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Piloters arbetsmiljö ur jämställdhetsperspektiv – en litteraturstudie 
av Jonna Nyberg, Jessica Berg och Jane Summerton 
VTI 
581 95 Linköping 

 

 
Sammanfattning 
Syftet med denna litteraturstudie har varit att sammanställa forskningsresultat kring 
jämställdhet för manliga och kvinnliga piloter i deras arbetsmiljö utifrån både ett 
svenskt och ett internationellt perspektiv. Syftet var även att identifiera viktiga områden 
som är angelägna för fortsatt forskning.  

I Sverige är forskningen kring arbetsmiljön för piloter ur ett jämställdhetsperspektiv 
utifrån denna litteraturstudies resultat i det närmaste obefintlig. I den internationella 
litteraturen finns studier främst gällande den psykosociala arbetsmiljön, men även den 
fysiska arbetsmiljön har studerats ur ett jämställdhetsperspektiv. 

Kännetecknande för piloter är en stark yrkesstolthet, som bland annat utvecklats och 
närts av flygets organisationsmiljö. Denna yrkesstolthet kan härledas till den manliga 
norm och tradition som förknippas med pilotyrket och som har sina rötter i det militära 
flyget. Både bland manliga och kvinnliga piloter finns dock en uppfattning om att kön 
inte har någon betydelse för pilotyrket. I detta sammanhang tycks cockpit vara en 
könsneutral plats. Samtidigt märks i flera intervjustudier en ambivalens, då kvinnliga 
piloter ibland beskriver hur de utsätts för diskriminerande handlingar som de måste 
förhålla sig till med hjälp av olika strategier. Att cockpit inte är en könsneutral plats, 
varken ur ett fysiskt eller psykosocialt perspektiv, framkommer tydligt i den interna-
tionella litteraturen.  

Kvinnor hanterar mäns diskriminerande beteenden på ett samstämmigt sätt. Som 
kvinnlig pilot anpassar man sig så långt det är möjligt till den rådande manliga normen i 
cockpit, till exempel genom att ignorera manliga kollegors nedlåtande attityder. Bland 
kvinnliga piloter finns också en uppfattning om att det snarare är kvinnan som ska 
anpassa sig till rådande norm än att manliga kollegor ska ändra beteenden.  

Pilotyrket har ställts inför nya krav och förändringar, vilket hotar yrkets (manliga) 
identitet. Manliga piloter kan hantera detta genom att skapa nya former av manlig 
identitet så att manlighet bevaras, samtidigt som en anpassning sker till samtidens 
förändringar. Speciellt märkbart är detta då det gäller kaptenens roll.  

Även den fysiska miljön avspeglar genom sin design att cockpit är en miljö för män. I 
internationella studier beskrivs hur cockpit är byggt för att vara anpassat efter manliga 
mått. Kvinnor, som oftast är fysiskt mindre än män, kan till exempel ha svårt att nå fram 
till kontroller. De problem som finns i den fysiska arbetsmiljön kan få liknande konsek-
venser som de problem som finns gällande den psykosociala arbetsmiljön: att som 
kvinnlig pilot klara av att anpassa sig till den maskulina omgivningen. Kvinnor upplever 
också att de hela tiden måste vara lite duktigare än sina manliga kollegor för att bli 
accepterade. 
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Det finns en stor kunskapsbrist rörande svenska piloters arbetsmiljö ur ett jämställdhets-
perspektiv. Forskning saknas vad gäller kvinnliga piloters erfarenheter och uppfatt-
ningar av sitt yrke ur ett jämställdhetsperspektiv. Även mäns attityder till kvinnliga 
kollegor är outforskat. Kunskap rörande attityder kring detta ämne och hur piloter 
hanterar situationer kopplat till genus behövs för att kunna sätta in eventuella åtgärder 
för att förbättra jämställdheten i detta av tradition mansdominerat yrke. Även studier 
som berör frågor om utbildning och rekrytering är viktiga i detta sammanhang. 
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Pilots’ working environment from a gender equality perspective – a literature 
study 
by Jonna Nyberg, Jessica Berg and Jane Summerton 
VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute) 
SE-581 95  Linköping  Sweden 

 

 
Summary 
The aim of this literature study has been to summarize research results concerning 
gender equality among pilots in their daily working environment both from a Swedish 
and international perspective. The aim has also been to identify important fields of 
interest for further research. 

In Sweden, the research concerning the working environment of pilots from a gender 
equality perspective is almost non-existent. In the international literature, there are 
studies foremost concerning the psycho-social working environment, but the physical 
working environment has been studied from a gender equality perspective, too. 

Professional pride is very characteristic for pilots, a fact that is supported by the system 
organisation of the flying environment. This professional pride is known to originate 
borth from the male norms and traditions that are connected to being a pilot and the air 
forces. Both male and female pilots are, however, of the opinion that gender does not 
make any difference for being a pilot. The cockpit seems to be a sexually neutral place. 
At the same time there is ambivalence in the interviews; some female pilots describe 
how they have been the object of discrimination in various forms. The cockpit not being 
a sexually neutral place either in physical or psycho-social sense is clearly described in 
the international literature. 

Women handle the discriminating behaviour of men in an unanimous way. A female 
pilot adjusts herself as well as possible to the existing male norms in the cockpit, for 
example by ignoring the male colleagues’ patronizing attitudes. Among female pilots 
there also exists an opinion that it rather is the women that should adjust themselves to 
the predominant male norms than that the male colleagues should change their 
behaviour.  

The profession of a pilot has been facing new demands and changes, a fact that 
threatens the male identity of the profession. Male pilots are able to handle this by 
creating new forms of male identity: at the same time as the male identity of the 
profession is maintained there should be adaptation to modern changes. This is 
especially marked concerning the roll of the flight captain. 

The physical environment in a cockpit by its design also reflects that the cockpit is an 
environment for men. In international studies there are descriptions how the cockpit is 
built according to male standards. Women that often are smaller than men can, for 
example, have difficulties in reaching the control units. The problems of the physical 
environment are probably met with same attitude as the problems that concern the 
psycho-social working environment: the female pilots adjust themselves to the male 
environment. Women also experience that all the time they have to be a little more 
capable than the men in order to be accepted. 
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There is a great lack of knowledge about the working environment of the Swedish pilots 
from a gender equality perspective. Research is needed concerning the experiences and 
attitudes of female pilots from the gender equality perspective. The attitudes of male 
pilots towards their female colleagues have not been studied either. Knowledge from the 
point of view of gender equality concerning the attitudes in this field and how the pilots 
handle the situation is needed for being able to put in eventual measures to improve the 
gender equality in this by tradition male work environment. Studies of education and 
recruitment are important in this context, too. 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
Frågor kring jämställdhet inom transportsektorn har uppmärksammats alltmer under 
senare år. En viktig anledning till det fördjupade intresset för ett jämställdhetsperspek-
tiv1 är tillkomsten av det sjätte transportpolitiska delmålet om jämställdhet 2001. Detta 
delmål fastslog följande ambitioner för ett jämställt transportsystem: 

 
Ett jämställt transportsystem ska vara utformat så att det svarar mot både kvinnors 
och mäns transportbehov. Kvinnor och män ska ges samma möjlighet att påverka 
transportsystemets tillkomst, utformning och förvaltning och deras värderingar 
tillmätas samma vikt (SOU 2001:44).  

 

Eftersom delmålet är relativt nytt finns behov av systematisk kunskapsbyggnad om hur 
jämställdhetsarbetet ser ut och kan vidareutvecklas inom olika verksamheter inom såväl 
flyget och sjöfarten som väg-, ban- och bussektorn. Det behövs också utveckling av 
konkreta planeringsverktyg utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Detta är angeläget 
eftersom vissa studier har visat att det är problematiskt för berörda myndigheter att 
avgöra hur verksamheten ska utformas för att det nya delmålet ska kunna uppnås (se 
t.ex. Statlig verksamhet i omvandling, 2004).  

Inom den civila luftfarten är ökad kunskap om utformning och utveckling av arbets-
miljön för piloter ur ett jämställdhetsperspektiv viktig av flera skäl. Traditionellt har 
kvinnor varit kraftigt underrepresenterade inom pilotyrket. Den starkt ojämna köns-
fördelningen aktualiserar frågor om möjligheter och barriärer i den psykosociala 
arbetsmiljön som har betydelse för kvinnors yrkesutövning samt för det professionella 
samspelet mellan manliga och kvinnliga piloter. Hur tas t.ex. kvinnorna emot i arbets-
gemenskapen och vilken betydelse har de eventuella förändringarna för den operativa 
säkerheten?  

Att genusaspekter har betydelse för riskhantering och för möjligheter att skapa och 
upprätthålla säkerhet inom högteknologiska miljöer har tydligt visats i tidigare forsk-
ning (Thelander, 2001), inte minst inom sjöfarten (Eldh, 2004). Studier inom det civila 
luftfartsområdet har analyserat hur säkerheten skapas och upprätthålls när interaktionen 
och ”pratet” mellan piloter och trafikledare fungerar på ett sätt som baseras på tillit och 
ömsesidigt stöd (Sanne, 1999; Summerton & Berner, 2003). Statens haverikommissions 
(SHK) haverirapport RL 2007:12 uppmärksammar också att samarbetet mellan piloter i 
cockpit bör analyseras utifrån en jämställdhetsdimension (SHK, 2007). 

Även den fysiska arbetsmiljön kan ha betydelse ur ett jämställdhetsperspektiv för hante-
ring av säkerheten i cockpit. Tidigare forskning menar att det är viktigt att studera hur 
olika typer av fysiska utrymmen eller ”trafikrum” (t.ex. väntsalar, tågkupéer, cockpit) 
fungerar som både fysiska rum och sociala rum med olika innebörder för kvinnor och 
män (Friberg et al., 2005). Även om rum och plats kan förefalla vara ”könsneutrala” 

                                                 
1 I denna litteraturstudie används den svenska definitionen av begreppet jämställdhet: ”lika villkor mellan 
kvinnor och män” (JämO, 2007). I litteratursökningarna har dock även andra begrepp använts, t.ex. 
genus, eng. gender. I sammanställningen av forskningsresultaten skrivs genomgående de begrepp som 
brukas av respektive författare inom parentes. Genusforskningen är ett stort fält där flera definitioner av 
begreppet genus finns. Inom ramen för denna litteraturstudie har det inte funnits möjlighet att redogöra 
för teoribildningar inom genusforskningen.  
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menar vissa forskare att ”köns- och genusaspekterna är grundläggande i utformandet 
och användande av rum /.../ alla sociala handlingar sker i en rumslig kontext som är 
skapad av mänskliga händer” (Friberg, 2007).  

Om man tillämpar detta jämställdhetsperspektiv på cockpitutrymmen inom det civila 
flyget väcks många angelägna frågor. Hur är olika trafikrum/cockpit utformade, hur 
används de och i vilken utsträckning är de anpassade till kvinnors respektive mäns 
behov och önskemål (jfr Friberg, 2007)? Vilka problem i den fysiska arbetsmiljön 
upplever de olika grupperna? Vilken betydelse har dessa problem för interaktionen och 
säkerheten inom cockpiten och vilka förbättringar bör göras?  

 
1.2 Syfte 
Syftet med föreliggande litteraturstudie är att sammanställa forskning och forsknings-
resultat kring jämställdhet i piloters psykosociala och fysiska arbetsmiljö utifrån både 
ett svenskt och ett internationellt perspektiv. Syftet är vidare att med utgångspunkt i 
litteraturstudiens resultat söka identifiera viktiga områden och inriktningar som är 
angelägna för fortsatt forskning/utredning inom området.  

 
1.3 Metod och avgränsningar 
Litteraturstudien omfattar både internationell och nationell vetenskaplig litteratur inom 
området. Litteratursökningarna är koncentrerade till år 1990 och framåt för att i första 
hand fokusera på samtida förhållanden för piloter.  

Materialet har insamlats främst genom litteratursökningar via centrala biblioteksdata-
baser som Academic Search Premium, ERIC, Libris, SCOPUS, Arbline, ISI, Gena, EIS, 
Safety Science and Risk, PsycINFO och Social Science Citation Index. Vidare har 
VTI:s biblioteksdatabas TRAX använts, som är inriktad på litteratursamlingar inom 
transportområdet.  

Olika kombinationer av söksträngar med ett stort antal olika trunkerade sökord/begrepp 
har använts. I sökningarna efter svenska studier kombinerades bl.a. begrepp som jäm-
ställdhet, pilot, arbetsförhållanden, arbetsmiljö, psykosocial, fysisk, genus, luftfart, 
cockpit, kön, kvinnliga, manliga. I sökningarna efter internationella studier kombine-
rades begrepp som gender, pilot, sex, cockpit, flight, aeronautics, cockpit-crew, work-
place, working conditions, working environment, equality, flightcrew, environmental 
health, female, women, men, masculine. 

Därutöver har sökningar efter publikationer gjorts på hemsidor på Internet för olika 
myndigheter och organisationer som arbetar med arbetsmiljöfrågor gällande piloter 
samt forskningsmiljöer med anslutning till flyget. Dessa organisationer är bl.a. 
Arbetsmiljöverket, Institutt for psykologi (Universitetet i Tromsø), Trafikflyghögskolan 
(TFHS) vid Lunds universitet, Arbets- och miljömedicin (AMM), Svensk Pilotförening 
(SPF), Flygarbetsgivarna (FlygA) och SAS. 

Utöver litteratursökningar har kontakter gjorts med svenska och nordiska forsknings-
miljöer som bedriver olika typer av flygrelaterad forskning. Kontakterna har varit in-
formella och handlat om utbyte av erfarenheter och tips om relevant litteratur. Följande 
forskarmiljöer har kontaktats: Trafikflyghögskolan (TFHS) vid Lunds universitet, 
Arbets- och miljömedicin (AMM) vid Akademiska sjukhuset (och som även utgör en 
forskargrupp inom Institutionen för medicinska vetenskaper vid Uppsala universitet) 
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samt Institutt for psykologi, Universitetet i Tromsø. Kontakter har även tagits med 
Flygarbetsgivarna (FlygA) och med SAS Företagshälsovård. 

Det insamlade materialet har lästs, kategoriserats och kommenterats. Den internationella 
litteraturen har vidare ställts i relation till den svenska litteraturen.  

