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Förord 
 

Vi vill framföra vårt varmaste tack till våra informanter som har tagit sig tid att låta sig 

intervjuas av oss och då varit både engagerade och generösa. Även vår handledare Lena ska ha 

ett stort tack för sin roll som bollplank, men också för sin feedback och vägledning.  

Vi har tillsammans författat och samlat in materialet till denna uppsats och är därför likvärdigt 

ansvariga inför dess resultat och innehåll. Denna process har från början till slut präglats av 

gott samarbete vari vi stöttat varandra och utvecklat varandras tankar. Det har för oss varit 

väldigt givande att genomföra studien, och vi hoppas att den kan utgöra intressant läsning för 

piloter och flygbolag. Men också för den som är nyfiken på hur ett könssegregerat yrke upplevs 

av män och kvinnor, samt hur detta kan samverka med relationen till familjelivet.  
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Abstract 
 

This essay by Lotta Jacobsen and Denise Lekare examines how male and female long haul 

pilots experience their work situation, especially in relation to their family life. A qualitative 

method was applied, consisting of semistructured interviews with six pilots. To analyze the 

interview responses, we used a feminist organizational theory and a theory of work-life 

balance. The results showed that our respondents experienced a high level of balance due to the 

strong physical, temporary and psychological borders between work and family life, as the 

work sphere is strongly delimited from the family life sphere and vice versa. This balance is 

threatened when the working periods is too excessive or the pilots disagree with other sphere-

members about the nature of the borders. Another result was that the female pilots did not feel 

directly discriminated against, however, there was a great amount of indirect discrimination in 

the aviation industry against women. This has resulted in female pilots having a harder time 

advancing in their careers. Therefore, a key characteristic for this essay is its examination of 

the aviation industry that results in different possibilities for men and women to advance in 

their careers, especially in relation to building a family.   
 

Key words: pilots, work-life balance, aviation industry, discrimination, family, gender
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Sammanfattning  

 

Denna studie av Lotta Jacobsen och Denise Lekare syftar till att undersöka hur manliga och 

kvinnliga piloter vilka flyger långdistans upplever sin arbetssituation, särskilt i relation till 

familjelivet. Metoden som tillämpats är kvalitativ i form av semistrukturerade intervjuer med 

sex piloter. För att analysera intervjusvaren har vi använt oss av en feministisk 

organisationsteori och en teori om work-life balance. Resultaten visade att informanterna 

upplevde en hög grad av balans mellan sfärerna, till följd av starka fysiska, temporära och 

psykologiska gränser mellan arbete och familjeliv, vari arbetssfären är starkt avgränsad från 

familjesfären och vice versa. Denna balans hotas när arbetsperioderna blir för långa eller 

piloterna är oense med andra sfärmedlemmar om gränsernas karaktär. Ytterligare ett resultat 

var att de kvinnliga piloterna inte kände sig direkt diskriminerade, men att det däremot fanns en 

hög grad av indirekt diskriminering mot kvinnor inom flygbranschen. Detta har resulterat i att 

kvinnliga piloter får det svårare att avancera i sina karriärer. Därför är ett utmärkande drag för 

denna studie den undersökning av flygbranschen som görs, som resulterar i skilda möjligheter 

för män och kvinnor till avancemang i karriären, särskilt i kombination med familjebildning.  

 

Nyckelord: piloter, work-life balance, flygindustrin, diskriminering, familj, kön



Denise Lekare & Lotta Jacobsen  Kandidatuppsats HT19 

Populärvetenskaplig sammanfattning 

 

Denna studie undersöker hur manliga och kvinnliga piloter upplever sin arbetssituation, i 

synnerhet i relation till familjelivet. Resultaten visade att samtliga tillfrågade upplevde en god 

balans mellan arbete och familjeliv, på grund av arbets- och familjesfärens starka gränser. Med 

detta menas att piloterna upplevde sig vara helt frånkopplade från arbetet på deras lediga tid 

med familjen och tvärtom, då ingen av sfärerna inkräktar på den andra. En intressant upptäckt 

var att de tillfrågade kvinnorna inte upplevde sig vara direkt diskriminerade av manliga 

kollegor, chefer eller resenärer. Däremot visade resultaten att indirekt diskriminering 

förekommer inom flygbranschen då kvinnor hindras från att göra karriär om de samtidigt vill 

skaffa barn, då graviditet och mammaledighet innebär att de inte samlar den erfarenhet i form 

av flygtimmar som krävs för att bli befordrad. För att kunna besvara studiens frågeställningar 

intervjuades tre manliga och tre kvinnliga piloter som flyger långdistans och således är borta 

långa perioder från familjen. Då detta antal är för litet för att säga något om en större 

population och det faktum att tidigare forskning är nästintill obefintlig behövs ytterligare 

forskning inom ämnet.  
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
Sveriges arbetsmarknad är och har länge varit könssegregerad. Kön bestämmer i hög grad vad 

vi väljer att arbeta med och många yrken kodas som kvinnliga respektive manliga vilket 

innebär att arbetsmarknaden till viss del kan ses som horisontell och därmed bidra till att män 

och kvinnor generellt återfinns inom olika sektorer, branscher och yrken. Några av de mest 

kvinnligt dominerade yrkena är barnmorskor, tandsköterskor och skolsköterskor, medan några 

av de mest manligt dominerade yrkena är brunnsborrare, takmontörer, VVS-montörer (Martos 

Nilsson 2019). Könssegregeringen är inte bara horisontell utan även vertikal, vilket innebär att 

män tenderar inneha yrken och positioner på mellan- eller toppnivåer inom organisationer, 

medan kvinnor generellt återfinns på lägre eller mellannivåer (Wahl, Holgersson, Höök & 

Linghag 2011: 65-66; Wahl 1992: 73). En kvalitativ studie av Ylva Ulfsdotter Eriksson (2006: 

72) undersöker hur yrke, status och genus samverkar och kommer bland annat fram till att av 

de högst rankade yrkena är den övervägande delen mansdominerade yrken såsom ambassadör, 

professor, advokat och pilot. Hon skriver också att de topprankade yrkenas arbetsmässiga 

prestige tenderar påverkas negativt om andelen kvinnor inom yrket ökar (Ulfsdotter Eriksson 

2006: 29, 205).  

 

Som nämnt är pilotyrket topprankat men också mansdominerat, endast 7 % av Sveriges 

kommersiella piloter är kvinnor enligt SCB:s yrkesregister från år 2017 (SCB 2019). Detta är 

ett genomgående mönster över hela världen då endast 3 % av världens piloter är kvinnor (Sinha 

2014). Samtidigt visar tidigare forskning att det inte finns några biologiskt hänförda skillnader 

i kvinnor och mäns förmågor att utföra arbetet (Walton & Politano 2016; Bazargan & Guzhva 

2010). På så sätt utgör pilotyrket ett bra exempel på hur yrken i sig är könsneutrala men 

könsmärks utifrån innehåll och utövare (Ulfsdotter Eriksson 2006: 29). Den här studien 

kommer med bakgrund i detta undersöka pilotyrket.  

 

Historiskt sett har flertalet strejker ägt rum på olika flygbolag, senast i april 2019 gick SAS-

anställda piloter ut i en veckolång strejk med syftet att förhandla fram bättre arbetsvillkor. 

Förutom en löneökning förhandlade man fram en schemaläggningsordning som innebär att 

andelen piloter med förutsägbara scheman ökas från 40 % till 60 % (Ekström & Silverberg 

2019). Detta krav från piloterna kan förstås genom tidigare forskning som visat att oförutsedd 

arbetstid tenderar skapa obalans mellan arbete och privatliv (Henly & Lambert 2014). 
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Samtidigt visar annan forskning att kvinnor i större utsträckning än män söker arbeten där 

balansen mellan arbete och privatliv förväntas vara högre, särskilt kvinnor med barn då 

traditionella könsroller tycks leva kvar och medföra skilda förväntningar på män och kvinnor 

gällande föräldraledighet (Barbulescu & Bidwell 2013; Spiteri & Xuereb 2012). Även SCB:s 

(2003) utredning om tidsanvändning för män och kvinnor från 1999-2000 visar att kvinnors 

förvärvsarbete påverkas i högre grad än mäns vid innehavande av småbarn. Det har exempelvis 

visat sig att en föräldraledighet kan påverka kvinnors arbetslivskarriär negativt, särskilt i 

chanser till avancemang och löneökning (Hideg, Krstic, Trau & Zarina 2018).  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Utifrån bakgrunden är studiens syfte att skapa en fördjupad förståelse för hur kvinnliga och 

manliga piloter med barn upplever sin arbetssituation, med särskilt fokus på upplevd balans 

mellan arbete och familjeliv. Detta är intressant att undersöka då yrket är mansdominerat och 

andelen kvinnliga piloter är mycket liten, vilket kan antas innebära olika upplevelser för 

kvinnliga och manliga piloter. Dessutom innebär yrket särskilda arbetsförhållanden såsom 

obekväma arbetstider, vilket enligt tidigare forskning kan påverka relationen till familj negativt 

(Costa 1996; Korompeli, Chara, Chrysoula & Sourtzi 2013), varför det är relevant att studera 

piloters arbetsupplevelse i relation till familjelivet. Detta är särskilt intressant att studera ur ett 

genusperspektiv eftersom det finns skilda förväntningar på mammarollen och papparollen 

utifrån normer och föreställningar om kön, vilket kan påverka val av yrke (Martos Nilsson 

2019; Ahlberg, Roman & Duncan 2008). Eftersom den tidigare forskningen inom 

forskningsfältet främst fokuserat på säkerhet och olycksrisk saknas den här sortens kvalitativa 

studier kring piloters upplevelser, varför studien är relevant och kan bidra med ytterligare 

kunskap till fältet.  
 

För att uppfylla syftet avser studien besvara följande frågeställningar: 

 

• Hur upplever kvinnliga och manliga piloter sin arbetssituation?  

• På vilket sätt upplever piloterna att deras arbetssituation påverkar och påverkas av 

familjelivet?  

  

1.3 Uppsatsens disposition 
Detta delkapitel syftar till att redovisa uppsatsens disposition, samt motivera varje kapitels 

relevans. Föregående del, bakgrund och syfte, ämnar ge läsaren en bakgrund av den historiska 

och samhälleliga kontexten för pilotyrket, samt redovisa varför studien utgör ett relevant bidrag 
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till den sociologiska forskningen. I nästkommande kapitel följer en genomgång av den tidigare 

forskningen, vilket är en sammanfattning av de resultat som uppkommit efter att vi har sökt 

litteratur i olika databaser kring ämnet. Den tidigare forskningen utgörs av vetenskapligt 

granskade artiklar och redovisas för att ge en helhetsbild kring forskningsfrågan, samt påvisa 

studiens relevans i relation till vad som redan undersökts inom fältet. Studiens tredje kapitel 

presenterar det teoretiska ramverk som tillämpas, vilket utgörs av work/family border theory 

och Anna Wahls feministiska organisationsteori om könsstrukturer. Dessa teoretiska perspektiv 

används i senare kapitel för att kunna sortera, tolka, analysera och förstå piloternas 

intervjusvar. I det fjärde kapitlet presenteras och diskuteras metodval, datainsamlingsmetod, 

urvalsram, etiska överväganden, information om informanterna, analysmetod och 

tillvägagångssätt. Metodkapitlet är viktigt då det kan hjälpa läsaren att bedöma huruvida 

studien är tillförlitlig, väl genomförd och motiverad. Det femte kapitlet redogör för studiens 

empiriska material i form av intervjuutdrag och vår teoretiska analys av detta. Studiens 

tyngdpunkt finns i detta kapitel, då vår systematiska tolkning återfinns här. Slutligen summeras 

studiens resultat i det sjätte och sista kapitlet, avslutande diskussion. Här förs en diskussion 

kring resultatet i relation till den valda teorin, tidigare forskning samt metodval, för att till sist 

mynna ut i förslag till framtida forskning. 

 

2. Tidigare forskning 
I detta kapitel presenteras tidigare forskning inom forskningsfältet som är relevant för våra 

forskningsfrågor. Resultaten som litteratursökningen genererade kan delas in i tre teman. Det 

första ger en sammanfattning kring olika aspekter av könssegregeringen inom flygbranschen. 

Det andra ger en inblick i olika typer av skiftarbeten och hur dessa påverkar individer med 

sådana arbetsförhållanden. Det sista temat redogör för tidigare forskning kring Anthony 

Giddens teori Den demokratiska familjen (1998) som behandlar könsroller i hemmet. Dessa 

studier har också varit behjälpliga i valet av teoretiska perspektiv.  

 

2.1 Flygbranschen 
Litteratursökningen visade att det finns ytterst lite tidigare forskning om piloters erfarenheter 

och upplevelser av yrket utifrån ett genusperspektiv, vilket motiverar denna studies existens då 

det finns ett glapp i forskningen. En studie gjord av Davey och Davidson (2000) visar dock att 

kvinnliga piloter på ett av Europas flygbolag upplever att det blir utsatta för sexism, 

trakasserier, isolering och en högre grad av synlighet vilket gör att kvinnors misstag syns 

tydligare än mäns och därmed får större konsekvenser. Davey och Davidson menar att 
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pilotyrket fortfarande domineras av män och maskulina föreställningar, trots att dessa 

svårigheter och hinder har minskat sedan de första kvinnliga piloterna anställdes (2000). Det 

ska dock påpekas att denna studie är snart 20 år gammal och att mycket kan ha ändrats sen 

dess.  

  

Övriga studier som undersökt flygbranschen ur ett genusperspektiv har främst fokuserat på 

könstillhörighetens samband med olycksstatistik och säkerhetskännedom. Dessa studier har, 

trots tidigare sociala föreställningar, funnit att det saknas belägg för att kvinnor skulle vara 

sämre lämpade som piloter än män, snarare tvärtom (Walton & Politano 2016; Bazargan & 

Guzhva 2010). Walton och Politanos undersökning visade inte bara att män orsakar fler 

flygolyckor än kvinnor, utan dessutom att kvinnor och män tenderar orsaka olika typer av 

olyckor. De olyckor som orsakats av kvinnor har ofta berott på misskötsel av flygplanet, 

medan olyckor orsakade av män berott på brist på uppmärksamhet och dålig planering (Walton 

& Politano 2016). Samma studie drar också paralleller till det faktum att män mer ofta än 

kvinnor är inblandade i andra typer av motorolyckor, exempelvis bilolyckor vilket har lett till 

att det är en högre dödlighet i dessa typer av olyckor bland män än kvinnor med bakgrund i att 

män anses vara mer risktagande än kvinnor (Baker, Lamb, Grabowski, Rebok, & Li, 2001, se 

Walton & Politano 2016). Även Bazargan och Guzhva fann att framförallt manliga piloter över 

60 år med lång erfarenhet löper större risk att vara involverade i dödliga olyckor (2010). Att 

piloter med längre erfarenhet tenderar att orsaka fler olyckor förklaras genom att de ofta arbetar 

under svårare förhållanden och framför svårmanövrerade flygplan vilket resulterar i fler risker. 

Dock fann de ingen skillnad i icke-dödliga olyckor mellan könen (Bazargan & Guzhva 2010).  

 

2.2 Skiftarbete 
Pilotyrket är ett typ av rotationsarbete, vilket innebär att man arbetar flera dagar, veckor eller 

månader i sträck, ofta borta från hemmet, för att sedan vara ledig från arbetet ungefär lika 

länge. Vanliga rotationsjobb är arbeten på oljeriggar eller hantverksarbeten samt 

fartygspersonal vilket liknar de undersökta piloternas arbetssituation. Litteratursökningen 

genererade dock inga studier kring specifikt rotationsarbeten, men studier kring andra typer av 

skiftarbeten vilka presenteras nedan.  

  

Den tidigare forskningen inom detta ämne domineras av studier kring nattarbeten. Forskningen 

visar att de som arbetar nattetid, framförallt inom vården, upplever sämre balans mellan arbete 

och privatliv än de som arbetar dagtid, samt att skiftarbeten kan påverka den individuella 

hälsan negativt i form av sömnsvårigheter, ätstörningar, kronisk trötthet eller ångest (Costa 
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1996; Korompeli m.fl. 2013). Skiftarbeten kan också resultera i långsiktiga sjukdomar, såsom 

kardiovaskulära eller mag- och tarmsjukdomar. Vidare kan också skiftarbeten leda till att 

relationen med familj och vänner försämras (Costa 1996; Korompeli m.fl. 2013). Samtidigt 

fann en studie att just vänner och familj kan hjälpa till att reducera dessa negativa 

konsekvenser (Kulczycka, Szcuchniak, Stychno & Kosicka 2017).  

