar och Me too bidrog med en medvetenhet kring kvinnors förutsättningar samt 

situation. Deltagarna beskriver hur det har lett till en diskussion kring kultur samt att fler har 

vågat visa sitt stöd genom att säga ifrån. Detta kan kopplas till omvärldens rådande normer 

och att dessa påverkar organisationskulturen (Grafström et al., 2017, s. 139, 141-142).  

Men efter det så tror jag att det har gått framåt, som sagt efter me too och hela lätta ankar så känns 

det som att min chef tänker igenom sina beslut något längre i alla fall. Vilket är ganska skönt, det 

känns som att det gjorde en skillnad hos honom i alla fall. 

En annan form av socialt stöd som deltagarna uttryckte är de nätverk kvinnliga sjömän har 

med andra kvinnor inom branschen. På grund av att arbetet på båt är isolerat ges kvinnor inte 

så många möjligheter till naturliga möten med andra kvinnor i organisationen. En del 

organisationer har anordnat kvinnliga nätverk av denna anledning. För vissa upplevdes det 

organisatoriska nätverket som ett stöd då det ger en möjlighet för kvinnliga medarbetare att 

utveckla en kollektiv röst och därmed makt att påverka. Nätverken gav möjlighet att diskutera 

och reflektera kollektivt över problematiska upplevelser.  

Det var ett givande möte, det blev oväntat givande för att flera av dom som var där ville diskutera 

strukturella problem som dom hade upplevt eller sett. 
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Då flera undersökningsdeltagare saknade kvinnliga förebilder inom branschen nämndes även 

nätverk som en möjlighet till kollektivt lärande och utbyte av kompetens. Detta kan utifrån 

Lindgrens resonemang tolkas som en form av flyktstrategi, det vill säga att kvinnor flyr till 

andra kvinnor för att hantera positionen som underordnad (1985, s. 64-67). För andra kvinnor, 

främst de som redan har ett brett eget nätverk, kan det istället upplevas som ett forcerat försök 

till jämställdhetsarbete från organisationens sida. Dessa kvinnor upplevde inte att ledningen 

lyssnade på eller tog till sig av det som kvinnorna yttrade som grupp via nätverket. De 

beskrev istället icke-organiserade kvinnliga nätverk och dess betydelse som avgörande för att 

de har stannat kvar i branschen. 

Det [kvinnliga nätverket] har nog varit avgörande, annars hade det...aa nej annars hade jag nog 

bara struntat i det faktiskt. Det har ju varit att man har pratat med sina vänner inom det här. Det har 

ju inte varit nån uppstyrd grej utan att man har haft människor i samma situation som vet vad det 

handlar om. För det är ju inte så lätt om man inte vet vad det handlar om att kunna relatera. 

Undersökningsdeltagarna beskrev hur det de senaste åren har blivit allt vanligare att män tar 

ut föräldraledighet och hur normer kring detta har förändrats. Till följd av detta kände de sig 

varken direkt eller indirekt diskriminerande på grund av frånvaro som är relaterad till barn. 

Skillnader mellan majoritets- och minoritetsgruppen minskar och kvinnor blir mindre synliga 

som avvikare. Majoritetsgruppen har på det sättet anammat minoritetsgruppens kultur 

gällande föräldraledighet och på så sätt har kontrasteffekten reducerats (Kanter, 1993, s. 222-

230). Att fler manliga sjömän tar ut föräldraledighet kan ses som en naturlig följd av vad som 

sker på samhällsnivå. Detta kan kopplas till att organisationskultur måste förstås i förhållande 

till dess omvärld och rådande normer (Grafström et al., 2017, s. 139, 141-142). 

Diskussion 

Studien syftade till att undersöka kulturell exkludering av kvinnor som minoritet i en 

mansdominerad bransch genom frågeställningarna Vilka exkluderande uttryck i 

sjömanskulturen upplever kvinnor till sjöss? samt På vilka sätt hanterar kvinnor dessa?. 

Resultatet visade att undersökningsdeltagarna upplevde flera exkluderande uttryck i 

sjömanskulturen. Som exempel på detta nämndes sjömansstereotypen, jargong, mumshaming, 

fysisk arbetsmiljö, uteslutning från språkliga praktiker, homogena chefsled samt 

jämställdhetsdiskursen. Dessa exkluderande uttryck hanterades av undersökningsdeltagarna 

genom anpassning, motstånd och socialt stöd, vilka kan ses som kompletterande delstrategier. 
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De exkluderande uttryck som identifieras i studien tillhör vad Schein (2004, s. 12-15) 

benämner som den synliga delen av kulturen, och utgörs främst av språket och vardagliga 

praktiker. Genom analys av dessa uttryck har även de osynliga aspekterna, det vill säga 

normer och värderingar, kunnat utrönas. Dessa normer och värderingar har präglats av 

branschens långa historia där tidigare endast män arbetade som sjömän och där de fortfarande 

utgör majoritet.  

