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Hvorfor er der brug for det? 

 
 

 Søfarende er bekymrede for 
piratangreb, men der er ingen 
forskning om, hvordan frygt påvirker 
dem og deres familier.  
 

 Søfarende er ikke ens, men hvordan 
multikulturelle besætninger oplever 
pirateri har ikke været i fokus før. 
 

 Når vi ved hvad der kan forventes, er 
det nemmere at klare modgang, men 
søfarende og deres familier mangler 
viden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

”Jeg har valgt det forkerte erhverv.”  
– en officer tvivler på sit karrierevalg, 

pga. pirateri 
 



De søfarende og deres familier er eksperterne.  

 

 

 De søfarendes arbejdsliv ombord 

 

 De søfarendes og deres familiers 
oplevelser med og tanker om 
pirateri 

 

 Pirat-relateret rutiner ombord 

 

 

Hvad vil jeg undersøge?  



Hvordan gør jeg det? 

 ”Deltager-Observation”: Ved 
at være med om bord og ved 
at lære folk personligt at 
kende, får man et praktisk og 
hverdags indblik i hvordan det 
er at leve med pirateri-trusler, 
som familie og som søfarende. 
 

 Gennem Interviews med 
søfarende, deres familier og 
deres arbejdsgivere, får man 
et personligt indblik i hvad der 
er på spil for den enkelte. 
 
 
 



Hvem er jeg? 

 Langvarigt feltarbejde i krigs -og 
krisezoner. 
 

 Certificeret i søsikkerhed. 
 

 Certificeret i ”Surviving Piracy and 
Armed Robbery” (SPAR). 
 

 Trainet i interkulturel 
kommunikation. 
 

 Stærk akademisk baggrund. 
 

 42 år, dansk gift gennem 22 år, 2 
store børn, oprindelig fra USA 
 



 
Det betyder:  
 
• Fuld fortrolighed 

 Hverken Søfartens Arbejdsmiljøråd eller 
 andre tredje parter får indsigt i mit 
 materiale.   
 
 

• Fuld anonymintet  
 Ingen vil kunne forbinde følsomme 
 oplysninger med personer eller 
 virksomheder. Også steder og tider vil 
 blive sløret for at beskytte folk.  
 

 

 

anonymitet & fortrolighed 

Projektet er registeret hos og godkendt af data tilsynet. 



dit bidrag 

Når vi prøver at forstå andre, tager vi tit udgangspunkt i hvad 
giver mening for os… 

 

…men forskellige folk har forskellige måder at håndtere probelmer på.  

 

 
Ingen kan lide trusler eller 
kriser.  
 
Men ved at lære mere om 
hvordan de forskellige 
søfarende takler truslerne 
helt praktisk, bliver det 
muligt at styrke deres 
evne til at samarbejde i 
almindelighed – og i krise 
situationer. Det gælder i 
høj grad også for 
familierne.  
 

Gennem dette projekt, 
bliver vi klogere på 
hvordan pirateritrusler 
påvirker søfarende og 
deres familier – og 
denne viden er 
afgørende, hvis vi vil 
hjælpe denne utrolig 
vigtig, men oversete 
befolkningsgruppe. 



Tak. 

 

 

Hvis du, eller én du kender,   
 
 har lyst til at mødes med mig,  
 har spørgsmål til projektet eller 
 bare vil fortælle om dine erfaringer med søfart og pirateri 
 
Ring eller skriv til mig:  
 
Adrienne Mannov 
Antropolog & PhD Forsker 
 
 

  