 

Idag uppskattas cirka 20 % av världens befolkning arbeta i skift, på grund av den globala 

industrialiseringen och de nya teknologiska framgångarna som lett till att en del arbeten kräver 

24 timmars arbete utan uppehåll (Gök, Peköz & Aslan 2017). Skiftarbeten gör det alltså 

möjligt att producera varor och förbättra industrin i många delar av världen, men på bekostnad 

av den individuella hälsan. Med det moderna globaliserade samhället har också affärsresandet 

ökat och sådana arbeten innehas mestadels av män. Detta skriver Gustafson (2009) i sin studie 

om hur tjänsteresor, könsroller och familjeliv samverkar. Utifrån intervjuer med frekventa 

affärsresenärer kommer han bland annat fram till att familjen kan påverka hur man upplever 

sitt resande, men också att omgivningens uppfattning av resandets konsekvenser för 

familjelivet skiljer sig beroende på resenärens könstillhörighet. Intervjupersonerna uttryckte att 

affärsresande kvinnor med familj blir ifrågasatta på ett annat, mer negativt sätt, än män i 

samma position. I många fall behöll också de kvinnliga resenärerna huvudansvaret över hem 

och familj och dess hushållsarbete trots att de reste mycket i arbetet, vilket inte de resande 

männen gjorde. Med stöd i tidigare forskning skriver Gustafson att ansvarsfördelningen i 

hemmet och de uttryckta attityderna hos omgivningen går i linje med traditionella könsroller 

kring familj och resande (Gustafson 2009).  

 

2.3 Den demokratiska familjen i politik och praktik 
Vidare är tidigare forskning genomförd av Ahlberg, Roman och Duncans (2008) passande för 

vår studie. De applicerar sociologen Anthony Giddens teori om den demokratiska familjen på 

svensk familjepolitik och familjepraktik, och undersöker huruvida den demokratiska familjen 

existerar i det svenska samhället idag. Den demokratiska familjen handlar, precis som Giddens 

tidigare teorier, om individens relation till kollektivet och staten. Giddens menar att den 

demokratiska familjen bland annat innebär gemensamt föräldraskap, förhandlad auktoritet över 

barnen, ömsesidiga rättigheter och skyldigheter samt en socialt integrerad familj (Ahlberg m.fl. 

2008; Giddens 1998).  

 

Sverige utvecklade redan på 1960-talet en familjepolitik som slog fast att män och kvinnor 

skulle vara jämställda, vilket innebär att varje individ, oavsett kön, ska vara ansvarig för sig 



Denise Lekare & Lotta Jacobsen  Kandidatuppsats HT19 

 6 

själv och inte beroende av andra. Med andra ord leder jämställdhet mellan könen till 

individuell autonomi. För att uppnå detta genomfördes en rad reformer i Sverige, bland annat 

infördes rätten till att skiljas och att göra abort, mammaledigheten blev en könsneutral 

föräldraledighet och förskoleverksamheten utvecklades kraftigt genom läroplaner. Detta skulle 

ge kvinnan större möjlighet att ägna sig åt betalt arbete utanför hemmet, och göra mannen mer 

involverad i familjelivet och med eventuella barn (Ahlberg m.fl. 2008).  

 

En av Sveriges statliga stödfunktioner som dock har blivit kraftigt ifrågasatt är införandet av 

RUT-avdraget 2007 för hushållstjänster, som skulle leda till ökad jämställdhet mellan män och 

kvinnor då även detta skulle innebära att kvinnan befrias hushållssysslor och istället kan arbeta 

utanför hemmet. Tidigare forskning menar nämligen att RUT-avdraget inte har uppnått önskad 

effekt då män och kvinnor fortsätter att vara ojämställda så länge dessa avdragsgiltiga tjänster 

utförs av kvinnor, som dessutom oftast kommer från andra länder. Detta leder också till klass- 

och etnicitetsskillnader då det främst är välbärgade familjer som har råd att köpa 

hushållstjänster (Sohl 2019). Huruvida detta kan gynna eller hämma den demokratiska familjen 

diskuteras i resultat- och analyskapitlet.  

 

Det Ahlberg, Roman och Duncan (2008) fann var att Sverige mycket tidigare formulerade 

idéen om den demokratiska familjen än Giddens, men att den fortfarande inte existerar till fullo 

på grund av normer och traditioner kring genus som till stor del bestämmer hur 

familjerelationer formas och tillåter mannen att än idag vara den som bestämmer innehållet i 

familjelivet. Dessa normer möjliggör nämligen att mannen kan “sätta på eller stänga av 

föräldraskapet” vid behov eller på grund av övriga intressen, men gör inte detsamma för 

kvinnan (Ahlberg m.fl. 2008). Kvinnan ses fortfarande som normativt omhändertagande och 

ansvarstagande och känner ofta ett ansvar att leva upp till denna bild, medan motsvarande bild 

för männen är en lekfull pappa. Vi anser detta vara både relevant och intressant för vår studie, 

då samhället och statens sociala stödfunktioner uppenbarligen kan vara viktig faktor för att den 

demokratiska familjen ska uppstå. Då fem av våra sex informanter bor i Sverige men är 

anställda under danska arbetslagar, ger detta upphov till en spännande diskussion kring den 

demokratiska familjen då två olika stater påverkar individen och dennes autonomi.  

 

2.4 Sammanfattning av tidigare forskning  
Under den tidigare forskningens första tema, rubrik 2.1 Flygbranschen, har vi påvisat att det 

redan finns studier kring piloters upplevda arbetssituation ur ett genusperspektiv, men att det 

saknas studier över denna upplevelse i relation till privat- och familjeliv. Detta är en 
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infallsvinkel som lyser med sin frånvaro då relationen mellan arbete och privat- och familjeliv 

har ömsesidig påverkan för människor inom skiftarbeten såsom pilotyrket, vilket påvisats i 

studierna som presenteras under rubrik 2.2 Skiftarbeten. Dock ser vi hur forskning å ena sidan 

genomförts kring yrken med särskilda arbetsförhållanden, men å andra sidan är pilotyrket inte 

ett av de yrken som undersökts. Med andra ord identifierar vi ett kunskapsglapp när vi tillåter 

dessa två teman att sammanslås och undersökas i relation till pilotyrket. Studien ämnar därför 

börja fylla detta glapp, för att bidra till ytterligare förståelse för varför pilotyrket är 

mansdominerat, men också bidra med kunskap om hur detta påverkar kvinnliga respektive 

manliga piloters upplevda arbetssituation. Studien söker också uppmuntra till vidare forskning 

på området då detta är av vikt för förståelsen över hur könssegregeringen inom yrket kan 

motverkas. 

  

3. Teoretiskt ramverk 
I detta kapitel presenteras studiens teoretiska ramverk, vilket senare tillämpas i analysen där vi 

tolkar intervjupersonernas upplevelser och erfarenheter. Det teoretiska ramverket innefattar 

Anna Wahls feministiska organisationsteori om könsstrukturer och Sue Campbell Clarks 

work/family border theory om förhållandet mellan arbete och familjeliv.  

 

3.1 Könsstrukturer i organisationer 

Eftersom pilotyrket är mansdominerat tillämpas Anna Wahls feministiska organisationsteori 

om könsstrukturer, då denna kan hjälpa oss förstå vilken betydelse kön har i flygbranschen. 

Teorin innefattar begrepp vilka används som redskap för att synliggöra och förklara hur kön 

skiljs åt i organisationer genom maktstrukturer (Wahl 1992: 248). Enligt denna teori präglas 

samhället av organisationer, samtidigt som samhällets könssystem institutionaliseras i 

organisationer. Därför kan maktrelationen mellan könen materialiseras och konkretiseras i 

organisationer, vilket innebär att könsskillnader kan uttryckas genom olika åtskillnader och 

hierarkier. Teorin ser organisationer som generellt könsbestämda, eller som att organisationer 

är genderiserade (Wahl 1992: 248). Detta innebär att kön har en mängd olika betydelser i 

organisationer, och att dessa kan uttryckas på olika sätt, exempelvis genom direkt och indirekt 

diskriminering. För att studera organisationer utifrån ett genusperspektiv med grund i 

genderiseringen skapades begreppet könsstruktur, vilket beskriver tre uttryck av könens 

åtskillnad i organisationer (Wahl 1992: 248). Dessa är: 

 

1.    Antalsmässig fördelning mellan män och kvinnor i en organisation (åtskillnad 1). 
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2.    Grad av segregering mellan könen i sysslor, yrken, positioner (åtskillnad 2).  

3.    Hierarkisk fördelning mellan könen, grad av inflytande och makt (åtskillnad 3). 

  

Organisationsteorin menar att könsstrukturen är fristående och tydlig då den går att synliggöra 

med statistik och beskrivning, men att det inte enbart är könsstrukturen som gör kön 

betydelsefullt då detta inte kan hänföras till endast ett begrepp. Vidare kan konsekvenserna av 

dessa uttryck variera i olika organisationer. Kvinnor kan dessutom uppleva könsstrukturen och 

dess konsekvenser både positivt och negativt, eller förneka dem helt (Wahl 1992: 249). Det 

finns fyra olika typer av konsekvenser, vilka är direkt och indirekt diskriminering, kvinnors 

strategier, könskonstruktion och karriärsglapp. Dessa konsekvenser förklaras nedan.  

 

3.1.1 Diskriminering 

Diskriminering delas vanligtvis upp i direkt och indirekt diskriminering, vilket även är den 

uppdelning teorin följer. Den direkta diskrimineringen kan ofta hänföras till en viss situation, 

och ibland även till en viss person (Wahl 1992: 250). Indirekt diskriminering inom 

organisationer handlar bland annat om möjligheter till karriäravbrott, arbetstider och 

åldersuppfattning i karriären. Till skillnad från många tidigare teoretiska perspektiv menar 

denna organisationsteori att både direkt och indirekt diskriminering är strukturellt betingat, 

eftersom det visar på en regelbundenhet då det är generellt förekommande, även då en enskild 

individ uppfattas som diskriminerande då detta inte är ett personligt ställningstagande så 

mycket som det är ett uttryck för en struktur i organisationen (Wahl 1992: 250). Detta utgör ett 

nytt grepp inom teoribildningen. Enligt denna teori betraktas diskriminering i organisationer 

mot kvinnor som normalt, vilket bekräftas genom att få personer bryr sig eller inte visar att de 

bryr sig om diskrimineringen (1992: 252). Eftersom diskriminering ses som normalt anses det 

heller inte vara legitimt att öppet reagera på direkt diskriminering (Wahl 1992: 252). Vi ställer 

oss dock kritiska till huruvida detta stämmer eller ej, och kommer därför att återkomma till 

detta i kapitel 5, Resultat och analys. Det ska också nämnas att denna teori är från 1992 och att 

mycket därför har ändrats sedan dess. Organisationsteorin bidrar även till teoribildning genom 

att förklara att kvinnor som arbetar med relativt sett fler kvinnor upplever mindre 

diskriminering, till skillnad från de som arbetar med relativt sett fler män (Wahl 1992: 254).  

 

3.1.2 Kvinnors strategier 

Kvinnor som arbetar i mansdominerade branscher upplever ofta en bristande självkänsla, enligt 

teorin. För att hantera detta använder kvinnor generellt fyra olika strategier för att på så sätt 

fungera i sin arbetssituation trots diskriminering och minoritetssituation och därmed bristande 
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självkänsla. De fyra strategierna kallas könsneutral strategi, omvärldsstrategi, det relativa 

synsättets strategi och positiv strategi (Wahl 1992: 254-255). De är statiska och en kvinna kan 

använda sig av olika strategier vid olika tillfällen eller använda flera samtidigt (Wahl 1992: 

258). 

  

En kvinna som använder sig av den könsneutrala strategin ansluter sig till en könsneutral 

beskrivning av verkligheten, där könets betydelse görs dolt, osynligt och oproblematiserat och 

därmed irrelevant. Detta innebär att gapet mellan manlig dominans och självkänsla försvinner. 

Om hon istället använder omvärldsstrategin ser hon, utifrån underordningen och sin 

minoritetssituation, hur fenomen går att hänföra till omvärlden snarare än till den egna 

individen. Detta innebär att hon ser könsstrukturen som en förklaring till den diskriminering 

hon utstår, vilket gör att självkänslan inte hotas då grunden till diskriminering finns i 

omvärlden i form av strukturer eller andra individer. Denna strategi är dock svår att synliggöra 

vilket gör att vi i vår studie inte kan veta om detta är en strategi som används av kvinnorna 

eller ej. Kvinnan som använder sig av det relativa synsättets strategi ser den manliga 

dominansen i organisationen som relativ, vilket innebär att dominansen skulle försvinna om 

antalet kvinnor ökade och blev synliga. Självkänslan hotas inte heller när man använder sig av 

denna strategi eftersom att den manliga dominansen endast är relativ. En kvinna som använder 

sig av den positiva strategin ser istället de positiva sidorna med att befinna sig i 

minoritetssituation och vara underordnad, och använder sig dessutom av dessa fördelar. Tack 

vare dessa fördelar hålls också självkänslan intakt (Wahl 1992: 255).  

 

3.1.3 Könskonstruktion 

En annan konsekvens av könsstrukturen, vilken kan upplevas både positivt och negativt, är 

kvinnans könskonstruktion inom organisationen. Kvinnor som befinner sig i en 

minoritetssituation kan själva konstruera sin kvinnlighet då det saknas normer och mönster att 

förhålla sig till (Wahl 1992: 261). Detta innebär att kvinnorna kan få större spelrum att göra 

som de vill, eller att vara som de vill. Det finns dock vissa kvinnliga egenskaper som anses 

fördelaktiga i dessa situationer, vilka främst är de som är förvärvade utanför arbetet, 

exempelvis i hemmet eller tillsammans med andra kvinnor. Exempel på sådana normativt 

kvinnliga egenskaper är omsorgskänsla, prestigelöshet och ansvarsrationalitet (Wahl 1992: 

261). Detta innebär att det finns en dubbelhet i att vara kvinna i en minoritetssituation, då dessa 

egenskaper kan användas som fördelar samtidigt som de kan verka diskriminerande i andra 

situationer. Denna motbild och könskonstruktion är nära kopplad till den positiva strategin, där 

kvinnorna som tidigare nämnt väljer att använda sig av de fördelar som finns med att vara 
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kvinna på en mansdominerad arbetsplats. På detta sätt skapas en växelverkan mellan de 

förväntningar som finns på kvinnan från omgivningen och hennes egenskaper och erfarenheter 

(Wahl 1992: 263).  

 

3.1.4 Karriärsglapp 

Begreppet karriärsglapp kan delas in i två typer av karriär: en hierarkisk och en personlig 

(1992: 267). Den hierarkiska karriären syftar till den traditionella beskrivningen av karriär som 

innebär hög lön, hierarkiskt klättrande och innehavandet av chefspositioner. Den personliga 

karriären kan istället definieras som personlig utveckling, där lärande och utnyttjandet av 

kunskap står i centrum. Det hierarkiska karriärsglappet kan förklaras genom könsstrukturen 

inom organisationen och dess negativa uttryck i form av direkt och indirekt diskriminering. 

Karriären är ofta anpassad efter män, vilket blir tydligt då kvinnorna måste ifrågasätta de 

villkor och spelregler som rör karriären och leder till karriärsglappet mellan kvinnor och män 

(Wahl 1992: 268-269).  

 

3.2 Work-life balance 

Innebörden av begreppet work-life balance är vanligt förekommande i vardagliga samtal om 

hur man får ihop det så kallade “livspusslet”. Som teoretiskt begrepp definieras och används 

work-life balance olika, men kan i det stora hela sägas handla om hur individen förenar de 

olika sfärerna arbete och privatliv (se tex Casper, Vaziri, Wayne, Dehauw & Greenhaus 2018; 

Rothbard, Phillips & Dumas 2005; Jones, Burke J & Westman 2006). I denna studie har vi valt 

att tillämpa Work/family border theory av Sue Campbell Clark (2000) eftersom fokus ligger på 

informanternas upplevda balans mellan arbete och familjeliv, mer än mellan arbete och den 

bredare innebörden av privatliv. Det finns flertalet studier som specifikt fokuserat på relationen 

mellan just arbete och familjeliv, varpå samlade resultat visar att det finns genusrelaterade 

skillnader. Exempelvis framgår i en studie av Cinamon och Rich (2002) att kvinnor tenderar att 

värdera familjerollen högre än män i relation till sin arbetsroll. Författarna uppmuntrar även till 

vidare studier om hur genus samverkar med work-family conflict, såväl variationer mellan män 

och kvinnor som mellan kvinnor och mellan män, vilket är en del av vad denna studie avser 

undersöka.  

 

En annan anledning till att vi valt Work/family border theory är att det enligt en studie (Casper 

m.fl. 2018) är den mest frekvent refererade teorin om work-life balance. Det som primärt 

särskiljer den från andra förgångna teorier är att individen inte betraktas som passiv utan som 

reaktiv i förhållande till sfärerna. Teorins utgångspunkt är med andra ord att arbete och 
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familjeliv är två interdependenta sfärer vars förhållanden inom och emellan skapas av 

individen själv, och teorin förklarar de processer i vilka konflikt och balans uppstår mellan 

dessa två sfärer (Clark 2000: 748-750). Definitionen av balans är ett tillfredsställande och 

välfungerande liv på både arbetet och i hemmet, med väldigt liten rollkonflikt (Clark 2000: 

751). Teorin består av en samling begrepp för hur sfärerna är kopplade till varandra, vilka vi i 

det följande redogör för. 