Studien berör i första hand piloter och deras arbetsmiljö inom det civila flyget. I den 
internationella litteraturen görs dock ofta kopplingar till det militära flyget, med 
anledning av att många civila piloter har värvats från det militära flyget, varför även 
detta till viss del har beaktats. En fråga som uppkommer i detta sammanhang är på 
vilket sätt den militära flygkulturen har påverkat arbetsmiljön även i det civila flygets 
cockpit. Därutöver har även en del litteratur rörande flygutbildning och jämställdhet 
tagits upp, då det sannolikt finns ett samband mellan utbildning, rekrytering och arbets-
miljö. Dessutom presenteras ett antal studier som har fokus på könsskillnader utifrån 
olika psykologiska aspekter, men som för den sakens skull inte har ett jämställdhets-
perspektiv. Resultaten har dock setts som intressanta för en vidare diskussion i ämnet.  

I projektets inledande fas var ambitionen att tyngdpunkt och fokus skulle ligga på forsk-
ning av svenska förhållanden, medan den internationella genomgången enbart skulle 
vara översiktlig. Inom ramen för projektet har vi dock inte funnit något svenskt material 
kring detta specifika ämne, jämställdhetsperspektiv i cockpit. Med anledning av detta 
tog litteraturstudien istället sin grund i den internationella forskningen, för att utifrån 
dessa studiers fokus och resultat försöka få nya infallsvinklar i arbetet med att studera 
de svenska förhållandena. Inte minst har den internationella forskningen setts som 
betydelsefull för att klargöra vilka områden som i framtiden bör studeras gällande 
svenska förhållanden. Dessutom bidrar den internationella forskningen till en diskussion 
huruvida dessa resultat kan ”överföras” till svenska förhållanden, dvs. hur mycket av 
den internationella forskningen gäller även för arbetsmiljön för svenska piloter? 

 
1.4 Disposition 
Resultaten av litteraturstudien presenteras i fyra kapitel:  

• Kapitel 2, Pilotyrket: identitet och historia, skildrar pilotyrkets historia och dess 
betydelse för yrkets identitet och särprägel behandlas. Jämställdhetsperspektivet 
kan till mycket stor del relateras till just flygets historia. Aspekter som manlig 
norm, yrkesstolthet och könsskillnader diskuteras, liksom även organisations-
kulturens betydelse för formandet och bevarandet av pilotyrkets identitet. Där-
utöver redogörs för karriären inom pilotyrket samt flygutbildningens utformning 
och betydelse för piloters identitet. 

• Kapitel 3, Piloters arbetsmiljö – svenska förhållanden, bygger främst på 
kontakter med olika forskningsmiljöer och organisationer, då det utifrån 
litteratursökningarna inte påträffades någon forskning kring just jämställdhet 
mellan manliga och kvinnliga piloter. I kapitlet redogörs även kort för en studie 
om jämställdhet inom den svenska sjöfarten och där paralleller sannolikt kan 
göras till svenska förhållanden inom flyget. 

• I kapitel 4, Piloters arbetsmiljö – internationella förhållanden, är två övergrip-
ande teman märkbara: den psykosociala arbetsmiljön respektive den fysiska 
arbetsmiljön. Studier om den psykosociala miljön handlar om både mäns och 
kvinnors attityder till pilotyrket samt hur de förhåller sig till jämställdhet. 
Kvinnors olika strategier för att hantera t.ex. diskriminerande handlingar 
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beskrivs, liksom även mäns strategier för att behålla en manlig yrkesidentitet i 
en tid av förändringar. Även studier kring den fysiska miljön och hur den 
speglar brister i jämställdhet presenteras. Till detta tillkommer även säkerhets-
aspekten, dvs. på vilket sätt som brister i jämställdhet kan inverka på flygsäker-
heten.  

• I kapitel 5, Förändrade förutsättningar och framtida åtgärder, presenteras 
studier som på ett eller annat sätt belyser hur pilotens yrkesidentitet påverkas av 
förändringar i omvärlden, t.ex. betydelsen av en cockpit där piloter med olika 
nationella och kulturella bakgrunder arbetar tillsammans. Därutöver redogörs det 
för åtgärder som föreslås i studierna, med syfte att förbättra jämställdheten 
mellan manliga och kvinnliga piloter.  

• De slutsatser som framkommit i den genomgångna litteraturen sammanfattas 
och diskuteras i kapitel 6. 

• Slutligen, i kapitel 7, ges utifrån studiens resultat förslag på vidare forskning 
rörande svenska förhållanden avseende arbetsmiljön i cockpit sett ur jämställd-
hets- och genusperspektiv.  
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2 Pilotyrket: identitet och historia 
Pilotyrket är ett av tradition och historia mansdominerat yrke. Det är först på senare år 
som en ökning av andelen kvinnliga piloter har skett, men procenttalet är fortfarande 
mycket lågt, cirka 5 %. Sammantaget finns uppskattningsvis cirka 80 000 piloter i 
världen, varav cirka 4 000 är kvinnor och av dem är omkring 450 kaptener (ISA+21, 
2008). Hur påverkar flygets historia och den djupt rotade bilden av pilotyrket så som 
genuint manligt arbetsmiljön i cockpit? Kan man i historien finna förklaringar? 

För att få en bakgrundsbild och därmed förståelse för dagens arbetsmiljö för piloter, 
såväl manliga som kvinnliga, beskrivs i detta kapitel flygets historia ur olika perspektiv. 
I de studier som redogörs har forskningsmetoderna huvudsakligen bestått av litteratur-
studier, studier av medias roll samt innehållsanalyser av bl.a. flygbolags arkivmaterial 
och interna nyhetsbrev. Olika angreppssätt har använts av olika forskare, så som 
organisationsteori, feministiskt strukturalistiskt perspektiv samt media- och textanalys.  

 
2.1 Manlig norm – ”the right stuff” 
De tidiga piloterna i flyghistorien beskrivs som färgstarka personer och uteslutande 
män. De manliga piloterna hade oftast en bakgrund som t.ex. flygare under första 
världskriget och hade ett stort intresse för flygplan och äventyr (se t.ex. Weber, 1995, 
1997; Mills, 1996, 1997, 1998, 2006; Mills & Mills, 2006; Davey & Davidson, 2000). 
Dagens civila flyg är också präglat av det militära flygets historia, menar Mills (1998), 
och ett uttryck som ofta används i litteraturen är ”the right stuff”. Att ha ”the right stuff” 
härstammar från den amerikanska militären och beskriver piloter och astronauter som 
var modiga, fokuserade och drivna till att uppnå högt ställda personliga och organisa-
toriska mål, vilket bl.a. har skildrats i filmer som ”The right stuff” och ”Top Gun” (se 
bl.a. Wolfe, 1979).  

Mills och Mills (2006) redogör i en feministisk och poststrukturalistisk studie för hur 
det amerikanska flygets historia har haft betydelse för dagens syn på piloter. I studien 
framkommer hur de manliga styrande inom flyget ofta har beskrivits med attribut som 
t.ex. ”father figure” och ”a burly, florid man” (Mills & Mills, 2006, s.4). Betydelsen av 
denna typ av manliga attribut, sett ur ett historiskt perspektiv, framkommer också i en 
studie av Ashcraft (2007). Under 1920-talet fanns en rädsla bland allmänheten för att 
flyga. Den kommersiella flygindustrin sökte motverka denna rädsla genom att betona 
pilotens karakteristika: vit, professionell och man, med egenskaper som teknisk, veten-
skaplig, heterosexuell och faderlig. Nutida piloter håller fast vid denna image, menar 
författaren och skriver:   

 
...continue to invoke that legacy as they articulate a discourse of self and career in 
which becoming Captain entails a manly rite of passage into the role of logical, 
authoritative, omniscient father (Ashcraft, 2007, s. 27).  

 

Den stereotypa bilden av piloten har dock ändrat skepnad över tid, menar Mills (1998). 
Efter första världskriget sågs piloten som en hjälte, medan piloten under 1930-talet kom 
att kännetecknas av att vara en högt utbildad och tekniskt kunnig person – en bild av 
pilotyrket som är aktuell ännu idag, menar Mills. Idealbilden av piloten har således gått 
från att ha varit en hjälte till att ha blivit en expert, men fortfarande handlar det om en 
manlig idealbild. 
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2.2 Yrkesstolthet 
I ovan nämnda intervjustudie av Ashcraft (2007) visade respondenterna, utan undantag, 
en extraordinär stolthet över pilotyrke. Ett exempel på detta är att de menade att endast 
ett fåtal personer klarar av deras yrke och i detta sammanhang drar respondenterna 
paralleller till kirurgen och världsledaren, dvs. personer med tungt ansvar för män-
niskors liv. De flesta såg sig också som oberoende och auktoriteter. Sammantaget visar 
detta dels att piloter tenderar att djupt internalisera bilden av elityrke, dels att manligt 
och kvinnligt spelar en central roll i piloternas starka yrkesidentifikation. Piloter i 
studien delar en uppseendeväckande stark känsla för identitet och kultur och här märks, 
menar Ashcraft, en samstämmighet mellan respondenterna i studien, trots skilda bak-
grunder (män, kvinnor, svarta, vita) och trots att de aldrig har träffats. Man talar om 
samma saker, på samma sätt menar Ashcraft.  

 
2.3 Skillnader mellan manliga och kvinnliga piloter? 
Olika förmågor? 
Tidigare forskning har visat att piloters kunskaper om ”human factors” är av stor 
betydelse för säker flygning. Men mycket av denna forskning har utgått från studier om 
män, eftersom flyget länge varit ett mansdominerat yrke. Med ökningen av kvinnor i 
flyget ökar även behovet av kunskaper kring psykologiska skillnader mellan könen och 
vad dessa kan innebära. Detta menar Nicholson (1991), som utifrån en internationell 
litteraturstudie belyser psykologiska könsskillnader som kan påverka reaktionstid, rums-
uppfattning och olycksbenägenhet. När det gäller reaktionstid har män t.ex. visat sig 
snabbare än kvinnor. Denna skillnad försvinner dock genom träning, menar Nicholson, 
vilket innebär att denna typ av könsskillnad hos piloter inte borde finnas bland dem som 
genomgått utbildning. Även då det gäller rumsuppfattning har män bättre förmågor. 
Men man kan dock inte säga att dessa könsskillnader som finns hos allmänheten även 
gäller för kvinnliga och manliga piloter, eftersom piloter är en mycket utvald grupp. 
Istället är det möjligt att det finns en grad av androgynitet hos de kvinnor som lockas till 
att bli piloter, menar författaren. När det gäller t.ex. olycksbenägenhet i vägtrafik är det 
främst män som kör för fort och tar risker, medan kvinnor gör fler fel i sin körning än 
män. I pilotyrket kan en sådan jämförelse inte göras, då man i urvalet av piloter väljer 
efter en ”pilotpersonlighet”, oavsett om man är man eller kvinna, varför man kan anta 
att manliga och kvinnliga piloter tar samma eventuella risker. Nicholson hänvisar i detta 
sammanhang till Novello och Youssef (Novello & Youssef, 1974; i Nicholson, 1991, s. 
164) som menar att kvinnliga piloter har en personlighetsprofil som markant skiljer sig 
från vuxna amerikanska kvinnor överlag och att det finns pilotpersonligheter som över-
skrider genus (”gender”). Liknande resultat har också framkommit i en amerikansk 
studie av Cooper (1997).  

Men skillnader mellan könen kan finnas på ett annat plan, påpekar Nicholson (1991). 
Valet mellan moderskap och att fullfölja sin karriär kan t.ex. bli ett dilemma för den 
kvinnliga piloten. Nicholson menar att eftersom det vanligtvis främst är kvinnor som 
sköter hem och familj, vilket innebär långa arbetsdagar med trötthet som påföljd, kan 
detta skapa problem med flygningen och dess säkerhet. Här ska påpekas att författaren 
delvis grundar detta antagande på en studie från 1981, vilket innebär att förhållandena 
möjligen ser annorlunda ut idag.  
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Personlighet 
I tidigare nämnda studie av Helmreich och Merritt (1998) undersöktes även skillnader 
mellan könen avseende attityder rörande stress, personlig sårbarhet och cockpit 
management. Resultaten visade att kvinnors attityder var slående lika männens. Båda 
könen uppvisade en orealistisk uppskattning av den egna kapaciteten under stress, 
liksom de även hade likvärdiga attityder gällande order och kommandon. Författarna 
hänvisar också till en tidigare studie av Hines (Hines, 1996, i Helmreich & Merritt, 
1998) som undersökt personlighetens roll för yrken inom flyg och medicin. Resultaten, 
som bygger på en enkätundersökning, visade bl.a. att det för piloter fanns få skillnader i 
personlighet som kan relateras till kön, medan det tvärtom fanns stora könsskillnader 
inom andra yrken.  

Att könsskillnaderna gällande personlighet är små inom pilotyrket framkommer även i 
en studie av Carretta och Ree (1997), där orsaksmodeller (”Causal Models”) rörande 
kvinnliga och manliga pilotförmågor (”pilot skills”) utvärderades. Författarnas slutsats 
är att resultaten visar att det inte finns något behov av att separera utbildningen i en 
kvinnlig respektive manlig gruppering utifrån skillnader i förmågor.  

Slutligen menar Nicholson också att även om det inte skulle finnas några egentliga 
psykologiska könsskillnader så kan anpassningen till den manliga arbetsmiljön innebära 
stress för kvinnliga piloter, vilket i sin tur kan äventyra säkerheten:  

 
Whether or not females are more vulnerable to psychiatric symptoms, it is clear 
that they can be subjected to more emotional stress by trying to intergrate into a 
male-dominated environment (Nicholson, 1991, s. 165).  

 

Samtidigt menar Nicholson att man inte kan förvänta sig att de få utvalda kvinnliga 
piloterna ska kunna anpassa sig till ett rådande mansorienterat system. 