Flera av de exkluderande uttrycken är diskurser. Diskursen om sjömansstereotypen 

reproducerar mannen som norm medan den hårda jargongen är ett uttryck för en 

machodiskurs där icke-manlighet nedvärderas. Mumshaming är en diskurs som medför att 

kvinnan blir underordnad på arbetsplatsen där arbete värderas högt och inte föräldraskap eller 

traditionellt kvinnliga könsroller. Jämställdhetsdiskursen undergräver istället de problem som 

kvinnor möter i branschen. Tillsammans definierar dessa diskurser vad som ses som manligt 

och kvinnligt samt reproducerar könsmaktsstrukturerna. Dessa uttryck är dock inte 

uteslutande närvarande i sjömanskulturen utan reflekterar också de diskurser som sker i 

samhället i stort.  

På samma sätt återfinns i denna studie att dessa diskurser påverkas av de förändringar som 

sker i omgivningen. I och med att organisationskulturen påverkas av omvärlden, 

identifierades en pågående förändringsprocess i sjömanskulturen i takt med samhällets 

förändrade normer (Grafström et al., 2017, s. 139, 141-142). Exempelvis har Me too-debatten 

lett till att kvinnliga sjömän har kunnat mobilisera sig mot sexuella trakasserier och 

ofredanden i Lätta ankar-uppropet. Denna motkultur mot den manligt präglade 

sjömanskulturen har medfört drastiska förändringar gällande vad som är en accepterad del av 

den dominerande kulturen.  

Då branschen är isolerad har många andra förändringar skett i en långsam takt men det är 

tänkbart att förändring kommer att ske snabbare allt eftersom ny teknik utvecklas. Det är ju 

redan nu, tack vare bland annat mobiltelefoner, enklare för sjömän att ha kontakt med 

omvärlden när de är ombord. Det var dessutom genom sociala medier som de kvinnliga 

sjömännen kunde ta del av Me too-debatten och få stöd av andra kvinnor i branschen samt 

organisera sitt motstånd. Av denna anledning är det rimligt att anta att det kommer att 

utvecklas en sjömanskultur som är mer reflexiv i sitt förhållningssätt till omgivningen.  

Studien visar på att avvikarpositionen i kombination med könsstrukturer är en trolig 

förklaringsmodell till de exkluderande kulturella uttrycken. De tre strukturella effekter som 

avvikarpositionen ger upphov till kan till stor del förklara dessa exkluderande uttryck utav 
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kvinnliga sjömän som identifierats i studien. De rådande könsstrukturerna i samhället 

avspeglas dock i sjömanskulturen. När teorin om avvikarpositionen kombineras med kunskap 

om samhällets könsstrukturer så utgör de tillsammans en plausibel förklaringsmodell.  

De tre huvudsakliga sätt som de kvinnliga sjömännen i studien hanterar den kulturella 

exkluderingen på sker genom anpassning till den dominerande kulturen, motstånd mot den 

samt socialt stöd. Anpassning ligger till viss del i linje med de strategier som har identifierats i 

av Lindgren (1985), där olika former av anpassning kan liknas vid främst konformiststrategin 

men även ritualisten. De former av anpassning som liknar konformiststrategin liknar även 

Kitadas (2013) ‘reinforcers of masculinity’ medan vi också ser en form av anpassning som 

går i linje med ‘obscurers of femininity’, det vill säga den när kvinnor avsäger sig sin 

kvinnlighet.  

Den variant av flyktstrategin som innebär att kvinnor ‘flyr’ till andra kvinnor (Wahl, 1985, s. 

64-67) finner studien smärre likheter med när det kommer till motstånd och socialt stöd. Det 

relativa synsättet innebär att mansdominansen är relativ och kommer att ändras i takt med att 

antalet kvinnor i branschen ökar medan underordningen utifrån omvärldsstrategin ses som en 

konsekvens av omvärldens rådande könsnormer. Utifrån dessa strategier hänförs inte den 

underordnade rollen till den egna personen (Wahl, 1992, s. 255). Utifrån intervjuerna 

upplevdes det som att deltagarna i studien hade tankar som är förenliga med dessa synsätt 

men det framkom inte tydligt nog i sammanhängande text. Därmed kan slutsatser om att dessa 

strategier används av de kvinnliga sjömännen inte dras men studiens resultat utesluter inte det.  