 

3.2.1 Arbets- och familjesfär 

Det ansvar som är relaterat till arbete respektive familj utförs på olika platser och tider och 

resulterar därför i två åtskilda sfärer. För det första skiljer sig ofta sfärernas kulturer åt, vilket 

innebär att individen krävs på olika egenskaper och beteenden samt måste förhålla sig till olika 

regler i vardera sfär. Dessa kulturer är dock inte alltid synliga för medlemmarna i en sfär, men 

bidrar starkt till att skapa förväntningar och forma beteenden. Vilka mål som är 

tillfredsställande är också olika beroende på sfär. I arbetet handlar det mycket om att generera 

en inkomst och en känsla av prestation, medan det i familjelivet är viktigt att bilda goda 

relationer (Clark 2000: 753-754). Men trots att sfärerna skiljer sig åt i dessa aspekter, lyckas 

individen ofta i viss mån integrera dessa två världar med varandra. Balans innebär att individen 

har en viss grad av integration och en viss grad av separation. Om graden av integration eller 

separation leder till balans eller konflikt beror på karaktären hos sfärernas gränser, vilka 

förklaras i det följande (Clark 2000: 754-756).  

 

3.2.2 Gränser  

Gränser definierar punkten där sfär-relevant beteende tar vid respektive försvinner. Gränserna 

antar tre olika former: fysisk, temporär och psykologisk. En fysisk gräns kan vara väggarna 

som utgör arbetsplatsen eller hemmet. Temporära gränser såsom arbetstider särskiljer när 

arbetet är klart från när familjeansvar kan ta vid. Psykologiska gränser är regler vilka 

föreskriver när tankemönster, beteendemönster och emotioner är passande för en sfär men inte 

för en annan. Individen skapar främst dessa regler själv, på ett sätt som upplevs logiskt utifrån 

gällande fysiska och temporära gränser (Clark 2000: 756).  

 

Gränser karakteriseras bland annat utifrån dess genomtränglighet, det vill säga till vilken grad 

element från andra sfärer kan tränga in. En fysisk gräns i form av en dörr till ett arbetsrum i 

hemmet kan vara genomtränglig i bemärkelsen att familjemedlemmar kan öppna dörren och på 

så sätt gå in i arbetssfären. Den vanligaste psykologiska formen av en genomtränglig gräns är 

när negativa emotioner och attityder från arbetet spiller över på familjelivet. Denna form kan 
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även vara positiv, till exempel genom att idéer från en sfär kan bli överförda till en annan. En 

annan kvalitet hos gränser är dess flexibilitet, det vill säga till vilken grad en gräns kan 

utvidgas eller sammandras (Clark 2000: 756-757).  

 

När en gräns har hög grad av genomtränglighet och flexibilitet uppstår blandning. Är sfärerna 

väldigt olika kan blandning få negativ effekt i form av en inre splittring, men är de lika kan 

blandning istället leda till en positiv integrering. Kombinationen av graden av 

genomtränglighet, flexibilitet och blandning resulterar i vilken styrka en gräns har. En låg grad 

av de tre kvaliteterna innebär en stark gräns och tvärtom. Den idealiska graden av gränsstyrka 

beror på skillnaderna mellan sfärerna. Är sfärerna lika främjar svaga gränser balans, medan 

starka gränser främjar balans förutsatt att sfärerna är olika. Individen kommer att uppleva mer 

balans om gränsen för den ena sfären är starkare än den andra, förutsatt att hen identifierar sig 

mer med den starkt avgränsade sfären. Råder det motsatta och individen istället primärt 

identifierar sig med den sfär som har svagare gräns, minskar balansen (Clark 2000: 757-759). 

 

3.2.3 Den gränsöverskridande individen  

Gränsöverskridande individ kallas den som frekvent övergår från en sfär till en annan, i detta 

fall våra informanter som är piloter på arbetet och mamma/pappa, make/maka och liknande 

roller i familjesfären. Den gränsöverskridande individens möjlighet att anpassa sfärerna och 

dess gränser efter sina behov beror på dennes grad av inflytande och identifiering med en 

sfärerna (Clark 2000: 759). Individens inflytande beror på dennes kompetens, tillhörighet med 

centrala sfärmedlemmar samt internaliseringen av den kultur och de värden sfären präglas av. 

Inflytande ger i sin tur makt att förhandla och genomföra förändringar i sfären och dess 

gränser, vilket bidrar till balans (Clark 2000: 759). Vidare ökar individens motivation till att 

hantera sfärerna och dess gränser ju mer hen identifierar sig med sina sfär-relaterade 

ansvarsområden. Gränsöverskridande individer som innehar inflytande och identifikation, inte 

bara i en utan i båda sfärerna, har enligt teorin mer balans mellan arbete och familj än de som 

bara har inflytande och identifikation med en eller ingen sfär (Clark 2000: 759-761). 

 

3.2.4 Gränsvakter och andra medlemmar 

Arbets- och familjeaktiviteter är generellt sett utförda tillsammans med andra, vilket innebär att 

skapandet av sfärer och dess gränser är en intersubjektiv aktivitet. Gränsöverskridande 

individer, gränsvakter och andra medlemmar förhandlar om vad som utgör sfärerna och var 

gränserna mellan dem går. Gränsvakter såsom chefer eller kärlekspartners har särskilt mycket 

inflytande över denna process. Gränsvakter och andra centrala medlemmar har stor inverkan på 
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hur den gränsöverskridande individen hanterar sfärerna och dess gränser. En primär orsak till 

obalans mellan sfärerna är meningsskiljaktigheter mellan dessa parter, till exempel kring hur 

flexibel och genomtränglig gränserna är eller borde vara, eller vad som utgör en sfär (Clark 

2000: 761).  

 

Medvetenhet om och engagemang i andras sfärer minskar risken för meningsskiljaktigheter 

och följaktligen obalans (Clark 2000: 761-763). Medvetenhet uppnås bäst genom 

kommunikation som skapar förståelse för varandras sfärer. Engagemang handlar om att bry sig 

om en annan som en hel person och inte bara vissa stunder. Detta manifesteras genom att 

sfärmedlemmar stöttar den gränsöverskridande individen även i åtaganden som tillhör andra 

sfärer. Ju mer medvetenhet och engagemang desto mer balans mellan arbete och familjeliv 

(Clark 2000: 763-764). 

 

3.3 Motivering av teorival 
Vi anser att Wahls feministiska organisationsteori är passande för studien då teorin är utformad 

utifrån kvinnor som likt våra piloter befinner sig i en mansdominerad bransch, där det finns 

tydliga åtskillnader mellan könen i form av antalsmässig fördelning och grad av yrken och 

positioner. Vi anser också att det är fördelaktigt för studiens frågeställningar att använda en 

genusteori som behandlar kvinnans roll i arbetslivet. Det ska dock tilläggas att denna teori är 

över 20 år gammal och att samhället har utvecklats i vissa jämställdhetsaspekter sedan dess. 

Teorin samverkar väl med work/family border theory eftersom de tillsammans skapar ett 

ramverk för oss att förstå hur informanterna upplever sin arbetssituation i relation till sitt 

familjeliv, och hur kön kan påverka denna upplevelse. Work/family border theory förutsätter 

liksom vår andra frågeställning att arbets- och familjesfären är interdependenta. Å ena sidan är 

även denna teori gammal, men å andra sidan är det den mest frekvent refererade teorin om 

work-life balance enligt en artikel från 2018 (Casper m.fl. 2018), och vi anser därför att den 

fortfarande är relevant. Teorin ger oss även verktyg för att förstå när balans respektive obalans 

mellan sfärerna uppstår, under vilka förhållanden och beroende på vilka faktorer som dessa 

förhållanden uppstår.  

 

4. Metod 
I detta kapitel presenterar vi studiens metodologiska ansats, urvalsmetod, datainsamlingsmetod 

och dataanalys. Dessutom redogör vi för studiens begränsningar samt etiska överväganden. Här 
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återfinns också en kortare beskrivning av våra informanter vilken kan vara behjälplig att 

återkomma till när resultat- och analyskapitlet läses.  

 

4.1 Kvalitativ metod 

Det saknas som nämnt kvalitativa studier kring piloters upplevelser av sin arbetssituation i 

relation till familjeliv utifrån ett genusperspektiv. Forskningsfrågan i form av syfte och 

frågeställningar är därför formulerade för att försöka fylla detta kunskapsglapp, men även 

utifrån personligt intresse och teoretisk förkunskap. Eftersom vi söker det intervjupersonerna 

upplever vara relevant och viktigt i sammanhanget, är den valda datainsamlingsmetoden 

kvalitativa intervjuer (Bryman 2008: 413). Kvalitativa metoder används för att tolka fenomen 

och deras underliggande antaganden, vilket studien avser göra genom att utifrån teori och 

tidigare forskning tolka intervjupersonernas svar för att förstå bakomliggande sociala 

strukturer.  

 

Med andra ord klassas studien som kvalitativ på grund av dess fokus på informanternas 

uppfattning och tolkning av sin sociala verklighet, samt det konstruktivistiska perspektivet 

(Bryman 2008: 40-41). Detta innebär att metodval oundvikligen medför vissa perspektiv på 

verkligheten, varför det är viktigt att metod inte betraktas som ett icke-teoretiskt verktyg i 

forskningsprocessen (Lune & Berg 2017: 12-13). Därför har både det teoretiska ramverket och 

metoden påverkat utformning av forskningsfråga, intervjufrågor och tolkning av empiri. Ett 

abduktivt synsätt på teori har tillämpats vilket innebär att vi pendlat mellan teori och empiri 

(Svensson 2015: 219; Bryman 2008: 40-41). Ett abduktivt arbetssätt passar studien väl då vi 

varken syftar till att deduktivt pröva befintlig teori eller induktivt generera teori, utan snarare 

till att använda generella teorier för att förstå ett specifikt fenomen. Det finns ingen hypotes 

som prövas utan utifrån teorierna hoppas vi kunna tolka informanternas upplevelser som en del 

av ett större sammanhang vilket kan bringa kunskap kring könssegregeringen inom pilotyrket.  

 

4.2 Urval 
För att besvara vår frågeställning har tre manliga och tre kvinnliga piloter intervjuats, som alla 

arbetar för samma flygbolag och flyger långdistans. Långdistans innebär långa perioder 

hemifrån när de är i tjänst, varför urvalskrav på långdistans och minst ett hemmavarande barn 

per informant har upprättats, då detta tillför en intressant dimension till förståelsen för hur 

yrket upplevs av kvinnor och män i relation till familjelivet. Samtliga informanter är inom 

åldersspannet 30-50 år. Då dessa sex intervjupersoner är valda för att bäst besvara våra 

frågeställningar har vi gjort ett målstyrt urval (Bryman 2008: 434). En kontaktperson på det 
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aktuella flygbolaget försåg oss med kontaktuppgifter till samtliga informanter. När vi fått dessa 

kontaktade vi var och en per mejl. I detta mejl presenterade vi oss, berättade kort om studien 

och dess syfte samt bifogade ett informationsbrev som utformats med hänsyn till etiska 

forskningsprinciper och GDPR, vilket vi skriver mer om under rubrik 4.5 Etiska överväganden.  

 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015: 41) anser att det finns risker med denna typ av urval, då 

fältmaterialet riskerar att inte bli tillräckligt allsidigt om de intervjuade har kontakt med 

varandra och kan förmodas ha gemensamma erfarenheter eller upplevelser. Detta stämmer för 

våra informanter vilka jobbar under samma bolag och därav har erfarenhet av samma strukturer 

och regler, dock har vi av intervjuerna förstått att det ut på liknande sätt i hela flygbranschen, 

varför vi anser att detta inte har någon avgörande betydelse för forskningsfrågan. Dessutom är 

avsikten med studien inte att generalisera resultaten på en större population (Bryman 2008: 

196-197, 434). Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015: 26-27, 43) beskriver vidare hur 

forskarens trovärdighet kan hänga samman med möjligheten att generalisera forskningen, och 

att det för denna sak skulle vara nödvändigt att intervjua minst sex till åtta personer. I vår 

mening är sex intervjupersoner tillräckligt för denna studie då målet inte är generalisera och 

inte heller att uttömmande jämföra män och kvinnor med varandra. Dessutom begränsar 

studiens tidsram ytterligare intervjuer.  

 

4.2.1 Informanter  

Samtliga informanter arbetar som piloter men innehar olika titlar baserat på erfarenhet. På det 

aktuella flygbolagets långdistansflygningar, är kapten högst i rang följt av relief kapten och till 

sist styrman. Pilot är således ett samlingsord för personer som innehar certifikat att flyga 

specifika flygplanstyper. Nedan presenteras informanternas profiler utifrån relevanta 

bakgrundsfaktorer. Faktorer som kan avslöja informanternas identiteter har utelämnats med 

hänsyn till utlovad konfidentialitet.  

 

Lisa är relief kapten och är i 35-årsåldern. Tillsammans med sin make har hon två barn under 

fem år. De bor i Sverige men Lisa har sin flygbas i Danmark. Maken arbetar heltid och har 

kontorstider utan möjlighet till flex.  

 

Maria arbetar som styrman och är i 35-årsåldern. Hon bor med sin make och två barn, det ena 

under ett år och det andra i tonåren. Liksom Lisa bor Maria i Sverige men har flygbas i 

Danmark. Maken arbetar heltid men har möjlighet att flexa och att till viss del styra över sin 

egen arbetstid.  
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Sofia är kapten och är i 35-årsåldern. Hon har nyligen fött ett barn och är för tillfället 

mammaledig från sin tjänst. Hon bor i Centraleuropa tillsammans med sin man, som också 

arbetar som pilot och utgår från samma bas som Sofia, vilken är belägen i samma land de bor i. 

Sofias man saknar möjlighet att flexa.  

 

Josef är kapten och är i 40-årsåldern. Han har två barn under fem år tillsammans med sin fru. 

Familjen bor i Sverige och har flygbas i Danmark. Frun arbetar vanliga kontorstider och 

arbetar lite mindre än heltid. 

 

Mats arbetar som relief kapten och är 45-årsåldern. Han har två barn under tio år tillsammans 

med sin fru. De bor i Sverige, men Mats flygbas ligger i Danmark. Hans fru arbetar vanliga 

kontorstider men mindre än heltid.   

 

Hampus innehar titeln kapten och är i 40-årsåldern. Tillsammans med sin fru har han två barn 

under fem år. De är bosatta i Sverige och Hampus har flygbas i Danmark. Frun arbetar heltid 

med vanliga kontorstider men har möjlighet att flexa och till viss del styra över sin arbetstid.  

 

4.3 Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingsmetoden är som tidigare nämnts kvalitativa intervjuer eftersom vi söker det 

intervjupersonerna upplever vara relevant och viktigt i sammanhanget, vilket inte kvantitativa 

datainsamlingsmetoder tenderar nå på samma sätt (Bryman 2008: 413). Varför vi valt 

kvalitativa intervjuer beror också på att det är den datainsamlingsmetod vi är mest erfarna i 

sedan tidigare, vilket är viktigt eftersom forskarens förmåga att hantera sin metod på rätt sätt 

påverkar studiens resultat. Trots detta kan vi ha missat tillfällen för betydelsefulla följdfrågor, 

eller oavsiktligt och omedvetet ha påverkat informanterna på ett negativt och hämmande sätt 

(Bryman 2008: 421-423). Vidare finns en inbyggd maktobalans mellan informant och forskare, 

vilken vi försökt motverka genom att skapa en så avslappnad stämning som möjligt under 

intervjuerna, med förhoppning om att det upplevs mer som ett vänskapligt och vardagligt 

samtal än en intervju. Mer konkret har detta handlat om att försöka kontrollera eventuella 

reaktioner på informanternas berättelser, i form av till exempel kroppsspråk och känslouttryck 

(Mulinari 1999: 47-49; Sohl 2014: 75; Trost 2010: 91). Detta var emellertid svårt för oss båda 

och det fanns stunder där vi kanske borde ha formulerat frågor annorlunda eller inte visat våra 

reaktioner så tydligt.  
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Varje intervju pågick i 45-100 minuter och följde en semistrukturerad karaktär med tydliga 

teman och några återkommande frågor. En viss förutbestämd struktur är en strategi för att inte 

röra sig alltför långt utanför ämnet. Inför intervjuerna utformades därför en intervjuguide 

vilken vägledde oss under intervjuerna. Denna fungerade som en minneslista över de områden 

vi önskade täcka under intervjun (Bryman 2008: 419). Frågor och teman hade därför en 

särskild ordning för att säkerställa att varje intervju följde en röd tråd. Den påminde oss även 

om att ställa grundläggande bakgrundsfrågor såsom ålder, antal år som yrkespilot och antal 

barn (Bryman 2008: 419). Intervjufrågorna utformades med bakgrund i de valda teoretiska 

perspektiven, med syftet att besvara våra frågeställningar. Dock var vi varit beredda på att 

ändra ordningen på frågorna då intervjuer kan röra sig i olika riktningar beroende på när och 

hur intervjupersonerna väljer att berätta om saker och ting (Bryman 2008: 413). Den 

semistrukturerade intervjuformen möjliggör således för en flexibilitet i samtalet där 

informanterna å ena sidan kan vara relativt fria i vad de väljer att berätta, och vi som intervjuar 

å andra sidan sätter ramen för inom vilken denna frihet kan utspela sig. Denna flexibilitet 

möjliggjorde för oss att notera intressanta samtalsämnen i en intervju och sedan fråga 

efterföljande informanter om samma saker. Undersökningens fokus har således kunnat 

anpassas efter det som delats i intervjuerna (Bryman 2008: 413, 415-416).  