 
2.4 Organisationskulturens betydelse 
”A man’s world” 

Flygets historia, med sina rötter i det militära fältet, har påverkat den organisations-
kultur2 som kännetecknar även det civila flyget. Detta menar Mills (1998), som 
beskriver olika maskuliniteter inom flyget och hur de formar en organisationskultur. I 
en studie undersöker de hur en organisationskultur uppstår, utvecklas, bibehålls och 
förstås. I studien har nyhetsbrev, årsrapporter, föreskrifter m.m. analyserats och med 
hjälp av exempel från olika tidsepoker belyser Mills hur olika maskuliniteter utesluter 
kvinnor. Vidare beskriver Mills och Mills (2006) hur de flesta männen inom flyget i 
början rekryterades från s.k. ”bush flying operations” (kort efter första världskriget), då 
man använde sig av krigsplan för att bl.a. släcka skogsbränder och utföra övervakning. 
Detta skapade en särskild form av maskulinitet, med specifika föreställningar om män 
och därmed även kvinnor. Det handlade om ”a man’s world”, med manliga värderingar 

                                                 
2 Mills och Mills definierar begreppet organisationskultur (“organizational culture”) på följande sätt:”… 
organizational culture as a root metaphor for making sense of the configuration of practices and processes 
that influence behaviour in organizations. /…/ we do not view the culture of an organization as a concrete 
entity, as some thing that the organization owns (Schein, 1992), but rather as set of experiences that 
influence how people feel about the organization and who they feel is an appropriate or privileged part of 
it.” (Mills & Mills, 2006, s. 2). 
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och erfarenheter. I USA fanns också från början ett stort motstånd mot kvinnliga piloter. 
När det gällde bush flying fanns en uppfattning bland män om att kvinnor inte hade rätt 
fysik, liksom de inte heller ansågs hantera svåra situationer i bushen. Detta i sin tur 
innebar att kvinnor hade få tillfällen att få erfarenhet av flygning, jämfört med män. 
Uteslutningen från flyget förstärktes också dels av att flyginstruktörer vägrade kvinnliga 
sökande, dels av höga kostnader. Män kunde undgå höga kostnader genom att jobba 
extra på t.ex. hangarer, i utbyte mot flyglektioner (Mills & Mills, 2006).  

 

Starka ledare 
Mills och Mills (2006) har i ovan nämnda studie undersökt relationen mellan genus och 
organisationskultur. Objekt för studien var det kanadensiska flyget (Air Canada) och 
dess utveckling över tid, med syfte att förstå utvecklingen av genusrelaterade praktiker, 
dvs. hur de har utvecklats, bibehållits och även förändrats över ett tidsspann. Författarna 
påpekar också att det är få forskare som har analyserat detta över tid. Vidare talar Mills 
och Mills om ”junctures”, dvs. olika föreningspunkter eller faktorer som tillsammans 
skapar ett sätt att se på världen. Ett exempel är de första ledarnas attityder till kvinnor 
och hur detta påverkade organisationskulturen och en utveckling där kvinnliga flygare 
förbjöds flyga, vilket var fallet vid mitten av 1930-talet. En förändring av dessa faktorer, 
”junctures”, kan innebära förändringar för dem som ingår i denna kultur, menar man i 
studien.  

 

Vardagliggörande av diskriminering 
De mest djupa genusstrategierna inom en organisationskultur är de som kommer från 
och som underhålls av det till synes triviala och vardagliga organisationslivet. Denna 
slutsats framkommer av en studie av Mills (1996) där British Airways interna nyhets-
brev från 1926 och framåt har innehållsanalyserats. Resultaten visar att nyhetsbreven 
har en nyckelroll i spridningen av könsdiskriminering i det att diskrimineringen inom 
organisationen trivialiseras och vardagliggörs genom breven: 

 
The fact that the overwhelming majority of the images produced were of male 
pilots served to reduce the association between maleness and piloting to the level of 
the mundane: an unquestionable fact of life! (Mills, 1996, s. 197). 

 

Diskriminering kan, menar Mills, godkännas via nyhetsbreven, i det att de ”översätter” 
organisationskulturen till företagets medlemmar. Genom specifika fokus och beto-
ningar, tystnader och uteslutanden, stärker och tydliggör nyhetsbreven företagets image 
och däri även bilden av ”män” respektive ”kvinnor”. 

 

Vidmakthållande av organisationskultur 
Organisationskulturens betydelse för pilotyrket har även studerats i en större undersök-
ning där fem olika kontinenter har jämförts och där flera forskningsmetoder har använts 
(Helmreich & Merritt, 1998). Utöver organisationskultur studerades även yrkeskultur 
och nationella kulturer (se vidare kapitel 5.2 En mångkulturell cockpit). Författarna 
undersöker och diskuterar hur dessa tre kulturer påverkar attityder och värderingar kring 
yrket. Data samlades in från hela världen via 15 000 enkäter till piloter. Av dessa var 

16 VTI rapport 627 



 

endast 248 kvinnor, nästan uteslutande från västvärlden. I resultaten framgår att be-
rättandet och återberättandet av viktiga historier relaterat till flyget och dess organi-
sation är ett exempel på en strategi för att upprätthålla organisationskulturer, t.ex. för att 
behålla värderingar, normer och beteenden. Helmreich och Merritt menar vidare att 
visserligen har organisationens ledning möjlighet att direkt få medlemmar att ändra 
oönskade beteenden, men detta behöver inte innebära att de därmed även ändrar sina 
värderingar. För att ändra sedan länge förankrade värderingar behöver ”nya” berättelser 
få fäste i organisationen.  

 
2.5 Pilotkarriären 
Kaptenens roll 
I den ovan nämnda intervjustudien av Ashcraft (2007) framkom att den stora händelsen 
i pilotkarriären är då man blir kapten. Kaptenstiteln innebär att man som pilot ändrar sitt 
tänkande och i intervjuerna beskrivs övergången till att bli kapten som något som är 
”larger-than-life”. Att bli kapten kan ses som en rit, där respekt är en viktig ingrediens. 
Tyngdpunkten är att man inte är ”man” förrän man blivit kapten – det är först då man 
har allt ansvar på sina axlar.  

 

Kvinnors avancemang 
Att kvinnor så pass nyligen trätt in i flygvärlden visar sig då det gäller just deras posi-
tioner, vilket bestäms av tjänsteålder. Mycket få kvinnor är kaptener jämfört med män 
(jfr ovan). Detta påpekar Helmreich och Merritt (1998), som även menar att kvinnor har 
haft det svårare än männen att få tillträde till pilotyrket i och med bruket att ta in piloter 
från det militära flyget. Även Sitler, Turney och Wulle (1996) belyser hur stereotypa 
maskulina drag är mer eftertraktade än stereotypa kvinnliga karaktärsdrag, vilket i sin 
tur medför att kvinnor har svårare att göra karriär inom flyget än vad män har.  

Även Weber (1997) påtalar svårigheterna för kvinnor att avancera inom pilotyrket, men 
ur ett annat perspektiv. Weber menar att cockpits design och teknologi består av en 
inneboende maskulinitet som är socialt konstruerad och har sin grund i det militära 
flyget (se vidare kapitel 4.2 Den fysiska arbetsmiljön i cockpit). Med detta menar Weber 
att barriärer skapas för kvinnors avancemang: 

 
In the context of military aviation, one would ask questions regarding women’s 
upward mobility in the profession; for example, are women limited because they 
are not trained, socialized, or permitted to fly certain aircraft?  
(Weber, 1997, s. 236). 

 
2.6 Flygutbildningen 
Kvinnliga piloter är underrepresenterade i flygutbildningarna. Vilka föreställningar 
finns inom dagens flygutbildning? Vilka kvinnor väljer att utbilda sig till piloter? Vilka 
attityder om kvinnliga piloter finns inom utbildningarna, bland lärare och elever? 
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Flygerfarenhet 
Cadogan (1992) hävdar att det fortfarande finns problem inom pilotutbildningen vad 
gäller kvinnors möjlighet att få flygerfarenhet. De flesta män har kommit in i det civila 
flyget efter att ha fått militär flygträning och erfarenheter från olika militära områden. 
Fram till nyligen fanns inga sådana möjligheter för kvinnor i Storbritannien: de som 
hoppades få jobb som kommersiella piloter fick träna på egen bekostnad. Visserligen, 
påpekar författaren, har sedan mitten av 1980-talet de flesta flygbolag på båda sidor om 
Atlanten varit villiga att anställa kvinnliga piloter. Problem kvarstår dock för kvinnor att 
få flygerfarenhet.  

 

Attityder till kvinnor inom flygutbildningarna 
Luedtke (1993) har utifrån strukturerade telefonintervjuer med ledare och utbildare 
studerat synen på det faktiska underskottet av kvinnor i utbildningarna, liksom även den 
rådande statusen för kvinnor inom flygutbildningar. Av de intervjuade menade 39 % att 
det fanns för få kvinnliga studenter och kvinnor inom fakulteten. Orsakerna till detta 
beskrivs i studien bero på flera faktorer, bl.a. att denna miljö kännetecknas av att vara 
ett nätverk av ”the good ole boy”, vilket håller kvinnor utanför. Det saknas också 
kvinnliga förebilder och kvinnor ser inte heller flyget som en karriärmöjlighet. En del 
av de intervjuade menade att det låga antalet av certifierade kvinnliga piloter kan bero 
på kvinnors ansvar för familjens barn, resultat som även framkommit i en studie av 
Turney m.fl. (2002). En annan förklaring till att så få kvinnor söker till flygutbildningen 
var, enligt Luedtkes studie, bristen på intresse hos kvinnorna själva. Andra barriärer 
handlade om hur fakulteten är upplagd (tidigare lejde t.ex. institutionerna pensionerade 
manliga militärer för positioner inom fakulteten), att kvinnor inte har den kombination 
av erfarenhet/rang och grad som behövdes samt svårigheterna för kvinnliga piloter att få 
tillräckligt med allmän flygerfarenhet. Enligt undersökningen var dock det största 
hindret ”the good ole boy”- nätverket. 

 

Kvinnor ”formas” till manlig norm? 

I en enkätstudie av Turney m.fl. (2002) fick nya pilotstudenter respektive de som hunnit 
en bit i sin utbildning svara på ett antal påståenden om hur de upplever utbildningen. 
Resultaten visar att nya kvinnliga pilotstudenter tenderade att svara annorlunda jämfört 
med kvinnor som hade längre erfarenhet av utbildningen. De med längre erfarenhet 
svarade mer likt männen, vilket enligt Turney kan tyda på att de under utbildningens 
gång anpassar sig till den manliga kultur som pilotyrket är präglat av och att de skaffar 
sig en mer maskulin attityd. Nya kvinnliga pilotstudenter verkade ha behov av kvinnliga 
förebilder och föredrog även att arbeta i team i högre utsträckning än männen. Resul-
taten av Turneys studie visar också att nya kvinnliga pilotstudenter var mer bekymrade 
över att pilotyrket domineras av män, jämfört med de mer erfarna kvinnliga pilot-
studenterna. Författarna till studien anser vidare att fokus inte bör ligga på hur många 
kvinnor som hoppar av utbildningen innan de hinner anpassa sig till branschen, utan 
snarare på hur man kan behålla kompetenta kvinnor i flygbranschen och inte förlora 
dem till andra branscher inom teknik. Slutligen påpekar Sitler (2004) i sin litteratur-
studie kring genusskillnader i flygutbildningen att ju fler kvinnliga studenter som går 
flygutbildningarna, ju mer kan dessa kvinnor lära fakulteten och andra studenter hur 
man beter sig gentemot kvinnor.  
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Attitydförändringar inom utbildningen 
Utbildningsprogram måste kontinuerligt utvärderas för att kunna avgöra hur kvinnliga 
och manliga piloter kan bli tränade på det mest effektiva sättet, utan att kursinnehållet 
ändrar riktning, menar Nicholson (1991). Utbildning för män om ”human factors”, med 
fokus på mäns och kvinnors samarbete i cockpit, blir av stor betydelse: genom sådan 
inriktning i utbildningen kan man komma förbi stereotypa uppfattningar som män kan 
ha om sina kvinnliga kollegor. 

 
2.7 Sammanfattande kommentar 
Pilotyrkets identitet präglas enligt studierna i detta kapitel av två tydliga karaktärsdrag. 
Å ena sidan beskrivs pilotyrket i termer som speglar olika typer av manlighet, å andra 
sidan kännetecknas piloter av att ha en mycket stark yrkesstolthet, oavsett pilotens kön. 
Yrkesstolthet och yrkesidentitet är nära sammanlänkade, vilket innebär att kvinnliga 
piloter också har anammat de manliga attribut som tillskrivs pilotyrket. Studier kring 
psykologiska skillnader mellan män och kvinnor har visat att kvinnliga piloter är mer 
lika manliga piloter än kvinnor i allmänhet. Innebär detta att det är kvinnor med en 
personlighet liknande män som söker sig till flygutbildningarna och pilotyrket eller 
formas man under utbildningens gång?  

En annan slutsats av studierna är att det civila flygets organisationskultur har haft 
betydelse för hur bilden av piloten har formats, utvecklats och bevarats. Ett exempel 
som beskrivs i litteraturen är hur könsdiskriminering trivialiseras, vardagliggörs och 
”godkänns” via organisationens interna nyhetsbrev (Mills, 1996). Betoningar respektive 
uteslutanden stärker enligt Mills företagets image och förmedlar företagets syn på 
pilotyrket.  
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3 Piloters arbetsmiljö – svenska förhållanden 
3.1 Brist på forskning med jämställdhetsperspektiv 
I Sverige och inom Norden är, utifrån denna studies resultat, forskningen kring 
arbetsmiljön för piloter ur ett jämställdhetsperspektiv i det närmaste obefintlig. Varken 
sökningar med svenska sökord eller med engelska sökord i olika vetenskapliga data-
baser gav några träffar där forskningen kunde relateras till svenska och/eller nordiska 
förhållanden. I litteratursökningarna rörande internationell forskning borde i så fall även 
svensk forskning, publicerad i internationella vetenskapliga tidskrifter påträffats. 

Avsaknaden av svensk/nordisk forskning gällande piloters arbetsmiljö ur ett jämställd-
hetsperspektiv bekräftas även av forskare inom forskarmiljöer som studerat frågor om 
arbetsmiljön i anslutning till flyget. De forskarmiljöer som har kontaktats är 
Trafikflyghögskolan vid Lunds universitet, Arbets- och miljömedicin vid Akademiska 
sjukhuset (och som även utgör en forskargrupp inom Institutionen för medicinska 
vetenskaper vid Uppsala universitet) samt Institutt for psykologi vid Universitetet i 
Tromsø,. Därutöver har även kontakter tagits med SAS Företagshälsovård, som arbetar 
med både fysisk och psykosocial arbetsmiljö för piloter.  