Denna studie fann, likt Worrall et al. om kvinnor i mansdominerade branscher, att kvinnliga 

sjömän har en önskan om kvinnliga förebilder inom branschen och att det är viktigt att ha 

kvinnliga kollegor att dela erfarenheter med (2010, s. 277). Undersökningsdeltagarna 

upplevde en avsaknad av kvinnor, framför allt högre upp i hierarkin, och det har i vissa fall 

varit avgörande för deras fortsatta verkan inom branschen.  

De taktiker som har identifierats i studien bör istället för olika strategier snarare ses som en 

samlad strategi med olika hörnstenar som går ut på att kvinnor anpassar hur de hanterar 

kulturell exkludering efter situationen. Däremot skulle det kunna vara så att fler strategier 

hade kunnat identifieras om intervjufrågorna hade formulerats annorlunda men det är också 

rimligt att anta att dessa strategier är tillräckliga för att hantera de exkluderande uttryck som 

kvinnliga sjömän upplever av sjömanskulturen då studiens deltagare, trots den kulturella 

exkluderingen, trivdes väl i branschen överlag.  
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I likhet med Thomas (2004) studie finns det vissa manliga sjömän som anser att det är svårt 

för kvinnor att kombinera sjömansyrket och moderskap. En annan likhet är att vissa kvinnor 

till sjöss upplever att de bedöms hårdare och därför måste prestera bättre än sina manliga 

kollegor. Däremot medför den svenska kontexten att det är svårt att dra andra paralleller då 

Sverige, i relation till många andra länder, har ett väldigt framstående jämställdhetstänk på 

samhällsnivå. Detta visas i studien bland annat genom att deltagarna, trots mumshaming, inte 

upplever sig diskriminerade till följd av föräldraledighet då männen i branschen också tar ut 

föräldraledighet i stor utsträckning. I likhet med Kaijsers (2005) fynd uttryckte kvinnorna i 

studien att de ibland blir stereotypiserade in i traditionella könsroller men i kontrast till den 

tidigare forskningen uttryckte kvinnorna att de inte accepterar eller antar dessa könsroller. Det 

kan främst hänföras till att samhällsdiskursen gällande kvinnors rättigheter idag skiljer sig 

avsevärt från den tid som Kaijser studerade samt att kvinnor idag utgör nästan en tredjedel av 

de svenska sjömännen och därför ses de inte lika mycket som avvikare somtidigare.  

Studien bidrar till viss del med en reproduktion av könsmaktsordningen och att kvinnliga 

sjömän ses som avvikare. Att studera kvinnor som avvikare kan bidra till ett återskapande av 

att kvinnor fortsätter att ses som avvikare vilket leder till att normerna kring detta upprätthålls. 

Det är dock av vikt att belysa de exkluderande uttrycken för att kunna förändra normer och 

könsmaktsordningen. Därav är denna studie är av sociologisk relevans då den bidrar till en 

ökad förståelse för hur effekterna av minoritetssituationen och könsstrukturer påverkar 

individens upplevelser av organisationskulturen. Samhällets rådande genusdiskurser kan 

förstås ha påverkat studiens utgångspunkter och fokus. Likaså kan den övergripande 

genusdiskursen ha påverkat hur undersökningsdeltagarna förhåller sig till sina upplevelser till 

sjöss samt hur de den kulturella exkluderingen uttrycks språkligt. En annan aspekt är att 

datainsamlingen föregick en del av teorivalen vilket medförde att frågor som skulle kunna ha 

varit relevanta med hänseende till teorin inte ställdes. Trots det kan studien ses som ett bidrag 

till en ökad förståelse av kvinnliga sjömän och sjömanskulturen ur ett genusperspektiv.  

Sammanfattningsvis visar resultaten i denna studie, liksom tidigare forskning, att den manliga 

normen är stark i sjömanskulturen. Det kan konstateras att kvinnliga sjömän till viss del 

exkluderas av den manligt präglade kulturen. Det kan rimligen förklaras av att de är i 

minoritetsposition och deras underordning i samhällets rådande könsstrukturer. 

Sjöfartsbranschen har till stor del misslyckats med att skapa en inkluderande 

organisationskultur för kvinnliga sjömän och jämställdhetsarbete med en mer genusmedveten 

syn skulle främja de kvinnliga sjömännens situation. På grund av att sjömanskulturen blir allt 
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mindre isolerad speglas de förändringar som sker på samhällsnivå i sjömanskulturen i större 

utsträckning än tidigare. Detta återfinns bland annat i undersökningsdeltagarnas berättelser 

gällande hur de kvinnliga sjömännens Me too-uppror, Lätta ankar, har medfört en positiv 

förändring av sjömanskulturen. Genom identifiering av hur kvinnliga sjömän hanterar 

kulturell exkludering har en modell för en framgångsrik strategi utvecklats. Denna modell 

består av anpassning, motstånd och socialt stöd, det vill säga tre delstrategier som 

kompletterar varandra och som används i olika mån beroende på kontext. 