 

Tre av informanterna hade dessvärre inte möjlighet att träffa oss personligen för intervjun, då 

somliga är bosatta utomlands eller i andra städer. De som mötte oss personligen fick själva 

bestämma plats för intervjun förutsatt att miljön var ostörd och att ingen obehörig kunde höra 

vad som sades under intervjun (Bryman 2008: 421). Detta kan öka deras känsla av trygghet 

inför och under intervjun, vilket kan göra att de talar mer öppet om sig själva och sina 

upplevelser (Trost 2010: 65-66). Dessutom kan detta minska den nämnda maktobalans som 

riskerar uppstå i mötet mellan intervjuare och informant (Aspers 2011: 155; Sohl 2014: 62). Vi 

föreslog dock ett antal platser så att de inte lämnades med hela ansvaret (Trost 2010: 66).  

 

Resterande tre informanter intervjuades istället genom videosamtal. Detta kan vara 

problematiskt då denna metod har kritiserats för att vara mer formell och krävande i form av 

förberedelser från intervjuarens sida (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015: 43-44). Dessutom 

finns en kvalitetsskillnad i att träffas för intervju gentemot telefonintervju, men å andra sidan 

kan det också vara lättare att ställa och svara på känsliga frågor när intervjuare och informant 

inte befinner sig på samma fysiska plats (Bryman 2008: 432). Vi märkte dock ingen märkbar 

skillnad utan vissa intervjuer över telefon upplevdes tvärtom mer lättsamma än andra. Samtliga 

intervjuer spelades in för att undvika eventuella förluster av material samt minska risken för att 
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saker och ting återberättas felaktigt i uppsatsen på grund av svikande minne, men även för att 

möjliggöra för oss att i efterhand studera inte bara vad informanterna säger, utan också hur de 

säger det (Bryman 2008: 428). Av både praktiska och etiska skäl har informanterna även 

informerats om och fått möjlighet att godkänna inspelning och transkribering av intervjun. I 

samband med detta blev de också informerade om denna dimension av konfidentialitetskravet 

som innebär att såväl ljudfiler som transkriberingar kommer att hanteras och bevaras 

otillgängligt för obehöriga (Vetenskapsrådet 2002: 12-13). 

 

4.4. Kodning och analys 

Samtliga intervjuer transkriberades så snart som möjligt efter att de genomförts. Trots att detta 

är tidskrävande valde vi att göra detta själva, eftersom intervjuarens minne samt sinnes- och 

känslointryck av en intervju är som starkast precis efteråt samt avgörande för hur materialet 

tolkas (Aspers 2011: 159; Sohl 2014: 66). Dessutom kan dessa subjektiva upplevelser i viss 

mån också minska risken för att den kunskap informanterna bidragit med försvinner när den 

översätts till ett ofta begränsande sociologiskt språk (Mulinari 1999: 40-45). Att påbörja 

transkriberingen i direkt anslutning till intervjun möjliggör också en kontinuerlig analys som 

pågår från det att den första intervjun transkriberas, till att det sammantagna analysarbetet 

avslutas. Med andra ord har ett iterativt arbetssätt tillämpats genom att datainsamling och 

analys skett parallellt (Bryman 2008: 430, 511). Rent praktiskt innebar detta att, som tidigare 

nämnts, notera ämnen eller frågor som kan vara intressanta att ha i åtanke under 

nästkommande intervjuer. Det är således inte enbart intervjuguiden och teorierna som format 

intervjuerna och de frågor som ställts, utan också de frågor och ämnen som föregående 

intervjuer behandlat, vari det induktiva inslaget ligger.  

 

Intervjuerna transkriberades i sin helhet, dels eftersom vi hade möjlighet till detta i och med 

dess hanterbara omfattning, dels för att vi inte kunde förutse mitt i arbetet vad som skulle vara 

relevant för slutprodukten (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015: 52). Även skratt, pauser och 

liknande antecknades eftersom detta påverkar hur vi minns och tolkar informanternas ord 

(Trost 2010: 150). När transkriberingarna var klara och utskrivna påbörjades nästa fas av 

analysen där vi tillsammans gick igenom materialet två gånger. Detta eftersom den ena kan se 

saker som den andra missar, eller att våra uppfattningar om och tolkningar av det empiriska 

underlaget kan skilja sig åt. Under denna genomläsning gjordes en öppen, mer induktiv 

kodning vari datamaterialet kondenserades genom att varje mening eller fras tilldelades en 

sammanfattande kod, detsamma gäller även hela stycken. Dessa koder antecknades i 

marginalen enligt marginalmetoden (Aspers 2011: 185-188). Påpekas ska dock att en kodning 
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av datamaterial aldrig är helt bortkopplad från teori, men ambitionen för detta steg var att vara 

så öppen och nyfiken som möjligt och med en spontan ansats skapa en översiktlig ordning 

(Rennstam & Wästerfors 2015: 224).  

 

I nästa steg läste vi igenom materialet en tredje gång och påbörjade en mer fokuserad och 

teoretisk kodning där vi sökte och skapade mönster då liknande, återkommande koder 

sammansmälte till en ny kod, men även avvikelser noterades och tilldelades koder (Rennstam 

& Wästerfors 2015: 224). Färgpennor användes för att markera vilka meningar, ord och fraser 

som representerar vilken kod, samtidigt som koderna fortsatte att antecknas i marginalen 

(Aspers 2011: 185-188). På detta sätt reducerades det empiriska materialet ytterligare och 

bildade teman bestående av sammanlänkade och kontrasterande koder, vilka vi konstruerat 

utifrån studiens teoretiska ramverk, frågeställningar och syfte (Rennstam & Wästerfors 2015: 

224-227). Här har vi gjort vårt bästa för att ta vårt etiska ansvar i att reduceringen ska vara en 

så god representation av informanternas verklighet som möjligt (Sohl 2014: 65), men är 

samtidigt medvetna om och vill belysa svårigheten i att återge intervjumaterial på både ett 

selektivt och rättvist sätt (Rennstam & Wästerfors 2015: 229).  

 

När vi uppnådde teoretisk mättnad, vilket innebär att kodningen inte längre genererade nya 

koder och teman relevanta för vår forskningsfråga (Bryman 2008: 516), började vi bygga vår 

analys utifrån våra teman. Vi gick dock kontinuerligt tillbaka till våra utskrivna 

transkriberingar för att se koderna i sin ursprungsform, eftersom detta antas minska risken för 

att saker tas ur sitt sammanhang, misstolkas och återges på fel sätt. De teman som består av 

våra koder kan också beskrivas som en samling vardagliga begrepp som i detta steg tolkas 

genom teorier och således omvandlas till teoretiska begrepp (Trost 2010: 147). På detta sätt 

återspeglas informanternas vardagliga upplevelser i våra teman vilka således representerar 

företeelser i verkligheten (Bryman 2008: 517), vilka tolkas genom teoretiska termer. Denna 

tolkning är det som utgör studiens analys och som presenteras i resultat- och analyskapitlet.  

 

4.5 Etiska överväganden  
Av etiska skäl har informanterna informerats om att de har rätt att avbryta sin medverkan om så 

önskas, i enlighet med samtyckeskravet (Vetenskapsrådet 2002: 9-11). Samtliga informanter 

har lovats konfidentialitet och tilldelats fiktiva namn i studien. Eftersom de alla arbetar på 

samma arbetsplats och känner urspungspersonen kan vi dock inte garantera anonymitet dem 

emellan, vilket vi har informerat dem om (Sohl 2014: 59). Hänsyn har även tagits till GDPR-

lagen angående personuppgifter och informanterna har som tidigare nämnt fått underteckna en 
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samtyckesblankett över sin medverkan i samband med att informationsbrevet skickades ut, i 

enlighet med konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet 2002: 12-13; Södertörns högskola 2018: 

8). Detta innebär också att personuppgifterna förvaras på sådant sätt att ingen obehörig kan nå 

dem och att de makuleras när studien är slutförd (Södertörns högskola 2018: 8). Givetvis har vi 

också försäkrat informanterna om att den information som lämnas av dem endast används för 

forskningsändamål och inte för kommersiellt bruk, i enlighet med nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 2002: 14).  

 

5. Resultat och analys 
I detta kapitel presenteras studiens empiriska material och vår analys av detta. Analysen består 

i att vi tolkat materialet genom våra valda teorier om könsstrukturer i arbetslivet och balans 

mellan arbetsliv och familjeliv, samt förstått våra resultat i relation till tidigare forskning. 

Kapitlet är uppdelat i åtta olika underrubriker utifrån de teman vi skapat utifrån koderna. Först 

ges en strukturell beskrivning av flygbranschen och pilotyrket. Detta leder oss sedan in på 

informanternas upplevda arbetssituation och hur de upplever att arbets- och familjesfären 

samverkar, när och varför balans respektive konflikt uppstår. Slutligen redogör vi för hur 

yrkets könssegregering upplevs av informanterna och hur detta kan förstås i relation till 

tidigare teman.  

 

5.1 Flygbranschens strukturer  
Under intervjuerna uttryckte samtliga piloter att flygbranschen är oberäknelig. Enligt Maria 

gick fem eller sex flygbolag i konkurs år 2012 vilket gjorde det svårt att få jobb, även Hampus 

hade svårt att hitta jobb efter avslutad utbildning då [aktuellt år] inte var ett bra år för 

branschen. Maria, Hampus och Mats har alla varit på bolag som gått i konkurs och på frågan 

om han ser en framtid i branschen svarade Hampus “Ja det gör jag nog, men det är en väldigt 

svår bransch, bolag försvinner hela tiden”. Andra perioder kan det istället vara väldigt enkelt 

att få jobb, som när informanternas nuvarande arbetsgivare genomgick en stor expansion. 

Sedan, när expansionen avtar, blir det inte bara svårare att få jobb utan också befordran, vilket 

har varit fallet för Maria som befarar att hon kanske aldrig kommer att bli kapten i och med 

expansionens slut.  

 

Denna oberäknelighet beror på att flygbolagens rutter styrs av resetrender och efterfrågan, med 

vilka piloternas arbetsmängd skiftar. Informanterna berättade hur detta innebär att de som 

arbetar långdistans i regel arbetar mindre under vinterhalvåret, medan sommaren är en mer 
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intensiv period. Enligt flera informanter kan de lugna perioderna ibland bli för lite jobb, medan 

sommaren kan bli för mycket jobb. Den oberäkneliga branschen omöjliggör också flygbaser i 

alla länder, vilket gjort att fem av sex informanter har sin flygbas i Danmark vilken täcker 

flygbolagets skandinaviska trafik. Hampus förklarade: 

 
[...] Bolaget ville ha en bas i Skandinavien för att täcka den skandinaviska trafiken, och det är ingen 
slump att den hamnade i Danmark. För i Danmark betalar bolaget mycket mycket lite i sociala 
avgifter, jag tror det ligger runt 6% om jag inte minns fel, jämfört med Sverige som jag tror är 31% 
och det gör att vi har jättemycket förmåner här [i Sverige] och i Danmark har dom nästan ingenting.  

 

Vi tolkar Hampus citat som ett uttryck för skilda intressen vari flygbolaget har en ekonomisk 

vinning i att placera den skandinaviska flygbasen i Danmark, medan piloternas förmåner är 

mindre än om de varit anställda i Sverige. Piloterna är nämligen formellt anställda i det land 

där flygbasen är, vilket gör att fem av våra informanter går under danska arbetslagar. En annan 

informant, Sofia, bor och har flygbas i Spanien där liknande villkor råder. Särskilt de manliga 

piloterna påverkas av detta då de endast har rätt till 14 dagars betald föräldraledighet i samband 

med barnets födsel och ytterligare åtta veckor som måste tas ut i samband med första 

levnadsåret, vilket skiljer sig från Sverige där både män och kvinnor har rätt till 18 månaders 

föräldraledighet. Därav får de manliga piloterna svårt att förhandla fram en demokratisk familj 

i bemärkelsen av en jämnt fördelad föräldraledighet (jmf Ahlberg m.fl. 2008). Flera av 

informanterna är samstämmiga med Hampus och misstänker likt honom att basen är strategiskt 

placerad i Danmark. Samtliga var också mer eller mindre skeptiska till branschen och bolagets 

system kring schemaläggning och befordran, något de ofta beskrev som “konservativt” och 

“gammalmodigt”. Josef sade exempelvis:   

 
Alltså flyget är ju exceptionellt konservativt, om du tittar på ett annat bolag får du liksom gå tillbaka 
till 70-talet för att hitta liknande strukturer, man har en senioritetslista som man får [befordran] 
efter. Man får söka tjänsterna, och de som kvalificerar får då den tjänsten i turordning. Det är allt 
annat än ett perfekt system, men i ett system där du inte har någon [chef]... Jag har ingen lokal chef 
[...]. Om man har ett sånt system så är det ju väldigt svårt att ha en relation till din närmsta chef. Det 

systemet är ju tänkt att låta alla få en chans att bli utvärderad, i ett system där du inte har någon 
naturlig kontakt med dina chefer så blir det ju väldigt lätt att den enda kontakten du har blir närmast 
nepotistisk. Eller att du var på en julfest och kom jättebra överens med chefen. Med normala jobb är 
det kanske mer accepterat att man kan ha en social fördel för att alla har en likvärdig chans. Medan 

på flyget kan det bli att… Schemaläggningen skickade iväg mig till Oakland, på ett längre stopp 
med dom två mest seniora kaptenerna i bolaget, så har man lite fingertoppskänsla så kan man ju 
networka något vansinnigt, men någon som inte har blivit schemalagd så har ju ingen chans att 
konkurrera. Så flygbranschen behöver något slags system, jag säger inte att det där systemet är 
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perfekt, långt ifrån, men det behövs något slags system där man liksom säkerställer att man 
objektivt tittar på alla. För annars blir det liksom, att enda chansen att karriären går framåt är att du 
har varit på ett kul stopp med chefspiloten. Det är inte ett särskilt bra system.  

 

Vi tolkar det som att Josef menar att det kan ge ökat inflytande att känna rätt personer i 

bolaget, något som även Maria uttryckt. Detta går i linje med Work/family border theory där 

individens inflytande i arbetssfären delvis baseras på dennes tillhörighet med centrala 

medlemmar (Clark 2000: 759-761). Men vad Josef också säger är att ett sådant system inte 

fungerar om alla inte har samma chans att skapa dessa relationer, vilket piloterna inte har i och 

med schemaläggningen. Han beskriver hur lite tur kan göra att en får möjlighet att skapa 

sådana relationer, vilket alltså i förlängningen påverkar ens grad av inflytande. Vidare nämner 

han begreppet “senioritet” vilket återkom frekvent i alla intervjuer. En pilots senioritet baseras 

på antal år i flygbolaget och antal flygtimmar på en specifik flygplanstyp och avgör vilken 

placering man har på turordningslistan över befordringar. Förutom tillhörighet med centrala 

medlemmar kan även senioritet ge inflytande. Piloterna kan nämligen bara påverka sitt 

arbetsschema genom önskemål om lediga dagar eller specifika arbetspass, men dessa önskemål 

uppfylls i princip bara om du har hög senioritet och/eller starkt socialt nätverk i bolaget. Lisa 

beskrev till exempel hur hon varit i bolaget tillräckligt länge för att alltid få igenom den 

sommarsemester hon önskar, något hon menar att långt ifrån alla kan. Med andra ord kan både 

kompetens i form av senioritet och tillhörighet med centrala medlemmar i arbetssfären ge 

piloterna inflytande vilket i sin tur skapar balans (jmf Clark 2000: 759-761).  