På Arbets- och miljömedicin vid Uppsala universitet arbetar man med ett pågående 
projekt om just piloters arbetsmiljö. Svenska piloter har fått svara på en enkät med 
frågor om hur piloterna upplever den psykosociala arbetsmiljön. Det finns inget tydligt 
genusperspektiv i studien, men man har tittat på hur kvinnor respektive män upplever 
arbetsmiljön. I studien tillämpas den s.k. krav/kontrollmodellen (se Karasek & Theorell, 
1990). Då studien är så pass ny och ännu inte publicerad har det inte funnits möjlighet 
att ta del av den mer i detalj. Möjligen skulle man utifrån studiens resultat kunna 
applicera ett jämställdhetsperspektiv, grundat på de eventuella skillnader mellan könen 
som finns rörande uppfattningar av arbetsmiljön. Vidare är de studier som gjorts vid 
Universitetet i Tromsø av mer experimentell karaktär, där man t.ex. undersöker effekten 
av hög arbetsbelastning på olika kognitiva funktioner. 

Samtliga av de kontaktade forskarna såg mycket positivt på framtida studier av piloters 
arbetsmiljö ur ett jämställdhetsperspektiv, då detta ansågs som viktigt och eftersom det 
här finns ett märkbart kunskapsglapp. Enligt forskaren vid Universitetet i Tromsø kan 
en förklaring till denna forskningsbrist vara att det finns så få kvinnliga piloter. Enligt 
en annan av de kontaktade personerna skulle förklaringen kunna vara de svårigheter 
som troligtvis finns med att få möjlighet att göra studier i detta ämne, då privata flyg-
bolag kan vara rädda för kritik och insyn.  

 
3.2 Svenska studier – allmänt 
Mycket har skrivits om cockpits utförande (se t.ex. Dutarte, 2001) och om piloters hälsa 
(t.ex. Lindgren et al., 2002; Irgens et al., 2003; Lindgren, Andersson & Norbäck, 2006; 
Lindgren & Norbäck, 2005), men ingen av dessa studier har haft något jämställdhets-
perspektiv. Jämställdhet tas dock upp i en litteraturstudie om den svenska flygutbild-
ningen (Flygare, 2005). Antalet kvinnliga piloter i Sverige är lågt, vilket även avspeglar 
sig i den svenska flygutbildningen. Orsaken till detta, menar författaren, beror på starka 
traditioner, i det att pilotyrket är ett traditionellt manligt yrke. Studiens slutsats är bl.a. 
att man måste få fler kvinnor till utbildningarna för att få en jämnare fördelning av 
könen.  
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3.3 Jämställdhet inom sjöfarten 
I Sverige har, som denna litteraturgenomgång visat, inga studier gjort kring arbetsmiljön 
i cockpit ur ett jämställdhetsperspektiv. Däremot har frågor av detta slag stått i fokus i 
en svensk studie rörande ett annat transportslag, sjöfarten. I sin doktorsavhandling Den 
riskfyllda gemenskapen: Att hantera säkerhet på ett passagerarfartyg (2004), belyser 
Eldh frågor kring just genus, säkerhet och jämställdhet. Studiens resultat har starka 
paralleller till de internationella studierna rörande arbetsmiljön för piloter och som 
presenteras i nedanstående kapitel. Liksom i flera av dessa studier fann Eldh kopplingar 
mellan yrkesidentitet och kön och som påverkar samarbetet på olika avdelningar på ett 
passagerarfartyg. Människor tillskrivs olika egenskaper beroende på kön och avdel-
ningarnas praktikgemenskaper skapar normer som fastslår vilka människor som passar 
in i gruppen. Det finns också en koppling mellan maskulinitet och risk. Vissa män tar 
över hanteringen av säkerheten för att stärka sin speciella maskulinitet. Författaren 
frågar sig om det kan vara så att kvinnor och män delar på arbetsuppgifterna utifrån 
vilket kön de tillhör snarare än utifrån deras individuella lämplighet. På fartyget 
används också termen ”gott sjömanskap” som ett sätt att inkludera och exkludera 
individer. Det är underförstått något maskulint som kvinnor och vissa män inte kan 
tillägna sig. Detta kan jämföras med de inom flyget förekommande uttrycken så som 
”the right stuff” och ”the good ole boy” (se ovan). För kvinnorna räckte det inte med 
gott sjömanskap. De fick varken vara för kvinnliga eller manliga. Vissa kvinnor betedde 
sig som männen för att passa in, de använde samma språk, snusade och tillägnade sig 
andra vanor som var typiska bland männen. Andra kvinnor utnyttjade sitt kön för att 
slippa vissa arbetsmoment som var för tunga eller skyllde på menstruation. Dessa 
strategier skapade både misstro och samarbetssvårigheter.  

Även i detta sammanhang, dvs. hur kvinnor hanterar en yrkesroll och en arbetsmiljö 
som är starkt manlig i sin karaktär, finns tydliga paralleller till de kvinnliga piloternas 
erfarenheter och strategier som beskrivs i den internationella forskningen (se nedan). 
Denna doktorsavhandling har således hög relevans även för luftfarten och pilotyrket: 
här finns starka kopplingar till de resultat som framkommit i den internationella 
forskningen rörande jämställdhet och säkerhet inom pilotyrket.  

 
3.4 Sammanfattande kommentar 
Arbetsmiljön för svenska piloter tycks av litteraturgenomgången och de kontaktade 
personerna inom olika forskningsmiljöer vara ett outforskat område. I följande kapitel 
presenteras internationella forskningsresultat rörande arbetsmiljön för piloter där man 
tydligt kan relatera till jämställdhetsfrågor. 
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4 Piloters arbetsmiljö – internationella förhållanden 
4.1 Den psykosociala arbetsmiljön i cockpit 
I följande kapitel presenteras internationella studier som berör den psykosociala 
arbetsmiljön i cockpit, där skillnader mellan mäns respektive kvinnors attityder till och 
erfarenhet av pilotyrket står i fokus. Främst bygger dessa studier på intervjuer och 
enkäter med piloter.  

 
4.1.1 Manliga piloter: attityder, beteenden och strategier 
Manliga attityder 

Utifrån en enkätundersökning har Mitchell m.fl. (2005) studerat uppfattningar kring 
genusrelaterade frågor bland piloter från Australien, Norge, Sydafrika och USA. I 
undersökningen deltog 898 män och 431 kvinnor. Piloterna fick möjlighet att 
kommentera ett antal påståenden gällande aspekter som genus, rättvisa, yrkesskick-
lighet, säkerhet samt flygindustrin. Negativa kommentarer om kvinnliga piloter 
tenderade att handla om kvinnliga piloter som inkräktare och att pilotyrket är opassande 
för kvinnor. Exempel på negativa kommentarer ”en kvinnlig pilot – ännu ett tomt kök” 
(”a female pilot = another empty kitchen”, ibid., s. 7) och “om det var meningen att 
tjejer ska flyga så skulle himlen vara rosa” (”if girls were meant to fly the sky would be 
pink”, ibid., s. 7). Männen hade också en tendens att dels föredra flygningar med andra 
män, dels underskatta kvinnornas färdigheter. Trots många positiva kommentarer om 
kvinnliga piloter förekom kommentarer om hur kvinnors biologiska funktioner som 
menstruation och barnafödande inverkar på deras prestationer i yrket. Resultaten visade 
också att äldre män tenderade att lyfta fram de maskulina egenskaperna som norm. 
Negativa kommentarer från männen handlade om att kvinnor inte klarar av press på 
samma sätt som män, att de inte är lika situationsmedvetna och navigationskunniga som 
män och att de gör ”enorma misstag”. Bland de manliga piloterna förekom även kom-
mentarer gällande de fysiska förutsättningar som krävs för att kunna flyga. Några 
menade att kvinnor saknade styrka för att kunna sköta spakar och liknande vid nödläge 
samt att kvinnor var för korta för att nå ner till pedalerna (se vidare kapitel 4.2 Den 
fysiska arbetsmiljön i cockpit). Vidare visar resultatet att framgångsrika kvinnliga 
piloter möter en – om än tveksam – respekt så länge de uppnår kunskaper och kompe-
tens utifrån maskulina kriterier. De kompetenser som männen framhåller enligt studien 
av Mitchell m.fl. är kunskap om mekanik och dynamik, medan kvinnor betonar sådan 
kunskap som rör kommunikation och ledarskap. 

 

Kvinnor särbehandlas 
I studien av Mitchell m.fl. (2005) ställdes även frågor om synen på utbildningsprogram 
som gynnar fler kvinnor att söka sig till pilotyrket. Här märktes såväl positiva som 
negativa kommentarer. Enligt de positiva kommentarerna ansågs det vara bra med en 
större balans av könen inom branschen. Negativa kommentarer handlade istället om att 
kvinnor med färre flygtimmar gynnades före männen. På grund av kvinnors barna-
födande ansågs också kvinnliga piloter innebära en högre kostnad för bolagen. Det 
förekom även kommentarer om att flygskolor spelade ”politiskt korrekta” för att und-
vika att bli misstänkta för könsdiskriminering. För att kunna möta de krav som ställs blir 
kvinnliga piloter stöttade genom extra utbildning och tillåts göra vissa misstag, enligt 
några kommentarer.  
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Mäns strategier – nya manliga identiteter 
Ashcraft (2005) har i en intervjustudie behandlat yrkesidentitet bland amerikanska 
piloter inom det kommersiella flyget. Syftet var att undersöka hur manliga piloter 
hanterar det faktum att deras traditionella yrkesidentitet, som så starkt är kopplad till 
genus och manlig norm, könshotas (”gendered threats”) med anledning av ändrade 
organisationsformer. Intervjuer gjordes med 14 män och 4 kvinnor på olika flygbolag 
och på olika karriärstadier. I fokus stod frågor kring respondentens uppfattningar om 
yrkesstatus, erfarenheter av karriärklättring, roller gentemot andra flyganställda och 
företag samt utvecklingen av hur yrket definieras. Studien visar hur organisatoriska 
ansträngningar för att ge de anställda ökat inflytande och stärkt självkänsla (”empower-
ment”) istället hotar pilotidentiteten. På frågan om de utövar motstånd i sitt yrkesliv så 
svarade alla intervjuade uttryckligen nej och beskrev sig själva så som en elit och 
autonoma. Samtidigt beskrev de hur deras yrkesprestige var hotad och hur den 
minskade. Frågor ställdes även om kaptenens roll, vilket tycktes vara en grogrund för 
konflikter. De flesta piloter beskrev också karriärsteget till att bli kapten som en manlig 
rit, en passagerit, från omogen son till auktoritär och allvetande fader (kapten). Piloten 
blir ”man”. I intervjuerna kom nästan alla respondenter in på sidospår med känslo-
laddade berättelser om hur de själva eller om hur andra uppgraderats. Genus organiserar 
på detta sätt betydelsen av kaptenens roll och skapar även grund för emotionella 
erfarenheter av yrkesutövandet.  

Respondenterna i Ashcrafts studie talade mycket om kaptenens minskade roll, vilket de 
menade beror på den övergripande översyn av cockpitfilosofi, utbildning och praktik 
som CRM3 har inneburit. CRM som säkerhetsfrämjande arbetssätt/åtgärd har utvecklats 
utifrån studier som belyst de stora risker som finns med en besättning som inte vågar 
ifrågasätta sin kapten pga. dennes auktoritet. Arbetsmiljön i cockpit har gått från att 
tidigare ha varit en cockpit med en mycket auktoritär kapten till att ha blivit en arbets-
miljö med en besättning som har inflytande. De flesta respondenterna belyste denna 
kontrast mellan gammalt och nytt och här fanns en märkbar ambivalens. Ingen ifråga-
satte betydelsen av säkerheten, utan problemet handlade istället om karriären: att bli 
kapten medför inte längre att man sätts på en tron. Pilotens image undermineras. I 
intervjumaterialet utkristalliserades sju diskursiva strategier, dvs. olika sätt som 
respondenterna (kaptenerna) använder sig av för att hantera denna spänning mellan en 
traditionstyngd yrkesidentitet och förändringar (CRM) inom organisationen. Dessa 
strategier innebär att nya identiteter skapas, präglade av nya former av maskulinitet:  

• från allvetande fader till den givmilde fadern, vilket innebär att manlighet 
bevaras men i ny form – kaptenen ger sin besättning möjlighet till CRM 

• CRM är den generösa gåvan – kaptenen behöver inte ge CRM men gör det ändå 
vilket tyder på insikter om säkerhet 

• kaptener ser CRM som något som kommer från dem personligen, inte som något 
från organisationen. 

                                                 
3 CRM är en förkortning för Crew Resource Management, men kan också uttolkas som 
Cockpit Resource Management. CRM är enligt definitionen ”det optimala utnyttjandet 
av alla tillgängliga resurser för besättningen: information, utrustning, människor; i 
luften eller på marken; för att åstadkomma säkra, effektiva och komfortabla flyg-
operationer” (Davilén, 1998, s. 57).  
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• CRM möjliggör att besättningen gör bättre ifrån sig, vilket gynnar kaptenen inte 
bara vad gäller säkerhet 

• om man som kapten är vänlig får man desto mer tillbaka i samband med interak-
tion med kabinpersonal 

• CRM i cockpit kan ses som ett mentoransvar 

• CRM omvandlar besättningen till en utvidgning av kaptenens egen kropp och 
sinnen (Ashcraft, 2005). 

 

Anmärkningsvärt är, menar författaren, att ingen av respondenterna uttryckte något 
egentligt motstånd till införandet av CRM utan snarare en identifikation med dess 
principer. Även om CRM hotade bilden av kaptenen så fann respondenterna kreativa 
vägar för att anamma CRM och därmed hejda hotet om ett ”kvinnliggörande” 
(feminization) av pilotyrket och kaptensrollen.  

 
4.1.2 Kvinnliga piloter: attityder, beteenden och strategier 
Flera studier belyser diskriminering av kvinnliga piloter, där sexistiska skämt och 
pornografiska bilder är några exempel på detta. Hur hanterar kvinnliga piloter sådana 
handlingar och beteenden?  