Förslag på vidare forskning 

För framtida studier vore det intressant att göra en uppföljande studie om hur den fortsatta 

ökningen av kvinnliga sjömän påverkar sjömanskulturen. Det vore även intressant att 

undersöka ett rederi, som har arbetat aktivt med jämställdhetsarbete, för att se om rederiets 

organisationskultur är starkare än sjömanskulturen i stort. En studie som undersöker både 

kvinnliga och manliga sjömäns upplevelser om sjömanskulturen skulle även vara av relevans. 

Det skulle kunna undersökas genom en kombination av intervjuer (nå upplevelser, 

meningsskapande, identitet) och observationer (för att kunna uppdaga hur kulturen speglas i 

vardagliga praktiker och interaktioner) för att få fram relevanta insikter. 
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Bilagor 

Bilaga 1, Informationsbrev 

Hej! 

Vi är två studenter som läser Personal, Arbete och Organisation-programmet på Stockholms 

universitet. Vi ska nu skriva vår kandidatuppsats och skulle uppskatta om du ville ställa upp 

på en telefonintervju. Uppsatsen syftar till att undersöka kvinnliga sjömäns upplevelser i en 

mansdominerad bransch. Tidigare forskning har främst fokuserat på mäns upplevelser av 

jämställdhet eller kvinnors förväntningar av yrket, med denna studie vill vi fylla en 

kunskapslucka och belysa kvinnliga individuella upplevelser inom sjömansyrket.  

Ditt deltagande i studien är frivilligt och intervjun kan när som helst avbrytas utan att någon 

anledning behövs uppges eller att det medför några konsekvenser. Intervjun kommer att ske 

över telefon och kommer att ta cirka 45 - 60 minuter. För att underlätta en analys av intervjun 

kommer den att spelas in. Endast vi (Jennie och Karin) kommer att ha tillgång till intervjuer 

och transkriberingar. Efter transkribering kommer det inspelade materialet att raderas och 

efter analys kommer även det transkriberade materialet att förstöras.  

I studien kan enstaka citat från intervjuer förekomma men dessa kommer att vara 

anonymiserade/avidentifierade vilket innebär att all information som kan kopplas till dig 
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kommer att tas bort. Informationen kommer att behandlas konfidentiellt och varken namn, 

personuppgifter eller annan information som kan kopplas till dig kommer att förekomma i 

studien. Informationen som samlas in kommer endast att användas i forskningssyfte. Efter 

sammanställande av studien kommer du att få ta del av rapporten. 

Med vänlig hälsning, 

Jennie Norén & Karin O’Mahony 

Bilaga 2, Intervjuguide 

1. Beskriv ditt arbete 

1. Yrkestitel? 

2. Hur länge har du arbetat till sjöss? 

1. (om länge) Beskriv hur yrket har förändrats 

3. Vad fick dig att söka dig till en karriär till sjöss? 

4. Arbetsplatsens storlek? 

5. Hur är ditt arbete strukturerat? 

2. Beskriv hur du upplever din arbetsplats 

1. (Ex normer & värderingar) 

2. Beskriv hur du upplevde arbetsplatsen när du var ny 

3. Hur upplever du att din arbetsplats skiljer sig från resten av branschen?   

1. (Om ej framkommer) Jämställd? Manifesteras hur? 

2. Hur upplever du att det är att arbeta inom en mansdominerad bransch?  

4. Kan du beskriva det sociala samspelet på arbetsplatsen? 

1. Hur upplever du stöd från kollegor? Från ledare?  

2. Upplever du att det finns några skillnader i det sociala jämfört med dina 

manliga kollegor? (kan du utveckla eller ge exempel på det) 

5. Kan du beskriva arbetsmiljön på din arbetsplats? (både den fysisk och psykosociala) 

1. Hur upplever du att arbetsmiljön är anpassad efter dig som kvinna? 

6. Hur upplever du dina möjligheter till att utvecklas/avancera i ditt nuvarande yrke? 

1. Hur upplever du dessa möjligheter i förhållande till dina manliga kollegors 

möjligheter till att utvecklas/avancera? 

7. Hur upplever du att organisationen arbetar med jämställdhet? 

1. Könsfördelningen? (olika positioner?) 

2. Policies?  

8. Upplever du eller har du någon gång upplevt att du fått en annan behandling i ditt yrke 

på grund av ditt kön? 

1. Om ja, kan du berätta mer om det? 

9. Finns det andra aspekter av ditt arbete som skiljer sig från dina manliga kollegors? 

Vilka? 

10. Då var jag klar med mina frågor, finns det något som du vill lägga till eller ta upp? 