 

Detta innebär att den som saknar dessa komponenter innehar inget eller ytterst lite inflytande 

över sitt arbetsschema, vilket kan ge upphov till obalans mellan arbetsliv och familjeliv (Clark 

2000: 759-761). Särskilt för piloter på långdistans vars bransch har varierande karaktär och 

arbetspass kan innebära uppemot tio dagar i rad hemifrån. Vidare får piloterna på långdistans 

sina scheman först runt den 16:e varje månad, något som Josef sarkastiskt kommenterade med 

orden “det är lagstadgad minimum, surprise surprise”. Detta innebär att de får schemat för 

nästkommande månad bara två veckor innan första arbetspasset för den månaden, något som 

informanterna menar gör det svårt att planera privatlivet. Här finns en meningsskiljaktighet 

mellan informanterna och bolaget då informanterna menar att de skulle kunna ha ett mer fast 

schema, men att nuvarande schemasystem ger flygbolaget en flexibilitet medan piloterna med 

Josefs ord blir “slav under sitt eget schema”. Detta kan leda till obalans för piloterna då 

sfärmedlemmar i form av bolagets schemaläggare inte stöttar den gränsöverskridande individen 

i åtaganden som tillhör familjesfären (Clark 2000: 763-764). 
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5.2 Temporära och fysiska gränser  
Eftersom piloter på långdistans har arbetspass som varierar från tre till tio dagar, skapar 

flygbranschens strukturer problem för piloternas balanshållning mellan arbets- och familjesfär. 

På frågan om när obalans uppstår svarade nämligen informanterna att främsta orsaken är alltför 

intensiva arbetsperioder. Lisa svarade:  
 

Ja men när jag jobbar 15 dagar borta, när jag är 15 nätter i månaden borta, det tycker jag är för 
mycket borta [...] Då tappar man lite av det här kontakten hemma, det här vardagliga. Du behöver 
vara hemma lite mer än hälften av tiden liksom för att hålla den kontakten tycker jag. Då kan det 
kännas. Som nu då har jag gjort extremt lite i november och december, då är det bara en flygning i 

månaden. Då är det bara kul att åka iväg. Men när det bli fem såna flygningar, då kan det tyckas bli 
lite för tufft liksom.  

 

Vi tolkar citatet som en yttring för hur yrkets rotationskaraktär i perioder orsakar obalans, 

eftersom piloterna som nämnt nästan helt saknar inflytande över sitt schema och 

arbetsmängden styrs av efterfrågan. Något som gör att de vissa månader blir schemalagda för 

mycket, till exempel 15 nätter i månaden i Lisas tycke. Detta visar på hur bristen på inflytande 

i en sfär gör att individen saknar makt att förhandla dess gränser efter sina behov, vilket 

orsakar obalans. Balansen är således större om individen innehar inflytande inte bara i en utan i 

båda sfärer (Clark 2000: 759-761). Vidare beskriver Lisa också hur dessa perioder kan göra att 

man tappar kontakten med familjesfären, vilket tolkas som en konsekvens av yrkets 

rotationskaraktär som gör att piloterna är relativt bortkopplade hemifrån under sina 

arbetsperioder. Det är därav både temporära och fysiska gränser som spelar in och starkt 

avskiljer sfärerna från varandra, något som bidrar till obalans för informanterna under de mest 

intensiva arbetsperioder. Dessa gränser får dock positiv effekt åt andra hållet, här beskrivet av 

Maria:   

 
Jag är ju hemma mer vilket gör att jag får mer kvalitet på min tid hemma än att jag kommer hem 
många kvällar och är trött och bara orkar sitta i soffan och titta på tv. Nu är jag hemma fem hela 
dagar. Visst, då har man kanske jetlag och behöver sova ikapp i början för att man är trött, men sen 

kan jag ha [yngsta barnet] hemma från dagis och då har jag kvalitetstid med hen och då är hen pigg 
också och inte bara timmen innan hen ska gå och lägga sig och är trött. Så det är en jättefördel 
tycker jag.  

 

Maria kan sägas beskriva hur tiden i familjesfären får hög kvalitet tack vare yrkets 

rotationskaraktär som gör att piloterna är fullständigt lediga när de inte är i tjänst. Detta beror 

mestadels på att arbetstiderna som en temporär form av gräns är stark i och med dess låga grad 
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av genomtränglighet, flexibilitet och blandning (Clark 2000: 757-759). Det finns exempelvis 

inga administrativa arbetsrelaterade uppgifter att göra när de inte är i tjänst, varför ingen 

upplever att de behöver upprätta strategier för att exempelvis undvika att fastna vid jobbmejlen 

när de är hemma. Denna avgränsning gör också att negativa emotioner och attityder från 

arbetet sällan spiller över på familjesfären, något som även fysiska gränser i form av uniform, 

cockpit och flygplats bidrar till (Clark 2000: 756-757). Lisa uttryckte exempelvis att “så fort 

jag har landat och lämnar Arlanda, då har jag lämnat jobbet”, och för Sofia avgränsar 

uniformen när arbetssfär-relaterat beteende tar vid och avtar, vilket flera informanter i olika 

grad håller med om. Däremot är den inte helt ogenomtränglig då Sofia också konstaterade att 

“det mesta kan man bara såhär lägga åt sidan men vissa grejer klart man bär med sig, man är ju 

fortfarande människa, det går inte att stänga av allt”.  

 

Efter att informanterna fått barn har identifikationen blivit större med familjesfären. Samtliga 

uttryckte hur föräldraskapet gjort att fokus skiftat till familjesfären och arbetet blivit sekundärt. 

Uppskattningen för denna avgränsning och kvalitetstid i familjesfären är därför stor, och 

gemensamt för informanternas berättelser är just det som Marias citat beskriver, att långdistans 

visserligen innebär långa perioder hemifrån men att tiden hemma väger upp detta och skapar 

balans. Följaktligen styrker detta att den primära orsaken till obalans skulle vara alltför 

intensiva arbetsperioder, eftersom motsvarande tid i familjesfären i sådant fall blir otillräcklig 

för att kunna kompensera för frånvaron.  

 

5.3 Gränser, identifikation och tillgänglighet 

Som nämnt verkar piloternas arbetssituation ge förutsättning för två från varandra starkt 

temporärt och fysiskt avgränsade sfärer. Men ska balans uppstå måste respektive informants 

familjesfär ha något starkare gränser än motsvarande arbetssfär, eftersom informanterna 

identifierar sig mer med denna (jmf Clark 2000: 757-759). Vi har funnit resultat som pekar på 

detta, informanterna har till exempel svårare att upprätthålla en ogenomtränglig psykologisk 

form av gräns gentemot familjesfären när de arbetar. Detta innebär att tankar och känslor från 

familjesfären spiller över på arbetssfären (Clark 2000: 756-757). Lisa beskrev exempelvis att 

“när jag precis hade varit mammaledig och började flyga igen, då kunde jag komma på mig 

själv när [...] jag ska landa i världens mest trafikerade luftrum New York och jag tänker typ på 

blöjor”. Informanterna tycker, antagligen på grund av identifikationen med familjesfären, att en 

stor nackdel med långdistans är de många timmar de befinner sig uppe i luften eftersom de då 

är otillgängliga för sin familj. Detta blir påtagligt eftersom de varken kan meddelas eller agera 

om något inträffar i familjesfären, samt att allt familjerelaterat ansvar hamnar på partnern. 
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Dock nämndes i alla intervjuer att denna fysiska gräns blivit något mer genomtränglig på 

senare tid i och med att wi-fi blivit tillgängligt på vissa flygplanstyper, vilket även det bidragit 

till att arbetssfären blivit något svagare avgränsad än familjesfären (jmf Clark 2000: 756-759). 

Lisa berättade hur detta gjort det enklare att kommunicera med familjen under arbetstid:  

 
Inte för att vi använder telefonerna när vi sitter vid kontrollerna liksom, men vi är tre så vi har ju en 
vilorast och den rasten kan du ju då koppla upp dig och säga god natt eller sådär. Och det är 
jättetrevligt att bara kunna få göra det, att bara kunna skicka iväg ett meddelande under rätt tid på 
dygnet. För det är ju annars ett problem när man flyger långt, för du har ju tidsskillnaderna. 

 

Lisa, och resterande informanter, ser det i första hand som något positivt att wi-fi numera finns 

ombord. I citatet nämns också hur tidsskillnad som konsekvens av att flyga långdistans 

fungerar som en temporär gräns vilken det nu blivit något lättare för familjesfären att tränga 

igenom (jmf Clark 2000: 756-757). Den ökade tillgängligheten har dock inte bara positiva 

effekter utan som Josef konstaterade: “det finns en viss konflikt i det där”. Han upplevde att 

var det svårt att vara fullt så fokuserad på jobbet som förväntas när hans fru var höggravid, och 

att det är en säkerhetsrisk om piloter i en sådan typ av situation kan ha kontakt med 

familjesfären under flygning. Resterande informanter instämmer kring denna problematik och 

menar att yrket kräver ens fulla hjärnkapacitet och fokus, varför det är viktigt att 

familjerelaterat inte tränger in och skapar konflikt. Med teoretiska termer riskerar alltså 

blandning att uppstå, vilket i piloternas fall får negativ effekt i form av en inre splittring 

eftersom sfärerna är så pass olika (Clark 2000: 757-759). För att undvika detta är det enligt 

informanterna viktigt att man inte kopplar upp sig mer än en kort stund under sin rast. En 

annan betydelsefull strategi är att andra medlemmar i familjesfären är införstådda med denna 

risk och inte informerar om saker från familjesfären som kan ha inverkan på piloternas fokus, 

förstånd och rationalitet, vilket Mats exemplifierade enligt följande: 

 
När min farsa gick bort förra året fick jag ju reda på det efter jag landat. Och man kan ju tänka sig 
att en sån grej, om dom anhöriga inte tänker på vad som förmedlar till dig, hur det påverkar dig som 
sitter i luften och så, det kan ju bli väldigt väldigt negativt.  

  

Citatet exemplifierar hur skapandet av sfärer och dess gränser är en intersubjektiv aktivitet vari 

anhöriga, i detta fall, har en avgörande inverkan på Mats förmåga att upprätthålla gränserna 

gentemot familjesfären och såldes också balans (jmf Clark 2000: 761). Att hans anhöriga 

meddelade honom om dödsfallet först när han landat menade han var nödvändigt just eftersom 

“man vill inte splittra uppmärksamheten alltså professionellt och familj”, det vill säga undvika 
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rollkonflikt. Genomgående för informanternas berättelser är också att det inte är någon idé för 

vänner och familj att höra av sig om den här typen av saker förrän de landat, eftersom de ändå 

inte kan agera förrän då. Således spelar här också en typ av fysisk gräns in och begränsar 

piloternas möjlighet att övergå från arbetssfär till familjesfär (Clark 2000: 756-757).  

 

5.4 Gränsernas styrka 

Som vi sett uttryckte piloterna främst frustration över de starka gränser som omger 

arbetssfären, medan familjesfärens starka gränser uppskattas mer, i och med att 

identifikationen är större med denna. Dock finns även positiva aspekter med att vara så 

bortkopplad från familjesfären under arbetstid som piloter är, vilket Hampus beskrev på 

följande sätt: 

 
Jag tror att vår framgång i förhållandet är nog också, att kanske två nätter i veckan, är jag borta. Och 
jag tror att det är väldigt bra för oss, för mig är det väldigt bra, definitivt, att man kan dels vila upp 
sig, när barnen var små att man åker iväg egentligen och vilar upp sig men också att man får längta 

efter varandra, så att säga.  

 

Det Hampus beskriver här är hur relationerna i familjesfären kan påverkas positivt av att 

piloternas arbetssfär är så pass starkt avgränsad eftersom de får längta efter varandra. Men 

också hur denna avgränsning ger tid för vila, vilket innebär att piloterna övergår till 

familjesfären med ny energi efter ett arbetspass. Med andra ord spelar en psykologisk form av 

genomtränglig gräns in, vari positiva känslor från arbetet spiller över på familjelivet (Clark 

2000: 756-757). Även Maria beskrev hur hon tar med sig ny energi till familjesfären efter ett 

arbetspass, och Lisa hur hon hinner med saker som att måla naglarna under vilodagarna, vilket 

det inte finns tid för hemma med två småbarn. Men trots detta tycks ändå informanterna 

uppskatta avgränsningen och vilodagarna mindre nu när de har barn, vilket vi vill mena 

återigen beror på den intensifierade identifiering med familjesfären som familjebildningen 

medfört. Detta utläser vi framförallt i ett dåligt samvete inför partnern som är hemma och får ta 

allt familjerelaterat ansvar medan piloterna är i tjänst, ett ansvar som ökat i och med 

föräldraskapet, vilket gjort att varken piloterna eller deras partners uppskattar egentiden lika 

mycket som innan. Ett målande exempel på detta skifte är följande citat av Lisa: 

 
Jag kan få dåligt samvete när jag lämnar hemifrån och har tre dagar i San Francisco, medan jag vet 
vilket kaos det är hemma och vilket hårt jobb [maken] sliter när det är vardagar och han ska ha 
förskola, jobb, hämtning, matlagning, tvätt du vet, och jag sitter i San Francisco och rullar 
tummarna i tre dagar. Då vill jag inte komma hem och vara slutkörd och jetlaggad, utan jag 

fokuserar på att vara maxad så att jag kan komma hem och bara ta över med full av energi liksom, 
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det blir mitt fokus. Men det är också stressande, att jag aldrig får känna glädje över att jag ska iväg 
tre dagar till, man har lite dåligt samvete hela tiden liksom. 

 

Att Lisa inte uppskattar sin egen tid på samma sätt som innan hon fick barn kan alltså bero på 

att identifikationen har skiftat från arbetssfären till familjesfären. Vi ser också att detta dåliga 

samvete är i linje med Ahlberg, Roman och Duncans (2008) forskningsresultat om att 

mammarollen ses som normativt omhänder- och ansvarstagande, medan männen till viss del 

själva kan välja när dessa egenskaper och känslor ska slås på. Våra tillfrågade manliga piloter 

verkade inte uppleva samma dåliga samvete som Lisa, vilket även Maria delade, utan berättade 

istället att de ofta roar sig med kollegor på vilodagarna i andra länder. I Lisas citat nämns också 

den jetlag som piloter på långdistans ofta upplever och hur denna kan begränsa uppskattningen 

av vilodagarna. Flera av informanterna beskrev hur det blivit viktigare att under dessa 

vilodagar stänga in sig på hotellrummet och sova för att komma hem utvilad och energifylld 

istället för trött och jetlaggad. Det händer dock att de ändå behöver sova ikapp någon dag när 

de kommer hem. Men återigen menar samtliga att detta och tiden hemifrån kompenseras med 

den kvalitetstid de får i familjesfären när de inte jobbar, tack vare de starka gränserna, något 

som följande citat av Mats belyser: 

 
Våra kompisar som jobbar vanliga kontorsjobb och slutar sex och är hemma till sju, ungarna ska 
liksom sova sju redan, dom kommer ofta hem efter att ungarna somnat och åker innan ungarna 
vaknat. Sen så har dom ju i och för sig alla helger lediga och sådär, men jag kommer ju hem och sen 

är jag hemma. Det är som nu, [yngsta barnet] sitter bara nerborrad i soffan och myser. Och det är ju 
en fördel, för när jag är hemma så är jag ju hemma tvåhundra procent. Så det är både fördelar och 
nackdelar. Alltså jag har ju tid med mina barn när jag är hemma på ett helt annat sätt än vad en med 
ett vanligt jobb har. 

 

Mats beskriver här hur pilotyrkets rotationskaraktär å ena sidan innebär perioder hemifrån, men 

å andra sidan ger förutsättningar för en starkt avgränsad familjesfär vari de får kvalitetstid med 

framförallt sina barn. Att kunna lägga fullt fokus på familjesfären under lediga perioder är 

alltså en förutsättning för balans, men även för informanternas möjlighet till jämställda 

förhållanden i familjesfären. Detta beror på att när piloterna arbetar får deras partners ta allt 

familjerelaterat ansvar, varför de försöker kompensera för detta när de är hemma, vilket vi tittar 

närmare på i nästa avsnitt. Denna uppdelning av familjerelaterat ansvar kan förstås i termer av 

den demokratiska familjen, som enligt definitionen bland annat innebär gemensamt 

föräldraskap och ömsesidiga rättigheter och skyldigheter. Piloternas vardag och ansvarsdelning 

må skilja sig från familjer som inte arbetar i skift, men de är likväl i denna bemärkelse en 

demokratisk familj (jmf Giddens 1998).  
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5.5 Gränsvakter och andra sfärmedlemmar 
I vårt intervjumaterial återkommer flertalet gånger empiriska exempel på hur skapandet av 

sfärer och dess gränser är en intersubjektiv aktivitet mellan piloterna och andra 

sfärmedlemmar, i enlighet med Work/family border theory (Clark 2000: 761). Alla informanter 

menar att omgivningens förståelse för deras yrkesval och arbetssituation på olika sätt är 

avgörande för att skapa balans. Konflikt uppstår således när sådan förståelse saknas, och som 

vi sett kan det exempelvis vara om meningsskiljaktigheter råder för vad piloterna ska 

informeras om och inte under arbetstid. Mest avgörande är partnerns förståelse då denna är en 

central gränsvakt i familjesfären med vilken informanterna skapar sina sfärer och dess 

förhållanden (Clark 2000: 763-764). Förståelsen yttrar sig på flera sätt, till exempel beskrev 

Lisa hur det mest är hon själv som skapar ett dåligt samvete när hon är borta på jobb och att 

maken snarare uppmuntrar henne till att njuta av egentiden. Deras förståelse är också 

avgörande eftersom även deras liv måste planeras utifrån  piloternas schema, menar 

informanterna. I och med de premisser som gäller kring schemaläggning inom flygbranschen 

(se rubrik 5.1, Strukturell bakgrund), får piloterna och deras partners nämligen svårt att planera 

privatlivet. Detta påverkar också andra medlemmar i familjesfären, något som Lisa beskrev på 

följande sätt: 

 
Vårt schema är fullt variabelt och det är skitjobbigt! Sen har [maken] och jag liksom lärt oss att leva 

med det här, men det är jättejobbigt när vi försöker få ihop grejer och planera med vänner och 
familjemedlemmar och sånt där, och där finns det kanske inte heller samma förståelse. Dom tycker 
att det är helt galet och vansinnigt att vi inte vet sånt här, och nu när man ska matcha med förskolan, 
dom vill veta om vi ska vara lediga runt jul och jag vet inte! För att jag får mitt schema i mitten av 
november, då kan jag svara på det. Men det är sånt som strular till det liksom, du kan inte planera. 