 

Anpassning och låg profil 
I en artikel av Helmreich och Merritt (1998) intervjuas bl.a. en kvinnlig pilot som 
berättar att det händer att pornografiska bilder sätts upp i cockpit. Kvinnan gör ingen 
stor affär av detta, utan plockar bara ned bilden i åsynen av de manliga kollegorna, men 
utan att kommentera det hela. Kön är en faktor som kan skapa osäkerhet om uppgifter 
och förväntningar, vilket i sin tur kan påverka säkerheten: 

 
Predictability is highly valued in this environment, where coordination and 
cooperation are essential to survival. Therefore, behaviours or characteristics (like 
gender) that deviate from the norm can create uncomfortable uncertainty about 
skills, priorities and expectations (Helmreich & Merritt, 1998, s. 43f). 

 

Vidare menar den intervjuade kvinnan att man som kvinnlig pilot måste hantera 
förolämpningar eller kränkningar av en manlig kollega försiktigt, utan att vara dömande 
eller allt för kritisk. I slutänden går det ändå inte att undvika att genus har betydelse i 
cockpiten, menar hon. Rapportering och synliggörande av könsdiskriminerande bete-
enden och handlingar kan ha motsatt effekt än vad som avsetts. Förödmjukelser och 
hotelser kan i själva verket öka och i förlängningen leda till att den kvinnliga piloten 
slutar sitt arbete. Detta i sin tur kan innebära att de personer som hotat och förödmjukat 
sin kvinnliga kollega blir stärkta av att ha vunnit kampen, varpå det etablerade vane-
mönstret kan fortgå: 

 
When a practice has been tolerated by as many and for as long as that of planting 
pornography in cockpits, it is unlikely to be eradicated without resistance /…/ a 
powerstruggle is likely to ensue (Helmreich & Merritt, 1998, s. 43f). 
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Den kvinnliga piloten berättar också om förhållandena då hon började sin karriär vid 
23 års ålder. För att bli accepterad av sina kollegor gjorde hon allt för att undertrycka 
sin kvinnlighet och agerade mer framfusigt än sina manliga kollegor. På detta sätt 
hoppades hon övertyga dem om att hon var mer lik dem än deras fruar, döttrar och 
mödrar.  

Ytterligare en studie behandlar kvinnliga piloters erfarenheter inom det kommersiella 
flyget (Davey & Davidson, 2000). I denna brittiska poststrukturalistiska och feministi-
ska studie har både kvinnliga och manliga piloter inom ett stort internationellt flyg-
företag i Europa intervjuats. Syftet var att studera de svårigheter som de kvinnliga 
piloterna upplever i sitt yrke och hur de hanterar den maskulina kulturen. Idag anpassar 
sig de kvinnliga piloterna helt till den manliga kulturen och många intressanta exempel 
på detta ges i artikeln. Som kvinnlig pilot vill man t.ex. inte vara en ”bråkstake”, utan 
man anpassar sig istället till den rådande kulturen. Kvinnliga piloter skrattar t.ex. åt/med 
sina manliga kollegors sexistiska skämt. För även om den psykosociala miljön med åren 
har blivit bättre för kvinnliga piloter så utsätts de fortfarande av fördomar och kränk-
ande handlingar, menar författarna. Ett exempel som ges i studien är då en kvinna inom 
United Airlines klagat på det sexistiska språk som förekom i samband med simulator-
träning. Kvinnan möttes av följande kommentar: ”if you want to play in a man’s world, 
you will have to get used to man’s talk” (Daily Mail, 1995:7, i Davey & Davidson, 
2000, s. 198).  

Att det är vanligt bland kvinnliga piloter att anamma maskulina värderingar och bete-
enden och att sträva efter att ”vara en av killarna” framkommer också i ovan nämnda 
studie av Mitchell m.fl. (2005). Författarna hänvisar också till tidigare forskning 
rörande den amerikanska militären och där det framkommit att kvinnliga piloter är mer 
lika manliga piloter än vad de är lika andra kvinnor (jfr kapitel 2.3 Skillnader mellan 
manliga och kvinnliga piloter?)  

Även i en amerikansk artikel av Laboda (1990) beskrivs utifrån intervjuer med kvinn-
liga piloter hur de hanterar manliga piloters attityder, men i detta sammanhang är det det 
militära flyget som avses. En av de intervjuade menar att hon inte har haft problem med 
diskriminering. Diskriminering finns visserligen, men hon ignorerar den. Vidare säger 
kvinnan ”I don’t subscribe to change for change’s sake. I’m here to do a job, not to 
make social changes” (Laboda, 1990, s. 43), vilket belyser den starka fokusen på 
yrkesidentiteten. En annan kvinnlig pilot beskriver hur man till viss grad måste bli “one 
of the boys” redan under utbildningen. Man får inte vara för feminin, för då kan man bli 
anklagad för att utnyttja sitt kön för att få något och hon tillägger: ”Mostly you felt like 
you were walking a tightrope” (Laboda, 1990, s. 44).  

Anammandet av den manliga kulturen framkommer också i en studie av Holden och 
Griffith (1991) och som grundar sig på amerikanska kvinnliga piloters berättelser, bl.a. 
inom det kommersiella flyget. Flera av dessa kvinnor har erfarenheter av att det i början 
av karriären, under 1970-talet, fanns skepticism bland de manliga kollegorna. En kvinna 
berättar följande:  

 
At first the guys were really unsure. They were letting women into their private 
club. But it seemed in aviation if you do your job right, eventually people don’t 
really care what you are (Holden & Griffith, 1991, s. 157).  
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Ändå är det även här uppenbart att kvinnliga piloter använder sig av olika strategier för 
att hantera arbetet tillsammans med sina manliga kollegor. En kvinna menar t.ex. att de 
kvinnliga piloter som säger sig ha problem med anledning av sitt kön i själva verket har 
problem med sina egna attityder. Man måste helt enkelt acceptera den manliga atom-
sfären i cockpit: 

 
Women who have problems with their crews usually cause the friction themselves. 
/.../ It comes from the woman’s attitude. If you’ve come as far as the cockpit you 
have to accept that it’s still a male-dominated world; learn to live with it.”  
(Holden & Griffith, 1991, s. 166f.)  

 

En kvinna påpekar att det mer handlar om personlighet än om kön när det gäller pilot-
yrket (jfr ovan, kapitel 2.3 Skillnader mellan manliga och kvinnliga piloter?). Att vara 
anpassningsbar och smidig tycks vara en mycket viktig egenskap för kvinnliga piloter. 
Ytterligare en kvinnlig pilot påpekar att om en manlig kollega säger något sexistiskt så 
tar hon det med ro, även om det varit grovt, men hon påpekar också att de manliga 
kollegorna överlag behandlar henne professionellt. En kvinna menar vidare att man 
måste ha mycket humor för att tackla fördomarna, som dock oftast kommer från 
passagerare. Holden och Griffith (1991) konstaterar att kvinnliga piloter tycks ha 
samma erfarenheter och citerar en kvinnlig pilot: 

 
When you’re a female you try harder, I’m competitive. I’m not trying to out-fly the 
guys, I just want to do the best job I can, make the best landing, and fly as 
smoothly as I can (Holden & Griffith, 1991, s. 183).  

 

Att vara duktigare än männen 

I den ovan beskrivna studien av Mitchell m.fl. (2005) framkom det också att kvinnliga 
piloter har ett krav på sig att vara lika duktiga, om än inte duktigare än vad som för-
väntas av manliga piloter. Kvinnliga piloter jämförs med den maskulina bilden av 
piloter för att bli respekterade och vissa menade också att kvinnliga piloter blir 
respekterade utifrån deras förmåga att hantera en traditionellt manlig miljö. Enligt 
kvinnorna tenderar manliga piloter att ta sina kunskaper för givna, medan kvinnor 
ständigt måste visa sina kunskaper innan de kan bli accepterade. På grund av de 
negativa uppfattningar som råder angående kvinnliga piloter får de visa extra mycket 
engagemang enbart för att betraktas som jämlika med männen. Särskilt äldre män i 
branschen är mer skeptiska och fientligt inställda till kvinnliga piloter som anses vara 
”mer problem än de är värda” (”more trouble than they are worth”, ibid., s. 7). Enligt 
resultaten från de fyra länder som ingick i studien (Australien, Norge, Sydafrika och 
USA) välkomnas fler kvinnor till att bli piloter. Men det är en tuff bransch för kvinnor 
då ”det finns tillräckligt många manliga neandertalare på alla nivåer” (there are plenty 
of Neandertal male at all levels”, ibid., s. 7).  

 

Kvinnlig charm och list 
I studien av Mitchell m.fl. (2005) konstaterar författarna att även om det inom pilotyrket 
finns en negativ syn på kvinnliga piloter så uppgav relativt få kvinnor att de hade mött 
fördomar under sin karriär. Studiens resultat visar också att trots att vissa kvinnliga 
piloter har ett testosteron-ego så är de ändå beredda att använda sin kvinnliga charm när 
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det behövs. En del använder sitt ”feminina kort” för att kunna passera, medan andra 
kvinnor istället förlorar sin kvinnlighet i och med pilotyrket, enligt kommentarer från 
amerikanska och sydafrikanska piloter.  

 
4.1.3 Säkerhet 
Resultaten av Mitchells m.fl. ovan beskrivna studie ger en motstridig bild av vad som 
bl.a. ges i en studie av Davey och Davidson (2000). I studien av Davey och Davidson 
framkommer det att även om den psykosociala miljön med åren har blivit bättre för 
kvinnliga piloter så utsätts de fortfarande av fördomar och kränkande handlingar. Detta i 
sin tur, menar författarna, har stor inverkan på flygpersonalens effektivitet och på säker-
heten. Manliga attityder till kvinnor och integrationen av kvinnor i cockpit väcker 
frågan kring interaktion, menar Nicholson (1991), som genomfört en internationell 
litteraturstudie gällande psykologiska faktorer och kvinnliga piloter. I nödsituationer 
eller vid hög arbetsbelastning kan kvinnors rekommendationer eller handlingar bli 
ifrågasatta eller förbisedda av män som är skeptiska till kvinnors kompetens. Detta kan 
äventyra säkerheten anser Nicholson, framförallt då studier visat att 70 % av incidenter 
och olyckor i den allmänna transportsektorn (public transport sector) orsakas av, delvis 
eller helt, misslyckat effektivt samarbete av flygpersonalen. Författaren menar att det 
behövs ett utbildningsprogram där man informerar all flygpersonal, men speciellt 
manlig sådan, om faran med genusfokusering inom yrket (Nicholson, 1991).  

Att assimileringen av kvinnliga piloter är viktig för interaktionen i cockpit och därmed 
för flygsäkerheten framkom också i en studie av Vermeulen och Mitchell (2007) 
rörande sydafrikanska piloter. Med anledning av detta är det viktigt att ringa in negativa 
uppfattningar kring kvinnliga piloter. Författarna poängterar också att detta till en stor 
del är ett outforskat område, vilket även har påpekats av Turney och Bishop (2004).  

I ovan nämnda studie av Mitchell m.fl. (2005) var det främst kvinnliga piloter som 
kommenterade frågan om säkerhet. Dessa kommentarer handlade om att män och 
kvinnor utövar säkerhet utifrån olika perspektiv. Män anses av kvinnorna ta fler risker, 
vara mindre uppmärksamma och vara mer utåtagerande medan kvinnor anses planera 
mera, i mindre utsträckning vara obefogat självsäkra är samt flyger enligt instruktions-
boken. Män tenderade att skatta kvinnliga piloter som mindre säkra medan kvinnor hade 
större tilltro till den egna säkerhetsmedvetenheten. 

 
4.2 Den fysiska arbetsmiljön i cockpit  
Bristande jämställdhet mellan könen kan även speglas i den fysiska arbetsmiljön i 
cockpit. Det finns många studier rörande cockpit design överlag, liksom studier om 
ergonomi och automatisering i cockpit. Studier med fokus på genus i dessa samman-
hang är dock begränsade i antalet (jfr Weber, 1997). I det följande redogörs för ett antal 
studier som behandlar cockpits utförande och dess betydelse för kvinnliga piloter.  

 
4.2.1 Inbyggd manlig norm 
Weber (1995) har i en amerikansk studie undersökt just genus (”gender”) och cockpit 
design, både inom det militära och inom det civila flyget. I studien, som främst bygger 
på intervjuer med human factors-specialister inom flygplansindustrin, framkommer det 
att designen i cockpit är utformad för att passa män, men inte kvinnor (eller korta män). 
Med tanke på att det även finns kvinnliga piloter, även om de är få till antalet, kan 
denna ”mansanpassade” design få konsekvenser för säkerheten, menar Weber. 
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Utformandet av cockpit är inte könsneutral enligt Weber. I den faktiska designen finns 
den manliga normen inbyggd – den finns redan inskriven i de teknologiska specifika-
tionerna. Detta faktum får även betydelsen för hur utbildningen för piloter ser ut och 
fungerar: om utrustningen i samband med tester och övningar inte passar för kvinnor 
blir det också svårare för kvinnor att genomföra dessa tester jämfört med män. 
Kvinnorna kan därmed få det svårare att gå vidare i utbildningen och kan riskera att 
sållas bort redan på ett tidigt stadium.  Weber skriver: 

 
Men’s and women’s bodies are biologically different, but women must “pass” as 
men to have legitimate claim to certain professions and technologies. Women 
pilots are left with a quandary; do they prove that they can meet male standards or 
do they work to change the standards and the technology because the standards 
tend to disproportionately exclude women? (Weber, 1995, s. 55). 

 

Författaren svarar delvis själv på frågan och menar att eftersom konkurrensen inom 
yrket är hög så klagar inte heller kvinnorna. 

I en senare artikel belyser Weber (1997) hur både militära och civila cockpits av tradi-
tion har byggts utifrån ingenjörsspecifikationer, baserade på manlig antropometri (dvs. 
läran om kroppens måttförhållanden). Weber hänvisar också till tidigare forskning inom 
både teknologi och feministisk teori där man fokuserat på det militära så som en institu-
tion som banat väg för teknisk utveckling, samtidigt som det historiskt har anspråk på 
maskulinitet. Hur kan denna teknologi bli mer ”kvinnovänlig” inte endast inom det 
militära utan även inom det civila flyget? Civila och militära entreprenörer har i olika 
grad utvecklat åtaganden för att anpassa design för kvinnor. Kvinnor tenderar att vara 
kortare än män, ha smalare lemmar och mindre överkroppsstyrka. Detta innebär att 
cockpit inte alltid är anpassad till kvinnliga piloter, som t.ex. kan ha svårigheter med att 
nå kontroller och hantera vissa typer av utrustning. Syftet med studien var också att 
undersöka hur allmänt utbrett militära system/design är i förhållande till fysiska olik-
heter hos dem som ska hantera dem. Vidare menar man i studien att även om ingenjörer 
inom både det militära och det civila flyget använder liknande metoder och data så 
skiljer sig deras piloter åt. Det kommersiella flyget vilar på antropometrisk data som 
endast representerar militärer, samtidigt som kommersiella plan kan flygas av piloter 
med annorlunda bakgrund än vad som gäller för militära piloter. Svårigheterna är, enligt 
de intervjuade, att erhålla antropometrisk data för den allmänna kvinnliga populationen. 
Den antropometriska datan för kvinnor som finns tillgänglig är mycket gammal – fort-
farande används en del data från 1940. De intervjuade håller med om att dessa data inte 
är tillräckligt omfattande för att kunna användas för att designa stora komplexa interiö-
rer som cockpits. Specialister inom ”human systems” uppskattar också att populationen 
av civila piloter är mer varierad än den militära, eftersom civila flygbolag är mindre 
restriktiva vad gäller lämplighet i samband med rekrytering.  

Det kommersiella flyget har enligt Weber (1997) inte samma krav på längd och vikt 
som inom i det militära flyget. Förutom liknande teknologisk bas är den civila cock-
pitens teknologi ändå olik den inom det militära. Inom det militära flyget måste 
människan vistas i en miljö med hög acceleration och har också behov av katapultstolar, 
vilket inte är fallet med det civila flyget. Antropometriska data så som längd, vikt och 
styrka är således inte av samma betydelse för det kommersiella flyget. Men även om 
många menar att det kommersiella flyget bättre kan anpassas till en mer varierad 
population så har ändå kortare personer svårigheter med att arbeta i cockpit, t.ex. med 
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att nå kontroller och pedaler och att manipulera dessa. När mindre kvinnor sitter i co-
pilotens säte klagar t.ex. en del på att de inte kan nå kontroller på den högra sidan om 
kontrollpanelen. Den manliga sfären bibehålls genom cockpits utförande och Weber 
sammanfattar sin studie med att konstatera att debatten om anpassningen för kvinnor till 
cockpit design demonstrerar hur genus och teknologi är ömsesidigt konstruerade. 
Designen av cockpit, som på ytan tycks könsneutral, konstituerar i själva verket män 
och kvinnor så som i grunden olika sociala varelser. Det handlar enligt Weber inte bara 
om att kvinnor är fysiskt olika, utan även om barriärer för karriärutvecklingen. Weber 
argumenterar för att både kriterier för design och omfattningen av föreskrifter måste 
ändras. Hela vetenskapen om ergonomi och antropometri är utformad för att definiera 
medel, median eller medelstorlek för användare som ses som norm och varför alla andra 
avviker, menar Weber.  

 
4.2.2 Behov av nya ergonomiska kriterier 
Designen av cockpit och dess ergonomiska kriterier har även studerats av Fitzgerald 
(2003), som menar att ökningen av kvinnliga piloter även skapar ett ökat behov av 
översyn av designen i cockpit. Ergonomiska kriterier bör t.ex. uppdateras. Fitzgerald 
påpekar att det gjorts få studier kring piloters storlek relaterat till träningsflygplan. För 
att göra en bedömning av just ergonomiska kriterier genomfördes därför intervjuer med 
piloter som flyger träningsflygplan. Resultaten pekar på att det fanns många problem 
kopplat till ergonomiska olikheter och majoriteten av de intervjuade upplevde ergono-
miska svårigheter. Korta personer hade t.ex. behov av att bättre nå instrument och 
kontroller liksom även att kunna överblicka instrumentpanelen. En obekväm arbetsplats 
och ergonomiska problem kan skapa trötthet vilket i sin tur kan äventyra säkerheten. 
Fitzgerald påpekar att studier av detta slag kan underlätta skapandet av en samling av 
olika ergonomiska standarder för att passa framtida piloter.  

Fokus på framtida behov förespråkas även av Lovesey (2004), som menar att utformare 
av cockpit design måste vara medvetna om det ökade antalet av kvinnor inom pilotyrket 
och anpassa sitt arbete därefter. Designen ska inte enbart utformas efter rådande behov, 
utan även efter framtida behov och användare. Hänsyn måste tas till etniska skillnader 
liksom även skillnader mellan könen avseende antropometri. För att kunna genomföra 
en flygning effektivt och säkert måste t.ex. korta kvinnor kunna försäkras om att inte bli 
missgynnade med anledning av designen i cockpit. 

Även Hawkins (2006) poängterar vikten av relevanta data från representativa grupper 
av användare för att på så sätt få en anpassningsbar design. Förutom att det finns skill-
nader t.ex. mellan å ena sidan asiatisk flygpersonal, å andra sidan europeisk och 
amerikansk, vilket skapar problem, så finns det även skillnader mellan könen inom en 
och samma etniska grupp, menar Hawkins.  

 
4.2.3 Säkerhet 
En viktig slutsats från ovan beskrivna studier är att den design av cockpit som tidigare 
har fungerat då flygplan så gott som uteslutande flögs av män inte alltid passar för 
dagens kvinnliga piloter. Att inte kunna överblicka instrumentpanelen eller att ha 
svårigheter med att nå till pedaler innebär risker för flygningens säkerhet. 
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4.3 Sammanfattande kommentar 
Den psykosociala arbetsmiljön 
Detta kapitel har behandlat både mäns och kvinnors attityder till pilotyrket och till 
frågor kring genus. Attitydskillnader mellan könen finns och det är viktigt med en 
förståelse för både mäns och kvinnors sätt att tänka om ett systematiskt arbete med 
jämställdhetsfrågor ska kunna genomföras.  

Pilotyrket med sin historia inom den militära sektorn och med en yrkesidentitet starkt 
präglad av manliga ideal ställs idag inför nya krav och förändringar och som påverkar 
pilotyrkets identitet och särart. Dagens manliga piloter förhåller sig på olika sätt till 
dessa förändringar (t.ex. införandet av CRM) och forskningen visar på olika strategier 
som används för att hantera dessa förändringar. Det gemensamma är dock att det 
fortfarande finns fokus på maskulinitet, men att det inom pilotyrket idag skapas och 
formas nya maskuliniteter, med nya innebörder. På så sätt bevaras pilotens identitet så 
som en maskulin yrkesverksamhet men som ändå är anpassad till de förändringar som 
skett i världen och inom flyget. Detta omarbetande av identitet och roll är kanske 
speciellt märkbart då det gäller kaptenens roll.  

Kvinnorna kan sägas ha en längre erfarenhet av att anpassa sig till den givna yrkes-
identiteten och i litteraturgenomgången beskrivs många exempel på detta. Ett sätt att 
tona ned genusskillnaderna är att så totalt som möjligt anpassa sig till den rådande 
manliga normen i cockpit. Detta är den övergripande strategin hos många kvinnliga 
piloter och som i sin tur kan uttryckas på olika sätt. Ett annat sätt är att ignorera 
sexistiska skämt och diskriminerande handlingar, dvs. en form av förnekande av 
rådande diskriminering. En skenbar jämställdhet kan härmed sägas finnas, i det att de 
kvinnliga piloterna själva bortser från och även bagatelliserar diskriminerande hand-
lingar. Det kan finnas flera skäl till denna form av beteende. De studier kring psyko-
logiska skillnader mellan könen som har gjorts visar också att kvinnliga piloter i sin 
personlighet ofta är mer lika sina manliga kollegor än kvinnor i allmänhet. Detta innebär 
troligtvis också att de har lättare för att anpassa sig till den manliga normen. En annan 
förklaring som också uttrycks i den studerade litteraturen är att kvinnliga piloter inte 
vågar visa missnöje eftersom de är rädda för att situationen ska bli värre. 

Vidare visar resultatet av studierna att framgångsrika kvinnliga piloter möter en – om än 
tveksam – respekt så länge de uppnår kunskaper och kompetens utifrån maskulina 
kriterier. De kompetenser som männen framhåller är kunskap om mekanik och dyna-
mik, medan kvinnor betonar sådan kunskap som rör kommunikation och ledarskap.   

I studien av Mitchell m.fl. (2005) framkommer bl.a. att det är främst äldre män som är 
negativa till kvinnliga piloter och att det även var äldre män som var mest benägna att 
lyfta fram de maskulina egenskaperna som norm. Enligt Jämit är det dock missledande 
att dra en parallell mellan jämställdhetsfrågan och generationsfrågan: 

 
Diskussionen om jämställdhet landar ibland i att eventuell ojämnställdhet nog är en 
generationsfråga och därmed blir frågan ett ”övergångsproblem”. En historisk 
tillbakablick – bara 150 år – visar att maktstrukturerna visserligen tar sig nya 
yttryck då och då. Men att de är förvånansvärt seglivade (SOU 2001:44, s. 20). 
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Den fysiska arbetsmiljön 
Weber (1995, 1997) skriver hur den manliga normen finns inbyggd i det fysiska 
rummet, dvs. cockpiten, och hur denna norm skapar bias gentemot kvinnliga piloter. De 
problem som finns i den fysiska arbetsmiljön kan få liknande konsekvenser som de 
problem som finns gällande den psykosociala arbetsmiljön: att som kvinnlig pilot klara 
av att anpassa sig till den maskulina omgivningen, i form av arbetskollegor och 
arbetsutövande. Ur ett jämställdhetsperspektiv följer här frågan om kvinnliga piloter vill 
och kan verka för en förändring, både vad avser fysisk och psykosocial arbetsmiljö. 
Weber menar att risken är att många kvinnor finner sig i situationen i och med den 
hårda konkurrensen.  

I Mitchells m.fl. studie (2005) framkom att de manliga piloterna uttalade sig om att 
kvinnor saknar styrka för att kunna sköta spakar och liknande vid nödläge liksom även 
att kvinnor ibland är för korta för att nå ner till pedalerna. Intressant är att kvinnliga 
piloter påtalade att längd och fysisk styrka inte längre är ett bekymmer tack vare 
datoriserad mekanik. Frågan är om de negativa kommentarerna är ett sätt för manliga 
piloter att bibehålla den manliga normen och bilden av pilotyrket, dvs. att det är en form 
av strategi liknande de som beskrivs i studier av Ashcraft (2005, 2007) (jfr kapitel 4.1.1 
Manliga piloter: attityder, beteenden och strategier).  
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5 Förändrade förutsättningar och framtida åtgärder 
Pilotyrket och dess yrkesidentitet är starkt präglat av flygets historia, vilket tidigare 
nämnts. Flyget har dock kommit att påverkas av flera olika faktorer med anledning av 
förändringar i omvärlden. Följande kapitel berör forskning som på olika sätt behandlar 
vad dessa förändringar innebär för pilotyrket och dess framtid. Hur förändras bilden av 
pilotyrket i och med förändringar i samhället och inom flyget? Vilka är implikationerna 
ur ett jämställdhets- respektive säkerhetsperspektiv?  

 
5.1 Förändrade arbetsförhållanden 
Piloters mentala hälsa kan påverkas av förändringar i arbetsmönster och uppgifter, 
vilket kan skapa stress. Ashcraft (2007) tar upp flera olika aspekter som det bör ställas 
frågor kring för att få reda på den mentala hälsan hos piloter. Det kan t.ex. handla om 
minskningen av värvning av piloter från det militära flyget till det kommersiella flyget, 
eller om den ökande mobiliteten bland piloter som söker jobb och avancemang och som 
även är villiga att arbeta utomlands, för andra länders flygbolag än hemlandets. Det 
finns redan idag en större kulturell mix än tidigare, få piloter flyger med samma 
besättning mer än en tur. Till detta tillkommer en ökad automatisering av arbetsupp-
gifterna samt en större betoning på pilotens arbete med att övervaka och leda istället för 
”hands-on flying”. Dessa förändringar i arbetsuppgifter har inneburit att många piloter 
har fått omvärdera och ompröva sina roller och uppgifter, menar Ashcraft.  

Det räcker inte med enbart policyarbete för att förändra en organisations kultur när det 
gäller diskriminering av kvinnor, menar Mills (1996). Denna diskriminering är djupt 
rotad och det handlar inte bara om antalet kvinnor i företaget, utan om hur de kvinnor, 
som faktiskt finns, framställs och diskuteras inom organisationen. Visserligen har 
British Airways, som är det flygbolag som Mills undersökt, gjort många ansträngningar 
för att förändra situationen, men i grunden finns fortfarande den diskriminerande bilden 
av kvinnan. Om könsdiskriminering ska kunna tacklas, menar Mills, behövs flera 
radikala förändringar. En förändring av innehållet i företagets nyhetsbrev är en bra 
början till detta, då dessa både speglar, producerar och sprider organisationens kultur.  

 
5.2 En mångkulturell cockpit 
Flera studier har undersökt betydelsen av en multikulturell cockpit, dvs. betydelsen av 
vad det innebär att piloter med olika nationella bakgrunder arbetar tillsammans i cockpit 
(Turney & Maxant, 2004; Sherman, Heimrich & Merritt, 1997; Stratechuk & Beneigh, 
2004; Helmreich & Merritt, 1998). Ingen av dessa studier diskuterar om nationella 
olikheter i cockpit kan innebära olika synsätt rörande kvinnor och kvinnliga piloter. 
Studierna är ändå intressanta då de väcker just frågor om huruvida sådana nationella 
skillnader i attityder till kvinnliga piloter finns. 