 

Lisa uppvisar här en frustration över det variabla schemat, vilket delas av samtliga informanter. 

Citatet exemplifierar hur schemat påverkar piloternas möjlighet till planering i familjesfären, 

och hur de ofta måste förklara för omgivningen varför de inte kan planera långsiktigt. Detta 

utgör ett empiriskt exempel på hur centrala medlemmar i familjesfären kan orsaka konflikt och 

obalans för individen när de saknar medvetenhet om och förståelse för individens arbetssfär. 

Detta gör att piloternas partners alternativt andra centrala medlemmar av familjesfären, måste 

ha högre grad av flexibilitet i de temporära och fysiska gränser som omger deras arbetssfärer 

(jmf Clark 2000: 761-763). Majoriteten av informanterna har partners vilka har flexibla 

arbeten, Hampus beskrev exempelvis hur hans fru fokuserar mycket på jobbet när han är 

hemma och kan ta allt familjerelaterat ansvar, medan hon tvärtom jobbar mindre när han är i 

tjänst. Detta är en nödvändighet som blivit än mer viktig efter att informanterna fått barn. Det 
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kan till exempel handla om att partnern måste ta all “vabb”, ge barnen mat, hämta på förskolan 

och liknande när piloterna är i tjänst. Lisa vars partner å andra sidan saknar flexibla arbetstider 

och inte heller har möjlighet att jobba hemma, tar istället hjälp av andra familjemedlemmar 

såsom hennes pappa vars arbete är flexibelt.  

 

Flera informanter beskriver hur de är beredda att avsluta sin pilotkarriär om deras partners 

skulle säga att det blir för påfrestande med den livssituation som arbetet innebär, vilket 

bekräftar den stora inverkan som gränsvakter antas ha på den gränsöverskridande individens 

hantering av dennes sfärer (Clark 2000: 761-763). Det är nämligen, enligt informanterna, 

emellertid väldigt påfrestande för deras partners att behöva ta allt familjerelaterat ansvar när 

piloterna arbetar. Det är därför vanligt att ta hjälp av andra familjemedlemmar även när 

partnern har flexibelt arbete, exempelvis tar både Maria och Mats mycket hjälp av respektive 

svärmor. Därtill är en vanligt förekommande strategi att köpa extern hjälp för vissa 

familjerelaterade ansvarsområden, något som Josef kommenterade på följande sätt: 

 
Jag tror att man bör köpa tjänster, jag tror att man bör se en period på några år där barn är väldigt 

dyra, det är en kostnad man får ta för att sedan komma ut på andra sidan med bibehållna 
förhållanden och bibehållna jobb, annars tror jag man lurar sig själv. 

 

Enligt Josef kan det alltså vara viktigt att använda sig av externa tjänster för att få 

vardagspusslet att gå ihop. I teoretiska termer kan alltså extern hjälp utgöra viktiga 

sfärmedlemmar vilka hjälper individen att hantera sfärerna och dess gränser och således uppnå 

balans (Clark 2000: 761). Samtliga informanter har, har haft eller funderar på att ta hjälp med 

barnpassning, städning eller både och. Denna strategi kan å ena sidan ses som ett led i rätt 

riktning mot en demokratisk familj, då hushållssysslorna befrias den allt som oftast 

omhändertagande kvinnan som istället kan ägna sig åt betalt arbete (jmf Ahlberg m.fl. 2008). 

Men å andra sidan belyser annan tidigare forskning problematiken med detta förhållande då 

RUT-avdraget för sådana tjänster visserligen infördes som ett led i jämställdhetspolitiken, men 

i praktiken innebär att främst välbärgade familjer har råd med dessa tjänster som dessutom 

oftast utförs av migrantkvinnor (Sohl 2019). Därför går det att argumentera för att den 

demokratiska familjen är föreställd när hushållsnära tjänster används som strategi, då detta kan 

reproducera ojämlikhet på samhällsnivå. En annan vanligt förekommande strategi för att uppnå 

balans och undvika konflikt är att piloterna arbetar mindre än heltid. Som tidigare nämnt 

varierar piloternas arbetsmängd, men i dagsläget jobbar Lisa, Hampus och Maria mindre än 

heltid, Sofia planerar att jobba deltid efter mammaledigheten och resterande två, Josef och 

Mats, arbetar heltid men har partners på mindre än heltid.  
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Vidare kan piloternas schema och brist på flexibilitet även få negativ inverkan på 

vänskapsrelationer menar flera, eftersom de kan behöva ställa in med kort varsel. Mats beskrev 

hur hans arbetstider och schema lett till att han har ett i princip obefintligt socialt liv numera 

eftersom han dessutom har bildat familj, och upplever således att han måste vara hemma och 

lägga allt fokus på den när han är ledig. Tvärtom berättade Lisa och Maria att deras sociala liv 

är rikt, något de menar beror på att de varit mammalediga samtidigt som deras vänner. Lisa 

reflekterade även över hur pappor nog kan ha det svårare i och med att de i regel inte är 

föräldralediga lika mycket, men också att pappagrupper mer sällan förekommer än 

mammagrupper. Hon berättade hur hennes make var ganska olycklig under pappaledigheten på 

grund av detta, och hur hon fick extra dåligt samvete över att åka bort i jobbet under den 

perioden, både för barnet och maken. För några av våra manliga informanter och andra manliga 

piloter kan detta rimligen stämma, med tanke på den lilla föräldraledighet de har rätt till i 

många av de länder vilka flygbaserna ligger i. Mer om eventuella könsskillnader i 

nästkommande avsnitt.  

 

5.6 Könssegregering 

Att köpa externa tjänster, såsom barnflicka och städhjälp, är som tidigare nämnt något som 

flera av våra informanter har erfarenhet av, på grund av pilotyrkets rotationskaraktär. Vi 

upptäckte dock att det finns en tendens hos kvinnorna att göra hemarbete även på arbetstid, 

något inte männen vittnade om. Både Lisa och Maria berättade hur de brukar beställa mat på 

internet till resten av familjen när de har vilodagar i andra länder, och att de lagar matlådor åt 

sina familjer som ska ätas när de är borta. Lisa berättade att hon gör detta för att kompensera 

för att hon är borta från hemmet och på grund av dåligt samvete. Denna upptäckt är i linje med 

Ahlberg, Roman och Duncans (2008) forskning om hur den demokratiska familjen begränsas i 

det svenska samhället av föråldrade föreställningar om stereotypa manliga och kvinnliga 

egenskaper och ansvarsområden som lever kvar. Maria bekräftar detta genom att säga “jag tror 

att det är skillnad på rollerna, man tar ett större ansvar som kvinna”. Samtidigt beskrev alla tre 

manliga informanter yrket som en “pojkdröm” när de växte upp, vilket ytterligare 

exemplifierar fortlevnaden av könsstereotypa föreställningar. 

 

Enligt organisationsteorin om könsstrukturer upplever kvinnor i mansdominerade branscher 

mer direkt diskriminering, än de som arbetar med relativt sett fler kvinnor (Wahl 1992: 254). 

Detta verkar inte stämma för våra tillfrågade informanter, trots att kvinnorna enligt Maria och 

Lisa endast utgör 1 % av piloterna på långdistanslinjen. Samtliga kvinnor upplever nämligen 

ytterst lite direkt diskriminering, vilket enligt de manliga informanterna kan bero på att 
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pilotyrket är högutbildat. Dock har kvinnorna utsatts för direkt diskriminering vid några 

tillfällen. De berättade till exempel att såväl manliga piloter som övrig personal i flyget och 

resenärer någon gång uttryckt nedvärderande ord och kommentarer, där bland annat Maria 

blivit kallad “lilla gumman”. Kvinnorna har också på olika sätt blivit osynliggjorda av manlig 

personal. Enligt samtliga tillhör dock detta till ovanligheten, vilket innebär att detta motsäger 

teorin. Å andra sidan sa samtliga kvinnor att de är vana att umgås med män och därför “kanske 

inte lägger märke till när det är på det sättet”, som Maria uttryckte det när vi pratade om 

diskriminering. Detta kan förstås som en könsneutral strategi, som innebär att könets betydelse 

görs osynligt och oproblematiserat och därmed irrelevant (Wahl 1992: 254-255). 

  

Både männen och kvinnorna beskrev hur de sällan reagerar öppet när direkt diskriminering 

sker, men detta betyder inte att de inte bryr sig eller anser det vara normalt, vilket 

organisationsteorin menar (Wahl 1992: 252). Att inte reagera öppet är istället en strategi för att 

spara energi, då det enligt informanterna är så mycket flygpersonal i branschen att det är 

mycket liten chans att arbeta med samma personal igen. De orkar således inte tillrättavisa 

personer vilka fäller nedlåtande kommentarer eftersom de med största sannolikhet aldrig 

kommer träffas igen. Trots att kvinnorna inte upplever hög grad av direkt diskriminering 

känner de sig ändå mer synliga än männen, särskilt när de begått misstag. Detta exemplifieras 

genom Marias citat nedan: 

 
Om du gör en dålig landning, då garvar ju alla åt en. Efteråt kan man ju skämta om det liksom såhär 
”jag tappade BH:n i landningen” men det är ju ingen som tänker mer på den sen för det är en dålig 
landning av alla. Men om det är en tjej som gör den dåliga landningen då kommer alla ihåg det. Och 
om du då säger det till någon annan, ”hon gjorde den här”, det är så pass få tjejer att nästa gång du 

då flyger med någon så ba ”ja det var ju du som landade så dåligt”, ”nej det var inte jag” [...] men 
alla går ju runt och tror att det var du bara för att det är så himla få tjejer. Så man har liksom ingen 
marginal för att göra några misstag för att det hörs. Gör du fel som kvinna, eller gör ett misstag eller 
gör en hård landning, då jäklar, det hörs och det märks och det koms ihåg. Bara för att man är så få, 
man sticker ut liksom. [...]  För det snackas ju liksom om tjejerna. Det snackas ju om dom andra 

också men man glömmer ju av ”jag kommer inte ihåg vad han hette”. 
 

Maria upplever alltså att kvinnor har mindre utrymme att begå misstag, då 

underrepresentationen innebär en högre synlighet för kvinnorna inom flygbranschen. Detta står 

i kontrast mot teorin om könsstrukturer i organisationer som menar att det ofta är en fördel att 

vara kvinna i en mansdominerad bransch, då man kan sätta sina egna normer och standarder 

eftersom att det saknas sådana att förhålla sig till (Wahl 1992: 261). Dock överensstämmer 

detta med Davey och Davidsons studie (2000) som fann att kvinnliga piloter upplevde en högre 
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grad av synlighet. Underrepresentationen kan alltså leda till att kvinnorna bedöms utifrån 

könsstereotypa föreställningar om kvinnor i en mansdominerad bransch och att de därav 

förväntas prestera sämre än männen. En föreställning som tidigare forskning visat inte stämmer 

då kvinnor snarare är bättre lämpade som piloter än män då de orsaker färre olyckor (Walton & 

Politano 2016; Bazargan & Guzhva 2010).  
 

Både männen och kvinnorna vittnar också om att det ofta uppmärksammas när en kvinnlig 

pilot finns i besättningen. Josef berättade hur han synliggjort en kvinnlig kollega genom att 

kommentera hennes närvaro med orden: ”jag tror att du är den första kvinnliga kaptenen jag 

flyger med, det är lite kul”. Trots att Josef i detta fall tyckte att det var trevligt att flyga med en 

kvinna bidrar det ändå till att reproducera bilden av kvinnan som avvikande och mannen som 

dominant i yrket. Enligt organisationsteorin kan också kvinnan utnyttja sin minoritetsposition 

bland annat genom att framhålla så kallade kvinnliga egenskaper, exempelvis omsorgskänsla 

och prestigelöshet (Wahl 1992: 261). I motsats till detta berättade Lisa hur dessa egenskaper 

missgynnat henne i arbetet. Hon lyssnar gärna på kollegors åsikter vid beslutsfattande för att 

vara inbjudande och främja samarbete, men har då blivit införstådd med att cheferna uppfattar 

detta som att “Lisa har ju ingen koll, hon frågar ju sin kollega!”. Kvinnornas 

minoritetssituation upplevs också försvåra deras möjlighet att driva en förändringsprocess, 

menar Maria. Hon beskrev att “man vill inte vara den som heller ringer i klockan och lägger 

pressen, för det är oftast en väldig nackdel att synas och höras så”, och fortsatte med “ja, och 

det är en ganska konservativ bransch. Oavsett vad så är det aldrig bra att vara den som är 

jobbig”.  

 

Alla informanter är överens om att det inte skiljer sig nämnvärt i hur manliga och kvinnliga 

piloter beter sig, och tror istället att ett eventuellt avvikande beteende beror på individuella och 

kulturella skillnader i och med mängden olika nationaliteter i flygbranschen. Flera informanter 

uppger dock att de har flugit med kvinnliga piloter som de upplevt har överkompenserat i sitt 

ledarskap och varit mer styrande än nödvändigt. På följande sätt beskrev Mats varför han tror 

att en del kvinnliga piloter överkompenserar:  

 
Om man ska gå in på skillnader mellan manliga och kvinnliga piloter, så finns det en del kvinnliga 

piloter som beter sig på ett… vad ska jag säga… alltså som att de behöver bevisa någonting jämt, 
och det är ju på grund av precis det de kommer ifrån. De kommer ju ifrån ett maskulint arbete där 
folk sitter och har ruttna värderingar om kvinnor och kvinnoyrken och hur bra en kvinna kan vara. 
Så de måste hela tiden bevisa sig, och för mig som tycker att det inte spelar någon roll vilket kön du 
har utan det beror på hur hur väl du utför en arbetsuppgift, så blir det också väldigt jobbigt att sitta 



Denise Lekare & Lotta Jacobsen  Kandidatuppsats HT19 

 33 

med en sån kvinna som tror sig behöva [överkompensera], eller har gjort det så länge att det sitter i 
personligheten liksom.  

 

Att överkompensera på det sätt Mats beskriver kan ses som en typ av kvinnlig strategi i form 

av könskonstruktion (jmf Wahl 1992: 261). Men enligt Mats leder denna överkompensation 

alltså till frustration för de piloter som likt Mats inte vill göra skillnad på män och kvinnor. 

Den kvinnliga strategin tycks alltså kunna ge motsatt effekt än den önskade, då kollegor 

snarare känner irritation än beundran. Informanterna tror att denna tendens till 

överkompensation beror på att kvinnorna har större press på sig, både från omgivningen och 

sig själva. Maria berättade att hon som kvinna tvingas sätta standarden vid varje flygning, till 

skillnad från männen som hon menar har mycket gratis då hon upplever att besättningen är mer 

benägen att lyssna på orders från män.  

 

5.7 Familj och karriär 

Samtliga informanter berättade att nya bekantskaper är nyfikna på hur det fungerar att 

kombinera yrket med familjeliv, men att majoriteten av dessa reaktioner är positiva. Kvinnorna 

upplever dock att individerna som frågar ibland kan vara ifrågasättande på ett sätt som männen 

inte har upplevt. Maria berättar att hon ofta får frågan “oj, hur går det med familj?” när hon 

berättar att hon arbetar som pilot, och Sofias erfarenheter liknar detta:  

 
Jag har mött reaktioner innan jag fick barn som är såhär “jaha men vad ska du göra sen när du får 
barn?” eller liksom att folk tar för givet att man inte kan fortsätta vara pilot och mamma, det är mer 

den, att såhär “ja men vad ska du göra sen då?”, eller “jaha, ska du inte ha barn?” eller så. 

 

Det Sofia upplever är alltså att nya bekantskaper kan vara ifrågasättande och till viss del 

fördomsfulla i att förutsätta att det är svårt att arbeta som pilot och samtidigt vara mamma, och 

beskrev vidare hur hennes man, som också är pilot, inte får denna typ av frågor. Detta resultat 

överensstämmer med Ahlberg, Roman och Duncans (2008) forskning som fann kvinnorollen 

normativt omhändertagande och ansvarig för familjen, medan männen har större utrymme att 

koppla bort dessa egenskaper vid behov, vilket i detta fall är vid arbetstid. Flera av 

informanterna vittnar om att allmänheten tror att det finns svårigheter i att kombinera 

mammarollen med pilotyrket. Det verkar alltså inte finnas samma acceptans för kvinnorna att 

“sätta på eller stänga av föräldraskapet” (jmf Ahlberg m.fl. 2008). Sofia upplever 

könsstereotypa förutsatta meningar vari det läggs mer press på mammarollen än papparollen 

och sa att “är man mamma så är man mamma”. Detta bekräftar också Gustafsons studie (2009) 

som fann att affärsresande kvinnor tenderar bli mer ifrågasatta än sina manliga kollegor. Både 
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Maria och Lisa uttryckte att mammor har en annan relation till sitt barn än vad papporna har, 

då de vanligtvis spenderar mer tid med barnet under dess första levnadstid. Maria menar dock 

att pappan istället skulle ha samma band om han var den som tog mest föräldraledighet istället 

för mamman, eller åtminstone lika mycket. För piloter blir det dock svårt att i detta avseende 

uppnå den demokratiska familjen eftersom deras rätt till föräldraledighet beror på vilket land 

de har flygbas i. Detta påverkar både manliga och kvinnliga piloters möjlighet till en 

demokratisk familj, vilket vi går in djupare på i nästkommande avsnitt. Det som istället pekar i 

rätt riktning för den demokratiska familjen är att samtliga piloter känner stöd och uppmuntran 

från sin partner angående deras yrkesval, vilket stärker den autonoma individen (jmf Giddens 

1998).  

 

Som tidigare nämnt har alla informanter beskrivit flygbranschen som konservativ och 

gammalmodig. Detta bland annat med hänvisning till den turordningslista baserad på senioritet 

vilken avgör vem som blir befordrad när lediga tjänster dyker upp. När vi frågade Lisa, som 

tidigare var kapten på en annat bolag, om hon velat bli kapten på sitt nuvarande bolag svarade 

hon:  

 
Ja absolut. Det har man kämpat för från början och det är väldigt många som börjar som styrman 
och blir uppgraderade, men det är ju baserat på att det finns tjänster. Men vi har expanderat så 
otroligt mycket så det har hela tiden funnits tjänster, men då kommer mitt problem som kvinna att 
om du vill ha familj då flyger du inte. För du kan flyga upp till en viss vecka som gravid, men sen 
får du inte flyga längre och dom tar ditt medicinska intyg. Så då blir du groundad som det heter och 

då slutar du att samla flygtimmar och man räknar flygtimmar som erfarenhet, och du måste ha ett 
visst antal flygtimmar innan du kan ansöka om att bli kapten. Så i mitt fall då, eftersom jag har fått 
två barn, två graviditeter och två mammaledigheter, så har mina flygtimmar gått extremt långsamt, 
trots att jag har varit så länge i bolaget så har jag inte fått den erfarenheten som dom kräver i 
flygtimmar, jag har varit med på annat istället. Jag har gjort marktjänster, jag har gjort rekrytering, 

jag har suttit i simulatorn som instruktör vilket många kan tycka är ännu mer kvalitativ tid också, 
men den har inte räknats. Så då har ju liksom väldigt många utan mina kollegor liksom bara rusat 
om mig och blivit kaptener, varav flera stycken börjat som styrman och har under dom här åren 
blivit tvåbarnsförälder, men det är män, dom har väl haft vissa månader av pappaledighet, men dom 
har i alla fall kunnat flyga under tiden som dess partner har varit gravid liksom. Så dom har liksom 

inte behövt ta något karriäravsteg bara för att dom vill skaffa barn eller familj, det valet har ju vi 
som kvinnor behövt tagit. Är det värt att skaffa ett till barn och inte hinna med det här tåget som går 
med expansionen då för att uppgraderas, eller ska man försöka få erfarenheten först och sen skaffa 
barn men då riskera att inte kunna få barn för att man har blivit för gammal? Det är såna delar som 

vi som kvinnor behöver ta ställning till som en man inte behöver.  
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Det Lisas citat förklarar är att det finns en indirekt diskriminering av kvinnor i systemet som i 

samband med branschens oförutsägbarhet och osäkerhet leder till att kvinnliga piloter har 

svårare än män att kombinera familjebildning med karriär inom yrket. Kvinnliga piloter 

behöver nämligen väga karriären mot familjen på ett sätt som manliga piloter inte behöver i 

samma utsträckning då graviditet och mammaledighet innebär ett karriärsavbrott för kvinnan. 

Vad vi ser är att kvinnornas flygtimmar slutar räknas när de blir gravida, vilket inte gäller för 

männen. Samtidigt har ofta kvinnliga piloter en period när de ammar och tar mer 

föräldraledighet än deras manliga kollegor i och med flygbranschens strukturer, vilket 

ytterligare utökar tiden då flygtimmarna inte räknas. Detta överensstämmer med tidigare 

forskning som visat att en föräldraledighet kan påverka kvinnors arbetslivskarriär negativt, i 

chanser till avancemang (Hideg, Krstic, Trau & Zarina 2018). Det är också i linje med 

organisationsteorin om indirekt diskriminering och det hierarkiska karriärglappet som menar 

att karriären ofta är anpassad efter män, vilket blir extra tydligt då kvinnor måste ifrågasätta de 

villkor som rör karriären (Wahl 1992: 268-269).  

 

Lisa berättade hur hon och hennes kvinnliga kollegor försökt motverka detta strukturella 

karriärsglapp, genom att ta vidare denna problematik till chefspiloten och facket, men utan 

resultat. Svaret från chefspiloten var att “det är såhär det ser ut inom flygbranschen”, vilket 

gjort att kvinnorna tillfälligt gett upp striden. Detta bekräftar återigen hur gränsvakter och den 

gränsöverskridande individen, i detta fall chefspiloten respektive vår tillfrågade pilot, 

förhandlar om vad som utgör sfären, där gränsvakten är mycket inflytelserik (Clark 2000: 761). 

Männen verkar å andra sidan inte ha arbetat i lika stor utsträckning för att förändra denna 

situation, som tidigare nämnt bland annat inneburit att de fått ytterst lite föräldraledighet i och 

med den nuvarande basen i Danmark. Vi tolkar detta som att de ändå anser att de spenderar så 

pass mycket kvalitetstid med familjen under veckodagarna att de upplever att detta 

kompenserar för den uteblivna föräldraledigheten. Detta bekräftar ännu en gång att den 

demokratiska familjen inte existerar till fullo för dessa piloter (Giddens 1998). Dock måste det 

påpekas att piloternas situation är speciell, då alla förutom Sofia har flygbas i Danmark, vilket 

gör att statens generösa stödfunktioner i Sverige endast är applicerbara för piloternas partners 

och inte för piloterna.  

 

Att männen får ytterst lite föräldraledighet gynnar å ena sidan deras pilotkarriärer, men kan å 

andra sidan missgynna deras partners vilka tvingas ta majoriteten av föräldraledigheten och 

därmed riskerar att behöva nedprioritera sina egna karriärer. Att karriären är anpassad efter 

män kan också för männen leda till en försämrad kontakt med barn och familj på grund av 
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utebliven pappaledighet vilket kan reproducera de stereotypa könsrollerna i familjen. Maria 

berättade hur några av hennes manliga kollegor påpekat att amning är frivilligt, varpå både hon 

och Lisa menar att en kvinna inte ska behöva välja bort amning till förmån för karriär. De båda 

hänvisade också till Världshälsoorganisationen som förespråkar amning. Då man som kvinna 

inte kan välja att låta någon annan amma sitt barn, bekräftar även detta ett karriärsglapp 

eftersom karriärmöjligheterna i flygbranschen och bolaget således är anpassat efter män (jmf 

Wahl 1992: 268-269).  

 

5.8 Mansdominerat yrke 
Att karriären inom flygbranschen är anpassad efter män är en möjlig förklaring till varför 

kvinnor är så pass underrepresenterade, vilket enligt teorin om könsstrukturer på arbetsplatsen 

kallas “antalsmässig åtskillnad mellan könen” (Wahl 1992: 248). Samtliga informanter är 

överens om att arbetsplatsen skulle gynnas av fler kvinnor. Josef sa bland annat att det i nuläget 

“är väldigt gubbigt, de flesta arbetsplatser är ju roligare när det är blandat”. De är också 

överens om vad som behöver ske för att öka antalet kvinnor i flygbranschen, vilket är att 

förändra kvinnornas villkor. Maria sa exempelvis: 

 
Ja men då skulle man ju göra det rättvist, jämställt på alla sätt. Då skulle det absolut promotas och 
höras ute i branschen, man ska ju gå först och göra det helt och hållet jämställt. Då skulle ju det 
locka kvinnor, absolut.  

 

Maria tror alltså att fler kvinnor skulle söka sig till pilotyrket om flygbolagen genomför ett 

förändringsarbete som gynnar kvinnor, och dessutom är öppna med det. Mats och Sofia tror 

också att bättre marknadsföring där macho-stämpeln suddas ut skulle locka fler kvinnor. För 

enligt Hampus, Maria och Lisa ligger problemet i att få kvinnor över huvud taget söker sig till 

flygbranschen och inte att de är sämre lämpade som piloter eller presterar sämre på 

anställningsintervjuer. De har alla tre suttit i bolagets rekryteringsgrupp vid olika tillfällen och 

aktivt försökt rekrytera kvinnor, men är eniga om att ingen förändring kommer ske förrän fler 

kvinnor söker sig till branschen. Hampus och Josef tror därför att schemaläggningen kan vara 

en avgörande faktor. Enligt Josef är det ytterst få av hans kvinnliga klasskamrater från 

flyggymnasiet som idag arbetar som piloter, han sa: 

 
Ja, frågan är väl egentligen varför man inte söker. [...] I så fall tror jag att man ska fråga mina 
[kvinnliga] kompisar från flygskolan varför de valde att inte fortsätta, för då hade de ju redan en 
flygutbildning. Och då tror jag att man kanske snabbt kommer se att det är inget fel på flygandet i 

sig, utan att industrin är som den är. Men jag tror att de också fattade mer mogna beslut, att det 
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handlar inte bara om vad man vill göra, utan om hur det funkar i ens liv. Och det funkar ju ganska 
dåligt i ens liv, man måste bygga sitt liv runt omkring det. Hade jag varit några år äldre är det inte 
alls omöjligt att jag hade kommit fram till att ”det här är kul men det finns negativa sidor som är 
svåra att kompensera, det kanske är bättre att jag läser till civilekonom”. 

 

Josef menar alltså att det kan vara svårt att kombinera pilotyrket med familjeliv på grund av 

flygindustrins struktur, eftersom familjens och övriga centrala medlemmars liv måste planeras 

efter piloternas scheman. Han säger också att hans kvinnliga klasskamrater på flygskolan 

fattade ett mer moget beslut i att inte arbeta som pilot då yrket är svårt att kombinera med 

familjebildning. Detta förmodande överensstämmer med tidigare forskning som tidigare nämnt 

funnit att kvinnor i större utsträckning än män söker arbeten där balansen mellan arbete och 

familjeliv är högre (Barbulescu & Bidwell 2013). Likt detta sa Hampus att han tror att kvinnor 

“inte vill vara borta två tio-dagars-vändor per månad”, antingen om man har eller planerar att 

skaffa barn. I Hampus resonemang ser vi alltså en åtskillnad mellan könen, där det finns en 

delvis rättfärdigad föreställning om att kvinnor inte kan eller vill kombinera pilotyrket med 

familjeliv då mammarollen och papparollen inte ses som jämlika. Traditionella föreställningar 

om könens egenskaper och ansvarsområden kan alltså, även här, stå i vägen för den 

demokratiska familjens uppfyllande (Ahlberg m.fl. 2008).  

 

6. Avslutning  
Följande kapitel är uppsatsens avslutande del och syftar till att sammanfatta studiens resultat 

och analys i ljuset av valda teorier och tidigare forskning. Detta leder oss till sist in på studiens 

bidrag till forskningsfältet och hur den kan uppmana till framtida studier på området.  

 

6.1 Summering och diskussion 

Vi har genom intervjuer med sex piloter sökt förståelse för deras upplevda arbetssituation 

generellt, och i synnerhet i relation till familjelivet. Som resultat- och analyskapitlet visar 

innebär pilotyrket särskilda arbetstider, arbetsvillkor och arbetsförhållanden som ställer höga 

krav på familjesfären. Vi har genom work/family border theory och Wahls feministiska 

organisationsteori, kunnat förstå och förklara detta förhållande med teoretiska begrepp och 

vilken inverkan kön kan ha på upplevd balans mellan arbetsliv och privatliv. Detta har också 

synliggjort hur piloterna både skapar och formar sfärerna och dess gränser tillsammans med 

andra (Clark 2000: 761).  
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Pilotyrkets rotationskaraktär innebär å ena sidan många och långa perioder hemifrån under 

vilka piloterna är starkt avgränsade från familjesfären, men å andra sidan får de minst lika 

många och långa perioder hemma när de istället är fullständigt avgränsade från arbetssfären. 

Samtliga informanter upplever därför oftast balans mellan sfärerna, vilket vi menar beror på att 

identifikationen med och inflytandet i familjesfären är större, samtidigt som dess gränser också 

är starkare än arbetssfärens (jmf Clark 2000: 759-761). Vi har dock identifierat förhållanden 

när denna balans rubbas. Detta sker framförallt när piloterna, i deras mening, schemaläggs för 

mycket. Det som händer då är att arbetstiden blir för lång för att tiden i familjesfären ska kunna 

kompensera för piloternas tid i arbetssfären. Denna konflikt skulle kunna undvikas i större 

utsträckning om flygbolagets system ändras i en riktning som ökar samtliga piloters inflytande 

över den egna arbetssituationen, och inte bara de med hög senioritet och stort socialt nätverk. 

De manliga piloterna saknar också inflytande över möjligheten att upprätta en demokratisk 

familj i bemärkelsen av lika förhandlad föräldraledighet, då de går under utländska arbetslagar 

och därmed får ta del av ytterst lite pappaledighet (jmf Ahlberg m.fl. 2008). Piloternas 

begränsade inflytande i arbetssfären är således på flera sätt orsak till obalans då inflytande i 

inte bara en utan båda sfärer antas ge upphov till mer balans (Clark 2000: 759-761).  

 

Vidare har vi också kunnat bekräfta hur skapandet av sfärerna och dess gränser är en 

intersubjektiv aktivitet och att individens meningsskiljaktigheter med andra sfärmedlemmar 

därför utgör ytterligare en orsak till obalans (Clark 2000: 748-750). Arbetssfären för piloter har 

starkare temporära, fysiska och därmed också psykologiska gränser än vad många andra yrken 

har. Dessa gränsers styrka ger upphov till meningsskiljaktigheter, då piloterna anser att deras 

balans främjas av en mindre ogenomtränglig gräns vari de kan vara mer tillgängliga för 

familjesfären under arbetstid. Till skillnad från detta anser bolaget att piloterna inte ska vara 

tillgängliga alls när de är i luften, för att undvika blandning och en inre splittring (jmf Clark 

2000: 757-759). Piloterna håller å andra sidan med om denna konflikt, men menar att 

tillgängligheten inte skapar rollkonflikt så länge familjesfärens medlemmar är medvetna om 

vad och när de kan informera piloterna om familjerelaterade saker, vilket återigen visar på det 

intersubjektiva.  

 

Yrkets rotationskaraktär och starka avgränsning gör att piloternas partners måste ha svagare 

gränser, eftersom de tvingas ta allt familjerelaterat ansvar när piloterna arbetar. Tvärtom 

försöker piloterna ta det mesta familjerelaterade ansvaret när de är lediga, vilket förstås som en 

förhandling mot en demokratisk familj (jmf Ahlberg m.fl. 2008). Detta förutsätter dock att 

partnern visar förståelse och uppmuntran gentemot piloternas arbetssituation, vilket 
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informanterna vittnat om är en viktig faktor för balans (jmf Clark 2000: 761-764). Dock finns 

också ett behov av andra sfärmedlemmars hjälp, både i form köpta tjänster och övriga 

familjemedlemmar, för att piloterna och deras partners ska uppnå balans. Möjligheten till 

denna typ av hjälp i familjesfären är en förutsättning för balans både för kvinnorna och 

männen, men andra delar av vårt resultat indikerar att detta möjligtvis är ännu viktigare för 

kvinnorna. Detta beror på att normer och föreställningar om kvinnorollen i hemmet tycks leva 

kvar och påverka våra piloter i allra högsta grad, då vi har sett en tendens till att kvinnorna tar 

familjerelaterat ansvar även på arbetstid. Detta resultat är i linje med tidigare forskning som 

visar att dessa normer och föreställningar hämmar en demokratisk familj (Ahlberg m.fl. 2008).  