 

Maskulina och feminina nationer – Hofstedes modell 
Helmreich och Merritt (1998) har studerat i vilken utsträckning som piloters arbets-
relaterade attityder och värderingar är universella och i vilken utsträckning de är olika. 
Om det finns olikheter, är det då inom vissa domäner? Kan man ”klustra” piloter från 
olika länder med utgångspunkt i skillnader i deras attityder? Helmreich och Merritt 
diskuterar också maskulinitet och feminitet inom en organisation och hänvisar i detta 
sammanhang till Hofstede (Hofstede, 1991, i Helmreich & Merritt, 1998, s. 60f). 
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Helmreich och Merritt lägger stor vikt vid Hofstedes studie, som är den största under-
sökningen som gjorts av tvärkulturella yrkesvärderingar. Utifrån denna undersökning 
har Hofstede utformat en fyrdimensionell ”karta” av kulturella värderingar i ett sam-
hälle: 1) power distance; 2) individualism; 3) masculinity; 4) uncertainty avoidance. 
Hofstede konceptualiserar bl.a. maskulinitet på den nationella nivån så som tillhörande 
samhällen där genusrollerna är klart åtskilda. I dessa samhällen förväntas män vara 
självsäkra, tuffa och fokuserade på yttre prestationer medan kvinnor förväntas vara 
känsliga och blyga. Femininet tillhör samhällen där sociala genusroller överlappar 
varandra och detta kännetecknas enligt Hofstede av länder som Sverige, Norge, 
Nederländerna och Danmark. Det mest maskulina landet är Japan, med tanke på den 
starka prestationsinriktningen, följt av europeiska länder som Italien, Österrike, 
Västtyskland samt några latinamerikanska länder (Mexico, Colombia, Venezuela). 
Enligt Hofstedes studie kännetecknas USA och Australien av att ha en måttlig till hög 
maskulinitet.  

Enligt författarna möjliggör Hofstedes modell att man kan klustra länder med likvärdiga 
värderingar. Och Helmreich och Merritt hävdar, utifrån litteraturstudier och Hofstedes 
forskningsresultat, att det existerar systematiska skillnader i human factors-relaterade 
attityder och som kan relateras till nationell bakgrund och kultur: 

 
... and it seemed likely that pilots, working in such a highly regulated, hight-
technology environment, might transcend national influences in favor of a 
universal standard of behaviour (Helmreich & Merritt, 1998, s. 62). 

 

Författarna frågar sig också om man kan förklara piloters beteende enbart utifrån deras 
profession, som en del hävdar, eller om även nationell bakgrund och kultur har betydel-
se. I Helmreich och Merritts egen studie samlade man under åren 1993 och 1997 in så 
mycket data som möjligt från så många olika flygbolag som möjligt i hela världen. Med 
hjälp av ett frågeformulär samlade man in svar rörande attityder till bl.a. stress, order, 
kommunikation, regler, organisationsklimat, yrkesvärderingar och automatisering. I 
studien ingick endast män, med anledning av de fåtal kvinnliga piloter som finns. I 
resultaten framkommer att kvinnlighet i samband med säkerhet i arbetet rankades som 
det minst viktiga av de fyra dimensionerna i 14 av totalt 22 länder.   

 

Kommunikationsproblem och säkerhet 
Turney och Maxant (2004) beskriver den kulturella globaliseringens betydelse för flyget 
och hur flygindustrin mer och mer är präglat av expanderande allianser. Denna föränd-
ring innebär att arbetskollegor kan komma från olika kulturer, vilket medför ett bredare 
spektra av olika förmågor/begåvningar i cockpit. Detta skapar i sin tur ett ökat behov av 
kulturell medvetenhet och det är av vikt att nå en harmoni mitt bland olikheter i vanor 
och ideologier. Medvetenhet blir här det första steget – utan den är det risk att 
människor definieras utifrån de egna värderingarna kring vad som är rätt respektive 
orätt, menar författarna. Interna skämt och historier kan t.ex. vara svåra att översätta till 
andra kulturer.  

Liksom Turney och Maxant ser Stratechuk och Beneigh (2004) risker med kommunika-
tionsproblem och därmed säkerheten i samband med en multikulturell miljö och att det 
är av stor vikt att öka förståelse för att ett gott samarbete ska fungera. Även Hawkins 
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(2006) menar att säkerhet relaterat till besättningens beteende och agerande kan bero på 
nationella kulturer och organisationskulturer.  

I tidigare nämnda studie av Helmreich och Merritt (1998) påpekar författarna att yrkes-
kulturen inom pilotyrket har en mycket stor påverkan på piloters attityder och beteende. 
Men resultaten i studien visar också att det finns andra influenser, som också spelar en 
stor roll i skapandet av pilotyrkets kultur, t.ex. olika nationella kulturer. I detta samman-
hang påpekar författarna betydelsen av att olika nationella kulturer i början inte ingick i 
CRM, troligtvis pga. att denna utbildning sågs som och gavs som en uppsättning av 
standardiserade och universella teknikförmågor. CRM startade i USA men allt fler 
länder har med tiden blivit intresserade av denna nya typ av säkerhetstänkande. Den 
amerikanska versionen har därför blandats med nya synsätt, vilket skapat ett behov av 
att modifiera CRM innan den exporteras till andra länder. 

Helmreich och Merritt har utifrån utvecklingen av CRM genomfört en tvärkulturell 
studie. Resultaten visar t.ex. stora skillnader mellan amerikanska och asiatiska piloter 
och författarna skriver:  

 
This was our ’first clue’ that behaviour in the cockpit could be influenced by things 
other than professional standards, and it led us to the pursuit of national culture 
(Helmreich & Merritt, 1998 s. 54).  

 

Empirisk data samlades därför in från olika länder och kulturer för att kunna identifiera 
olikheter respektive likheter bland piloter. I samband med en inledande litteraturstudie 
fann man att det i 1990-talets litteratur i organisations- och socialpsykologisk forskning 
inte fanns några tvärkulturella studier rörande piloter. Däremot var studier kring ledar-
skap, kommunikation, synen på risk, stress och beslutsfattande och här finns, enligt 
forskningen, kulturella skillnader. Författarna påpekar att påverkan av nationella 
kulturer i sociala sammanhang är genomgripande, men att medlemmarna inom den 
kulturen oftast är omedvetna om detta. Konsekvensen blir att det lätt uppstår missför-
stånd. Att nationella kulturer har stor betydelse för beteenden i cockpit framkommer 
även i en studie av Merritt (2000), där enkäter till 9 400 manliga piloter inom det civila 
flyget i 19 länder analyserades. Enligt Merritt har också nationell kultur större inverkan 
på beteende än vad yrkeskultur har, vilket måste beaktas i utbildning (training) av 
piloter. 

 
5.3 Ökad jämställdhet – framtida åtgärder? 
Davey och Davidson (2000) anser att det lämpligaste tillvägagångssättet för att få en 
förändring av den psykosociala miljön är att fler kvinnliga piloter anställs. Kvinnliga 
piloter blir på så sätt inte längre något ”extremt”. 

Vermeulen och Mitchell (2007) påpekar att det har gjorts mycket få studier inom flyget 
där genusfrågor lyfts fram. Av de studier som har gjorts i ämnet är det heller ingen som 
har utgått från några standardiserade verktyg för att komma åt piloters genusrelaterade 
attityder, varför författarna har utvecklat och utvärderat en mätmetod, Aviation Gender 
Attitude Questionnaire (AGAQ), för att komma åt uppfattningar om genusrelaterat 
pilotbeteende. De faktorer som ingick var Flygskicklighet (Flying Proficiency); 
Säkerhetsorientering (Safety Oriention); Flygförtrolighet (Flight Confidence); 
Flygstandarder (Flight Standards). Metoden är ett verktyg som kan användas av human 
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factor specialister och flygpsykologer för att erhålla validitet och realibilitet vad gäller 
data om genusrelaterade attityder. Med hjälp av AGAQ möjliggörs även en medveten-
het om olikheter i operationella kontexter. För att förbättra den operationella kulturen 
inom flyget så bör flygpersonal, check pilots och instruktörer få regelbunden informa-
tion om forskning kring just genusskillnader. Ökade kunskaper och ökad förståelse om 
människors uppfattningar och attityder om piloters beteende, relaterat till genus, kan 
skapa positiva interaktioner och kommunikationer mellan olika flygpersonal. 

Vermeulen och Mitchell (2007) menar också att om inte stereotyper, negativa attityder 
och fördomar rörande (”gender”) behandlas i formella sammanhang som CRM-utbild-
ning så kan utbildningen inte heller påverka problem i en miljö med en blandad besätt-
ning. Varje anställd måste kunna ha möjlighet att ändra attityder och fördomar för att på 
så sätt kunna fungera i en arbetsmiljö där båda könen ingår. I detta sammanhang 
hänvisar författarna även till en studie av Sitler, Turney och Wulle (1996). Även Mills 
(1997) betonar vikten av ökade kunskaper om genus (”gender”) för att göra ledare inom 
organisationen medvetna om hur attityder kring manligt och kvinnligt formar 
synen/bilden av yrkesrollen. Kunskaper kring detta kan få ledare att undvika inte bara 
grov diskriminering utan även mer subtila former av sexism, menar författaren. 

 
5.4 Sammanfattande kommentar 
Att en mångkulturell cockpit skulle kunna innebära olika synsätt på kvinnor och 
kvinnliga piloter kommenteras sällan i den studerade litteraturen. I den tvärkulturella 
studien av Mitchell m.fl. (2005) påpekas dock att flygpersonal i olika länder tycks ha 
olika synsätt på kvinnliga piloter. Vad innebär detta om cockpit består av piloter med 
olika nationella bakgrunder som kanske även har olika värderingar om och attityder till 
kvinnor och kvinnlig piloter?  
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6 Diskussion 
Litteraturgenomgången indikerar att det finns stora kunskapsluckor rörande svenska 
förhållanden för piloters arbetsmiljö ur ett jämställdhetsperspektiv. Mycket har skrivits 
om cockpits utförande, om ”human factors” och om piloters hälsa, arbetsförhållanden 
och arbetsmiljö. Ingen av studierna har dock fokus på jämställdhet. Utifrån de littera-
tursökningar som har gjorts inom ramen för denna studie saknas forskning som tar fram 
ett jämställdhetsperspektiv på piloters arbetsmiljö i Sverige. Detta bekräftas inte bara 
genom litteratursökningar i ett flertal vetenskapliga databaser, utan även av samtal med 
forskare inom närbesläktade områden i flera svenska forskarmiljöer med flyginriktning. 

I den internationella litteraturen finns flera studier som berör arbetsmiljön i cockpit ur 
ett jämställdhetsperspektiv, även om t.ex. Vermeulen och Mitchell (2007) påpekar att 
det har gjorts mycket få studier inom flyget där frågor av detta slag lyfts fram.  

 

Den psykosociala arbetsmiljön i cockpit 
Framförallt är det den psykosociala miljön för piloter som har studerats i den inter-
nationella litteraturen. Intervjustudier visar att diskriminering av kvinnor finns och 
yttrar sig på olika sätt, mer eller mindre subtilt. Hur man hanterar dessa situationer 
utmärks i de olika studiernas resultat av en samstämmighet: samtliga kvinnliga piloter 
som uttalat sig om könsbaserad diskriminering menar att de har en strategi som innebär 
att man som kvinnlig pilot ligger lågt i situationer då de utsatts för trakasserier. Många 
kvinnliga piloter gör också allt för att anpassa sig till den manliga kulturen. Kvinnorna 
skrattar t.ex. tillsammans med sina manliga kollegor åt sexistiska skämt och undviker 
att protestera eller meddela ledningen om missförhållanden. Orsaken till detta uppges 
vara att kvinnorna tror att situationen då skulle förvärras. 

Många kvinnliga piloter bidrar med sitt eget agerande till att ändå dämpa ned eventuella 
trakasserier. En annan aspekt i detta sammanhang är huruvida kvinnliga piloters egen-
skaper och psykiska förmågor skiljer sig från andra kvinnor, dvs. som inte är piloter. 
Studier rörande manliga respektive kvinnliga pilotförmågor har t.ex. visat att det visser-
ligen finns könsskillnader, men att det är ännu större skillnader mellan kvinnliga piloter 
och kvinnor som inte är piloter. Detta indikerar att kvinnor som söker sig till pilotyrket 
eventuellt kan ha mer maskulina psykologiska egenskaper än kvinnor överlag. 
Kvinnliga piloter torde därmed också ha lättare att anpassa sig till den av tradition 
manliga arbetsmiljön som cockpit utgör.  

 

Den fysiska arbetsmiljön i cockpit 
Att cockpit inte är könsneutral hänger dock inte enbart samman med den psykosociala 
arbetsmiljön. Även den fysiska arbetsmiljön avspeglar genom sin specifika design att 
cockpit är en miljö för män: cockpit är byggt för att vara anpassat efter manliga kropps-
mått. Forskningen visar att kvinnor, som oftast är mindre än män, kan t.ex. ha svårt att 
nå fram till kontroller, vilket i sin tur kan leda till en sämre säkerhet. En cockpit vars 
design enbart bygger på manliga standarder innebär också, enligt Webers studie, att 
kvinnor kan ha svårigheter med att avancera inom pilotyrket jämfört med män.  

Enligt Weber (1997) konstituerar designen av cockpit i själva verket män och kvinnor 
så som i grunden olika sociala varelser. Detta visar att både kriterier för design och 
omfattningen av föreskrifter måste ändras. Hela vetenskapen om ergonomi och antro-
pometri är utformad för att definiera medel, median eller medelstorlek för användare 
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som ses som norm från vilken ”alla andra” avviker. I den svenska litteraturen finns flera 
studier rörande cockpits design, men det finns inte någon studie ur ett jämställdhets-
perspektiv. Om detta beror på att svenska flygplan är mer moderna och mer anpassade 
till kvinnliga piloter har inte framkommit i litteraturgenomgången.  

 

Yrkesstolthet 
Det civila flygets historia och utveckling är starkt präglat av det militära flyget. Känne-
tecknande för piloter – oavsett om det handlar om civilt flyg eller om militärt flyg och 
oavsett tidsepok – är också en djupt rotad yrkesstolthet, som utvecklats och närts av 
flygets maskulina organisationsmiljö. Denna påtagliga yrkesstolthet, som beskrivs i 
litteraturen, kan på många vis härledas till den manliga norm och den manliga tradition 
som följt flygets historia genom tiderna (Ashcraft, 2007). 

Både bland manliga och kvinnliga piloter finns dock uppfattningen att kön inte har 
någon betydelse vad gäller pilotyrket, utan det som är av vikt är om man behärskar 
själva yrket och dess krav. Samtidigt finns i intervjuerna en ambivalens: flera kvinnliga 
piloter beskriver hur de har utsatts för diskriminerande handlingar pga. sitt kön. Att 
cockpit inte är en könsneutral plats, varken ur fysiskt eller psykosocialt perspektiv, 
framkommer också tydligt i den internationella litteraturen.  