 

Att dessa normer och föreställningar lever kvar kan eventuellt också vara en anledning till att 

få kvinnor söker sig till pilotyrket, då det finns föreställningar om att yrket är svårt att 

kombinera med familjebildning och särskilt mammarollen, vilket både kvinnliga och manliga 

informanter vittnat om. Denna föreställning har vi kunnat belägga i uppsatsen, då vi funnit att 

flygbranschens struktur är indirekt diskriminerande och hämmande för kvinnor som vill ha en 

karriär och samtidigt skapa familj. Något som kan antas innebära att kvinnliga piloter upplever 

mindre balans i detta avseende än deras manliga kollegor, åtminstone de kvinnor som drivs av 

både karriär och familjebildning. I enlighet med den feministiska organisationsteorin är alltså 

karriären i detta mansdominerade yrke anpassad efter män och det finns således ett strukturellt 

kariärrsglapp (Wahl 1992: 268-269). En annan del av teorin vi inte har kunnat bekräfta är att 

kvinnor i mansdominerade branscher skulle uppleva en hög grad av direkt diskriminering 

(Wahl 1992: 254). De kvinnliga piloterna upplevde nämligen en mycket låg grad av direkt 

diskriminering, men är å andra sidan mer synliga än männen på grund av sin 

minoritetssituation, vilket i enlighet med tidigare forskning är en nackdel när misstag begås 

(Davey & Davidson 2000). Att kvinnorna upplevde en låg grad av direkt diskriminering kan 

bero på att vi befinner oss i en tid när anti-diskrimineringsarbete för företag står högt på 

agendan, eller på att yrket är högutbildat.  

 

6.2 Slutsats 

Sammanfattningsvis anser vi oss ha besvarat våra frågeställningar om hur kvinnliga och 

manliga piloter upplever sin arbetssituation, samt hur denna påverkar och påverkas av 

familjelivet. Piloterna upplever att deras arbetssituation främjar balans förutsatt att 

arbetsbelastningen inte överstiger vad som kan kompenseras med tiden i familjesfären. 

Gränserna är starka för båda sfärer men något starkare för familjesfären, vilket möjliggör 

balans i och med att identifikationen med denna är större. Om dessa gränser försvagas uppstår 



Denise Lekare & Lotta Jacobsen  Kandidatuppsats HT19 

 40 

blandning och därav en inre splittring eftersom sfärerna är olika, varför det är viktigt att 

gränserna upprätthålls och förblir starka. Skapandet av sfärerna och dess gränser är en 

intersubjektiv aktivitet och andra sfärmedlemmar är därför viktiga för piloternas upplevda 

balans, och meningsskiljaktigheter med dessa ofta orsakar till obalans. Det är dock svårare för 

kvinnliga piloter att uppnå balans eftersom det finns ett strukturellt karriärsglapp som 

begränsar deras möjlighet att kombinera karriär och familjebildande. Dessutom finns större 

förväntningar på mammarollen än på papparollen, vilket också bidrar till att kvinnorna kan 

uppleva sin balans som mindre. Vi ser därför att dessa strukturer både är en orsak till och orsak 

av det faktum att kvinnor är underrepresenterade i pilotyrket, varför de måste förändras på ett 

sätt som gynnar inte bara män utan också kvinnor i möjligheten att både göra karriär och bilda 

familj.  

 

6.3 Metodkritik och fortsatt forskning 

Slutligen kan vi konstatera att vi genom denna studie har påbörjat att fylla den kunskapslucka 

vi identifierat kring piloters upplevelser av sitt yrke utifrån ett genusperspektiv. För att skapa 

ännu mer förståelse för detta ämne kan det vara betydelsefullt med fortsatt forskning vilken 

undersöker närliggande områden. Det kan till exempel vara forskning som kombinerar work-

life balance med andra typer av skiftarbeten, då exempelvis fartygsarbetare kan antas leva 

under liknande förhållanden som våra tillfrågade piloter. Eftersom vi också endast hade 

möjlighet att intervjua sex piloter är det omöjligt att säga huruvida deras upplevelser är 

jämförbara mot resterande anställda inom flygbranschen, även om våra informanter har berättat 

liknande historier från deras tid på andra flygbolag. Att samtliga informanter i dagsläget är 

anställda på samma bolag kan givetvis också ha påverkat resultatet i form av ett ensidigt 

empiriskt material. Därtill ska också nämnas att vi är oerfarna intervjuare och att även detta kan 

ha påverkat resultatet i form av till exempel uteblivna följdfrågor eller samtalsämnen.  

 

Vi vill uppmana till fortsatt forskning på området med hjälp av en större grupp informanter 

eller andra datainsamlingsmetoder, inte minst för att synliggöra de strukturer inom 

flygbranschen som verkar hämmande mot vissa grupper av människor. Det är också tänkbart 

att intervjuer med piloternas partners skulle bidra till en bredare förståelse för hur yrket 

fungerar i relation till familjeliv. I vårt empiriska material finns också intressanta fynd utanför 

vårt syfte, bland annat hur extern hjälp i familjesfären kan vara en förutsättning för en 

demokratisk familj i vilken båda föräldrarna också har karriär. Detta kan ses som ett spännande 

område att utforska i en studie där intervjufrågorna, till skillnad från våra, ämnar undersöka 

detta.  
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8. Bilagor 
Nedan återfinns den intervjuguide som använts under samtliga intervjuer, samt det 

informationsbrev informanterna fick ta del av innan intervjuerna bokades in och genomfördes.   
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8.1 Bilaga: Intervjuguide 
 

Informera/påminn informanten om: 

Konfidentialitet– fiktivt namn, censurering av familj och vänners namn, arbetsplats  

Fråga om vi får spela in och förklara att det är det materialet som används i studien  

Att hen får avböja att svara på frågor samt avbryta intervjun närsomhelst  

Påminn även om resterande forskningsetiska krav 

 
 
Inledande frågor/privat- och familjeliv 

1. Hur gammal är du?  

2. Vilka bor du tillsammans med? Hur gamla är dina barn?  

3. Vad arbetar din partner med? Sysselsättningsgrad?  

 

Tema: Arbetslivshistoria 

1. När bestämde du dig för att utbilda dig till pilot?  

(ålder, när färdigutbildad, varför pilotyrket, omgivningens reaktioner)  

2. Berätta gärna lite om utbildningen, hur var den, tycker du?  

(svår/lätt, tidskrävande, dyr, självförtroende under/inför utbildningen mm)  

3. Började du arbeta direkt efter avslutad utbildning?  

(svårt/lätt att få jobb, titel, kort- eller långdistans mm) 

4. Hur länge har du arbetat som pilot? 

5. Hur bemöts du från omgivningen när du berättar ditt yrkesval?  

(hemifrån mycket, barnrelaterade åsikter, kön, förvånad, impad osv, reaktion från 

resenärer)   

 

Tema: Arbetssituation 

1. Vilken är din titel i dagsläget? Vad innebär den?  

(Wahl åtskillnad 2, ansvar, rang, utbildning, vad krävs för att behålla titeln mm.) 

2. Vilken är din bas, alltså vart flyger du från? (i relation till boendeort) 

3. Flyger du bara långdistans i dagsläget? Varför?  

4. Kan du beskriva vad långdistans innebär, hur ett arbetspass ser ut?  

(antal dagar hemifrån, hur länge är man i luften, när flyger man hem mm) 

5. Hur känner du inför det? 

(fördelar/nackdelar, skillnad i relation till kortare sträckor, skillnad efter barn mm) 
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6. Hur ser du på att man blir upp- och nedgraderad baserat på flygtimmar? Påverkades din 

titel när du fick barn? 

7. Vad tycker du om att föräldraledighet kan påverka ens rang/titel?  

(Stereotypa könsroller?)  

8. Vi har sett att det ägt rum en del pilotstrejker om b.la. lön och schemaläggningar, att de ska 

vara mer förutsägbara. Vad tycker du om det? har du deltagit i någon strejk? Varför?  

 

Tema: Tillgänglighet 

1. Hur kontaktbar är du för familj och vänner under tjänst? Känslor inför det?  

(Clark sfär-gräns-styrka, blandning) 

2. Händer det att du med dig känslor från jobbet hem och vice versa?  

3. Hur särskiljer du jobb och familjeliv, har du några strategier? T.ex. inte kolla mejlen 

hemma.  

(Clark sfär-gräns-styrka, psykologisk blandning)  

 

Tema: Work/family balance  

1. Förändrades din syn på jobbet efter att du fick barn?  

(bättre/sämre, fördelning föräldraledighet - Wahl karriärglapp, annan titel?) 

2. Skulle du säga att ditt jobb var mer viktigt för din identitet innan du fick barn eller är det 

ingen skillnad? Om ja, varför tror du att det är så?  

(Clark grad av identifikation)  

3. Hur får du och din partner ihop vardagen? “Livspusslet”?  

(Clark - skapande av sfär och gränser ihop med gränsvakter. Städerskor osv) 

4. Vad innebär balans mellan arbete och familjeliv för dig? 

5. Hur upplever du din balans mellan arbete och familjeliv? Varför?  

(vad är svårast, strategier för balans, barn och samvete, hjälp av andra mm) 

6. Har du möjlighet att påverka din arbetssituation, t ex arbetstider? Vad händer om du 

behöver vabba eller vara med familjen av andra anledningar? Finns förståelse?  

(Clark inflytande, sfär-gräns-styrka, kommunikation/engagemang med gränsvakter) 

7. Har din familj förståelse för ditt yrke och din arbetssituation? Hur märks det?  

(Clark kommunikation med och engagemang från gränsvakter) 

8. Påverkas din relation med familj och vänner av dina arbetstider? I så fall hur?  

(Clark sfär-gräns-styrka, jet-lag?) 
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9. Om vi tänker arbete och familjeliv som två olika delar av ditt liv där du har olika roller, på 

vilket sätt skiljer sig din roll som pilot från den du är hemma som förälder och partner? 

Vilka egenskaper framhäver du på jobbet och hemma? 

(Clark om olika sfär-kulturer)  

 

Tema: Könssegregering 

1. Hur ser du på att så få kvinnor är piloter, vad tror du att det beror på?  

(Wahl åtskillnad 1 & 2) 

2. Märks det att det är färre kvinnliga piloter, hur? Beter sig manliga och kvinnliga piloter 

olika? 

(Wahl könsneutral- & positiv strategi, omvärldsstrategi, relativa synsättets strategi) 

3. Upplever du att det finns skillnader i hur män och kvinnor bemöts och behandlas i yrket? 

Berätta gärna ett exempel.  

(Wahl direkt och indirekt diskriminering) 

4. Vad tänker du om det/hur reagerar du då?  

 

Om kvinnlig informant: Har du någon gång upplevt att Du blivit orättvist behandlad i arbetet 

pga att du är kvinna? Finns det några fördelar med att vara kvinna i ditt yrke?  

(Wahls konsekvenser: direkt & indirekt diskriminering, strategier, könskonstruktion) 

Om manlig informant: Hur upplever Du att det är att vara man i pilotyrket?  

 

5. Vad tycker du att man måste göra för att fler kvinnor ska vilja bli piloter? 

(samhället, utbildningen, arbetsgivaren, individen själv)  

6. Hur kan man förbättra situationen för kvinnliga piloter, tycker du?  

7. Har du gjort något för att förändra kvinnors situation i flygbranschen?  

8. Finns det något mer som du önskar framföra? 
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8.2 Bilaga: Informationsbrev  
Information till dig som ska delta i en undersökning som genomförs av studenter under 

utbildning. 

 

Studiens titel: ”This is your captain speaking” 
 

Information om studien:  

Syftet med studien är att skapa en fördjupad förståelse för hur kvinnliga och manliga piloter 

med barn upplever sin arbetssituation, med särskilt fokus på upplevd balans mellan arbete och 

privatliv. Därför är avsikten att intervjua er informanter om detta, vilket förhoppningsvis gör 

att vi kan besvara studiens frågeställningar: Hur upplever kvinnliga respektive manliga piloter 

sin arbetssituation? På vilket sätt upplever piloterna att deras arbetssituation påverkar och 

påverkas av privat- och familjeliv?  

 

Hur går intervjun till och vad förväntas av dig som informant?   

Som informant handlar ditt deltagande om att i en individuell intervju svara på frågor om ditt 

yrke i relation till privat-och familjeliv. Intervjun planeras ta mellan 45-60 minuter och du 

väljer en tyst och lugn plats, tex hemma hos dig, på ett bibliotek i Sthlm eller på ett stillsamt 

café. Kan vi inte få till en träff tar vi intervjun över Skype/telefon.  

 

Inledningsvis ber vi dig berätta lite om dig själv såsom ålder och antal barn, men också 

redogöra för när du blev pilot, varför du valde yrket och om utbildningen. Sedan ställer vi 

frågor om din nuvarande arbetssituation (titel, arbetstider, flygbas osv), samt hur du upplever 

balansen mellan arbete och privatliv. Slutligen pratar vi om tillgänglighet i såväl arbetet som på 

fritiden, huruvida du är kontaktbar för familjen under tjänst och för jobbet under ledighet. 

Intervjun är dock inte strikt strukturerad efter förutbestämda frågor så du kommer (om du vill) 

få möjlighet att prata väldigt fritt runt några större frågor som rör de nyss nämnda ämnena.  

Etiska frågor gällande ditt deltagande 

Uppsatsen följer de etiska principerna om frivillighet, informerat samtycke och deltagares 

anonymitet, samt nyttjande av forskningsresultat. Detta innebär att ditt deltagande är frivilligt 

och du kan närsomhelst avbryta din medverkan, även efter att bifogad samtyckesblankett 

undertecknats. Du kan också begära att vi inte tar med delar av intervjun i uppsatsen. Vidare 

behandlar vi alla informanter anonymt genom att ni tilldelas fiktiva namn i alla dokument, bara 

vi författare vet vilka ni egentligen är. Detta innebär också att vi anonymiserar namn på 
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närstående, arbetsplats eller likande igenkänningsfaktorer i transkriberingen av intervjun samt i 

uppsatsen. Vi hanterar och bevarar dina personuppgifter med hänsyn till GDPR. Dina uppgifter 

används endast i forskningssyfte. Låt oss veta om du vill läsa transkriberingen av din intervju 

och den slutgiltiga uppsatsen.   

Kontaktuppgifter till studenterna och handledaren:  

Studien bedrivs inom institutionen för samhällsvetenskaper på Södertörns högskola och utgör 

vår C-uppsats i kursen Sociologi. 

 

Handledare: Lena Sohl, lektor. lena.sohl@sh.se 

Student: Lotta Jacobsen, författare av studie. lotta01.jacobsen@student.sh.se  

Student: Denise Lekare, författare av studie. denise01.lekare@student.sh.se  

 

Personuppgiftsansvarig: Undersökningen genomförs som en del av vår utbildning vid 

Södertörns högskola som är juridiskt ansvarig för våra personuppgiftsbehandlingar. Du kan 

alltid nå Södertörns högskola via epost registrator@sh.se eller telefon 08-608 40 00. 

 

Dataskyddsombud: Har du funderingar eller klagomål kring hur dina personuppgifter 

behandlas kan du alltid vända dig till Södertörns högskolas dataskyddsombud via 

dataskydd@sh.se. Dataskyddsombudet är expert på reglerna för personuppgifter och har rätt att 

granska hur högskolans studenter och personal behandlar personuppgifter. 

 

Lagliggrund: Personuppgifterna behandlas enligt ditt informerade samtycke (se bilagan 

”samtyckesblankett”). Deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst återkalla ditt 

samtycke utan att ange orsak, vilket dock inte påverkar den behandling som skett innan 

återkallandet.  

 

Mottagare av personuppgifter: De som kommer ha tillgång till personuppgifterna är 

behöriga, dvs. vi studenter som genomför studien och vår handledare. Även vår examinator och 

andra forskare kan begära ut uppgifterna under studiens gång. Alla andra är obehöriga och får 

inte ta del av uppgifterna. När studien är avslutad makuleras samtliga uppgifter 

(personuppgifter, intervjumaterial, mejlkonversationer, SMS).  

 

Lagringstid: Personuppgifterna kommer bevaras enligt Södertörns högskolas riktlinjer. Därför 

bevaras personuppgifterna fram till dess att uppsatsen är godkänd. Därefter förstörs de.  
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Överföring utanför EU: Eftersom vi bevarar personuppgifterna på USB och inte i någon 

molntjänst finns ingen risk för en sådan överföring.  

 

Rättigheter: Enligt EUs dataskyddsförordning har du rätt att gratis få ta del av samtliga 

uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. Du har även rätt att 

begära radering, begränsning eller att invända mot behandling av personuppgifter. 

 

Klagomål: Du har alltid rätt att lämna klagomål till Datainspektionen. Du når dem via epost: 

datainspektionen@datainspektionen.se eller telefon 08-657 61 00.  

 

 

Med vänlig hälsning 

 

Lotta Jacobsen & Denise Lekare 

 

Studenter i Sociologi C 

Institutionen för samhällsvetenskaper 

Södertörns högskola 

 

 

 

 