 

Förändringar inom flyget 
Flygets historia har, som tidigare nämnts, en viktig roll i skapandet av piloters yrkes-
identitet. Idag sker flera viktiga förändringar inom pilotyrket. Förutom det faktum att 
antalet kvinnor har ökat och troligen kommer att öka i framtiden så kan även, enligt de 
internationella studierna, en ökad kulturell mångfald urskiljas (Turney & Maxant, 2004; 
Helmreich & Merritt, 1998; Stratechuk & Beneigh, 2004). Det innebär att piloter med 
skilda nationella bakgrunder kan komma att arbeta tillsammans i cockpit. I den interna-
tionella litteraturen framkommer att utvecklingen inom flyget har medfört en sådan 
större kulturell mix, vilket innebär att piloter med olika nationella bakgrunder möts i 
cockpit. Detta innebär inte bara att det kan uppstå språkförbistringar, utan även att det 
kan uppstå kulturkrockar grundade i olika synsätt och attityder. En studie av Mitchell 
diskuterar dock olika synsätt på kvinnor hos piloter med skilda nationella eller 
kulturella bakgrunder. 

En annan förändring är att arbetsuppgifterna har blivit mer automatiserade. Studier 
rörande flygförmågor pekar också på att det idag ställs nya behov av förmågor, som i 
framtiden kan se annorlunda ut än vad som tidigare framhållits. Även införandet av 
Crew Resource Management, CRM, inom flyget har medfört förändringar (Ashcraft, 
2005). Ett exempel är kaptenens minskade roll i och med att samtliga anställda får ett 
ökat inflytande och stärkt självkänsla (”empowerment”). Bland piloter, och främst 
kaptener, finns här en påtaglig ambivalens. Ingen ifrågasatte CRMs betydelse för 
säkerheten, utan problemet handlade istället om karriären: att bli kapten medför inte 
längre att man sätts på en tron. Även om CRM hotar bilden av kaptenen så visar studier 
att kaptener finner kreativa vägar för att anamma CRM och därmed hejda hotet om ett 
”kvinnliggörande” (feminization) av pilotyrket och kaptensrollen. CRM beskrivs i 
intervjuerna som ett sätt för kaptener att skapa en bild av sig själva så som en – fort-
farande – faderlig gestalt, men som vill ha sina ”barn” delaktiga. Maskuliniteten lever 
vidare men i en annan form. En annan typ av ledarskap håller på att implementeras i och 
med förändringarna inom pilotyrket. Vad innebär detta för arbetsmiljön i cockpit? 
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Kommer tidigare problem, t.ex. könsdiskriminerande handlingar byggda på attityder 
och fördomar om kvinnor att minska? Eller uttrycks könsdiskriminering på nya sätt, i 
och med att nya maskuliniteter formas inom pilotyrket?  

 

Säkerhet 
De brister i jämställdhet som framkommit i de internationella studierna har också be-
tydelse för säkerheten. I en psykosocial arbetsmiljö som präglas av en hierarkisk anda 
finns alltid risker med att man inte vågar ifrågasätta sin kapten, oavsett dennes kön. En 
annan faktor som identifierats i studierna är att kvinnors rekommendationer eller hand-
lingar kan bli ifrågasatta eller förbisedda av män som är skeptiska till kvinnors kompe-
tens, vilket i sin tur kan leda till en försämrad säkerhet. I detta sammanhang är det av 
mycket stor vikt att förbättringar sker gällande arbetsmiljön och samarbetet i cockpit, då 
studier visat att 70 % av incidenter och olyckor i den allmänna transportsektorn (”public 
transport sector”) beror på brister i samarbete som varit orsak eller bidragande orsak 
(Nicholson, 1991).  

 

Flygutbildningens betydelse 
Fortfarande väljer få kvinnor att bli piloter. Samtidigt som studier pekar på att det skett 
attitydförändringar i utbildningarna (Nicholson, 1991) så visar andra studier att det finns 
barriärer både inom själva utbildningarna och vad gäller kvinnors val att välja pilotyrket 
(Luedtke, 1993). För att skapa en mer jämställd arbetsmiljö för yrkesverksamma piloter 
bör förbättringarna göras redan på utbildningsnivå. Enligt internationella forsknings-
resultat är även fler kvinnliga förebilder inom utbildningarna av betydelse. 

I några av de studier som presenterats påtalar författarna vikten av att rekrytera fler 
kvinnor till flygutbildningarna. Endast på detta sätt kan en långsiktig förändring avse-
ende jämställdhet i cockpit nås. Frågan är hur utbildningarna bör se ut och hur rekryte-
ringen till utbildningarna bör göras. Varför är det så få kvinnor som söker sig till flyg-
utbildningarna? Att en ökning av kvinnliga piloter måste ta sin början i en ökning av 
kvinnliga studenter vid flygskolorna lyfts även fram i en svensk studie (Flygare, 2005). 

 

Svenska förhållanden 
Arbetsmiljön för svenska piloter tycks av litteraturgenomgången och de kontaktade 
forskarna inom relevanta nordiska forskningsmiljöer vara ett outforskat område. En 
obesvarad fråga är således i vilken utsträckning som de internationella studiernas 
resultat kan vara gällande även för svenska förhållanden. I dagsläget bör den interna-
tionella forskningen och dess resultat snarast betraktas som en grund inför framtida 
svensk forskning inom området.  

Flera svenska studier har dock gjorts gällande piloters hälsa och där även skillnader 
mellan könen framkommit. Även om dessa studier inte har ett jämställdhetsperspektiv 
kan resultaten ändå bidra till en diskussion kring jämställdhet. Kan t.ex. forsknings-
resultat som påvisar könsskillnader i hälsa, men som inte har studerats ur ett jämställd-
hetsperspektiv, ändå säga något om just jämställdheten i cockpit? För att öka kunska-
perna om skillnader och likheter mellan kvinnliga och manliga piloter behövs djupare 
analyser av materialet som samlats in inom dessa studier. 
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7 Förslag till vidare forskning 
Forskning rörande svenska förhållanden inom området piloters arbetsmiljö – jämställd-
het – flygsäkerhet utifrån denna studies sökningar är i det närmaste obefintlig. Här finns 
stora kunskapsluckor avseende arbetsmiljön i cockpit utifrån ett jämställdhetsperspektiv 
samt dess betydelse för flygsäkerheten.  

De internationella forskningsresultaten har väckt ett antal frågor som kan lyftas fram i 
vidare forskning avseende svenska förhållanden. Nedan följer förslag på frågeställ-
ningar och vidare forskning: 

 

Kvinnors erfarenheter av pilotyrket 
Idag saknas studier som belyser kvinnliga piloters perspektiv på och erfarenheter av sin 
yrkesroll. Det finns således ett behov av narrativa perspektiv, där berättelser och mot-
berättelser, från kvinnor och män inom pilotyrket samlas in och analyseras. Berättelser 
ger ofta uttryck för olika situerade erfarenheter, problem och barriärer samt eventuella 
strategier för att hantera dessa problem. Föreställningar om hierarkier, maktasym-
metrier, etc. som man kanske inte ger uttryck för i exempelvis en enkät kan fångas och 
analyseras via berättelser. Vad tycker svenska kvinnliga piloter om sin arbetsmiljö ur ett 
jämställdhetsperspektiv? Vilka erfarenheter och uppfattningar har de? Hur hanterar de 
kvinnliga piloterna eventuella diskriminerande beteenden från sina manliga kollegor 
och med vilka implikationer för säkerheten i cockpit? 

Metod:  

• Djupintervjuer med kvinnliga svenska piloter. 

 

Mäns syn på och erfarenhet av kvinnliga piloter 
Även mäns narrativa berättelser är av vikt för förståelsen av attityder och beteenden i 
arbetsmiljön i cockpit. Vad tycker manliga piloter om kvinnliga piloter?  

Metoder:  

• Enkätundersökning med manliga piloter (dels manliga piloter som har kvinnliga 
kollegor, dels manliga piloter som ej arbetar/har arbetat med kvinnliga piloter). I 
detta sammanhang skulle det möjligen vara fruktbart att använda sig av model-
len Aviation Gender Attitude Questionnaire (AGAQ), vilken utformades för att 
komma åt just piloters uppfattningar om könsrelaterade pilotbeteenden (se 
Vermeulen & Mitchell, 2007) 

• Djupintervjuer och/eller fokusgrupper med manliga piloter. 

 

Kvinnor i flygutbildningarna – rekryteringsfrågor m.m. 
Blivande piloters synsätt har betydelse för förståelsen för hur attityder och beteenden 
eventuellt formas och förmedlas via utbildningarna.  

Vilken betydelse har flygutbildningen för hur jämställdheten ser ut i cockpit? Hur ser 
utbildningen ut ur ett jämställdhetsperspektiv? Hur sker rekryteringen till utbildning-
arna? 
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Metoder:  

• Textanalys av utbildningsmaterial 

• Intervjuer med skolledning, lärare och elever 

• Studier av interaktion i klassrummet.  

 

Jämställdhetsperspektiv i flygutbildningarna 
Hur hanteras frågor kring jämställdhet i flygutbildningarna? Hur ser utbildningsan-
svariga, flyginstruktörer m.fl. på kopplingarna mellan jämställdhet, piloters arbetsmiljö 
och flygsäkerhet? Hur kommuniceras frågor som har att göra med genus, makt och 
hierarkier i utbildningsmaterial och undervisning? Var i utbildningen ges kunskaper om 
genus och jämställdhet, t.ex. hur många ”poäng” genuskunskap ingår i dagens flygut-
bildningar? Är det ett fristående ämne/kurs eller har man integrerat genus i annat 
ämne/kurs?  

Metoder:  

• Intervjuer med representanter för den svenska flygutbildningen 

• Text- och bildanalys av utbildningsmaterial 

• Etnografiskt fältarbete, samtalsanalys och/eller intervjuer i klassrummet. 

 

Anställningsförfarandet inom flygsektorn 
Varför finns det så få kvinnliga piloter, trots att Sverige i jämförelsen med andra länder 
ligger i täten vad gäller jämställdhetsfrågor? Sållas kvinnliga piloter t.ex. bort redan i 
samband med rekrytering och i så fall varför? Vilka kriterier används vid rekrytering, 
vilka prioriteringar ska göras enligt policy och vilka prioriteringar görs de facto enligt 
de tillsättningsärenden som har behandlats på senare år? 

Metoder: 

• Intervjuer med rekryteringspersonal och/eller enkät till rekryteringspersonal. 

 

Ledarskapsutbildning, organisationskultur och genuskompetens 
Pilotyrket är präglat av sin hierarkiska struktur. Dessutom visar internationella studier 
att organisationskulturen har mycket stor betydelse för vilka attityder och värderingar 
som präglar arbetsplatsen. Ledare inom organisationen spelar en stor roll i detta 
sammanhang. Hur ser ledarskapsutbildningen ut? På vilket sätt och på vilken nivå 
behandlas jämställdhets- eller genusfrågor? Hur förhåller sig genusmedvetandet i 
luftfartens organisationer jämfört med andra organisationer i anslutning till mans- 
respektive kvinnodominerade yrken (t.ex. försvaret, polisen, industriföretag, sjukvård)?  

Internationella studier pekar även på betydelsen av att kunskaper om jämställdhet eller 
genus sprids inom flygets organisationer. På detta sätt skapas en större förståelse för 
attityder och attityders betydelse för både arbetsmiljön och säkerhet. Hur arbetar man 
med att öka jämställdhets- eller genuskompetensen inom flygets organisationer (t.ex. 
Luftfartsverket, flygbolag och fackliga organisationer)? 
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Metoder: 

• Djupstudier (etnografiskt fältarbete och intervjuer) av organisationskulturer 
inom utvalda flygorganisationer 

• Intervjuer med ledare eller eventuella jämställdhetsansvariga 

• Intervjuer med t.ex. informations- och utbildningsansvariga inom 
flygorganisationer. 

 

Jämställdhetsplanernas ambitioner och genomförande 
Varje arbetsplats ska ha en jämställdhetsplan. Hur arbetar man med jämställdhetsplaner 
inom flygorganisationerna? Finns det något annat utredningsmaterial vad gäller 
genus/jämställdhet, t.ex. utvärderingar av jämställdhetsaspekterna i samband med 
anställnings- och uppsägningsförfarande? Svaren på dessa frågor kan identifiera brister i 
organisationens arbete med jämställdhet, vilket kan ligga till grund för att planera och 
införa relevanta åtgärder. Jämställdhetsaspekten inom flyget har två sidor som hänger 
samman: å ena sidan handlar det om kvinnors och mäns lika villkor, å andra sidan har 
jämställdheten betydelse för flygsäkerheten. Tidigare internationella studier visar att 
brister i jämställdhet, både i den psykosociala och i den fysiska arbetsmiljön, innebär 
ökade risker för säkerheten.  

Metoder:  

• Intervjuer med jämställdhetssamordnare inom luftfarten, chefer och 
personalhandläggare samt fackliga företrädare vid flygets myndigheter och 
flygföretagen 

• Analys av jämställdhetsplaner och utredningar från personalhandläggare m.fl. 

 
Den mångkulturella cockpiten 
Flera internationella studier har gjorts gällande betydelsen av en mångkulturell cockpit. 
Frågor som berörts är vilka nationella och kulturella olikheter i attityder som finns 
rörande t.ex. säkerhet och ledarskap. En följdfråga är vad dessa eventuella skillnader har 
för betydelse för den faktiska säkerheten om kommunikationsproblem eller krissitua-
tioner uppstår. I dessa studier diskuteras dock inte om nationella och kulturella 
skillnader i cockpit även innebär skillnader i synsätt till kvinnor och kvinnliga piloter. 
Denna dimension skulle vara intressant att studera vidare, i ett svenskt perspektiv. 
Sverige är ett mångkulturellt land och frågor rörande jämställdhet och genus kan också 
knytas an till kulturella skillnader och frågor gällande lika villkor, oavsett pilotens 
nationella och kulturella bakgrund. Jämställdhet och genus verkar inte vara oberoende 
av andra faktorer. Även om det svenska flyget idag inte kännetecknas av att vara 
mångkulturellt så är det av vikt att identifiera attityder och fördomar rörande kulturella 
och nationella olikheter inför eventuella förändringar i framtiden. Med kunskaper i 
dessa frågor underlättas sannolikt arbetet med t.ex. policyfrågor.  

Metoder: 

• Intervjuer med piloter, manliga och kvinnliga, om deras syn på och eventuella 
erfarenheter av en mångkulturell cockpit. 
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