
	  
	  

  

 

 

 

 

 

  

”Barnet är ju ändå det 
viktigaste. Företaget står inte 
och faller med mig.” 

– En studie om manliga mellanchefers 

förhållande till arbete och familj. 

 
	  

Södertörns högskola | Institutionen för Samhällsvetenskap 

Kandidatuppsats 15 hp | Sociologi | Höstterminen 2012

 Programmet för Personalvetenskap 

Av: Linn Kimreus & Emil Löfving 

Handledare: Daniel Castillo 

	  



	  
	  

Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur manliga mellanchefer handlade, i sin strävan 

att förena arbetsliv och familjeliv. Två tidskrävande delar av männens liv, som båda ställer 

krav, och påverkar dem, i deras möjlighet till handlande. Metoden vi valt är kvalitativ och vi 

genomförde intervjuer med fem mellanchefer, i Stockholmsområdet. De fick under intervjun 

berätta om sitt liv som pappa och chef.  

Vi såg att samhällets normer, och företagens policys, påverkade männen i deras handlande. 

För att bemöta de krav som dessa yttre faktorer ställde på dem skapade de strategier. Vi såg 

att de hade olika många strategier att ta till, beroende på vilka krav de ställdes inför. Hur 

många strategier de kunde välja mellan påverkades av deras handlingsutrymme. Vi såg också 

att i vissa situationer agerade männen lika när de ställdes inför liknande problem, oberoende 

av varandra. Vi fann även stöd för att männen, i större utsträckning än sina fruar, fick betalt 

för det arbete de utfört.   

Nyckelord: handlingsutrymme, strategi, mellanchefer. 

Abstract 

The purpose of this study was to investigate how male middle managers acted, in their efforts 

to balance work and family life. These two, time-consuming, parts of men's lives, both 

demand and influence them, in their ability to act. The method we have chosen is qualitative 

and we conducted interviews with five middle managers, in the Stockholm area. During the 

interview they got to talk about their roles as fathers and managers.  

We saw that social norms and business policies affected the men in their actions. To meet the 

requirements that these external factors put on them, they created strategies. We saw that they 

had a different number of approaches to choose from, depending on the demands they faced. 

How many strategies they could choose from were affected by their room for maneuver. We 

also saw that in some situations, when they were faced with similar problems, the men acted 

similarly, independently. We also found support for the fact that the men, to a greater extent 

than their wives, got paid for the work they did. 

Keywords: room for maneuver, strategy, middle managers. 

 



	  
	  

Populärvetenskaplig sammanfattning 

Att ha ett arbete kräver mycket tid. Men att ha ett arbete och en familj kräver ännu mer. 

Familjens och arbetes viljor stämmer inte alltid överens, därför kan individer ibland klämmas 

mellan dessa olika viljor. Den här uppsatsen handlar om hur män med krävande jobb och 

familj med småbarn får tiden att räcka till. När de ska leva upp till de krav som både familjen 

och arbetet ställer på dem. Uppsatsen tar upp vilka lösningar de tar till för att få tiden att räcka 

för både familj och arbete. Den tar även upp hur de håller isär och integrerar arbete och familj.	  
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1. Inledning 

 Kvinnor har genom historien varit de som primärt tagit hand om barn och 

hushåll, medan männen varit de som försörjt familjen. Sedan kvinnorna började 

förvärvsarbeta, har männen fått ta allt mer ansvar för både barn och hushåll. Enligt statistik 

från Statistiska centralbyrån (SCB) arbetar män och kvinnor generellt lika många timmar per 

dag, men männen får i större utsträckning betalt för sitt arbete (SCB, 2012). 

 Sociologen Arja Tyrkkö (1999) visar på att män generellt har en högre 

hierarkisk position på arbetsplatsen än kvinnor. Med högre position kommer formellt bättre 

möjligheter att anpassa arbete, framförallt att anpassa det kring föräldraskapet. Tyrkkös studie 

visar dock att män sällan utnyttjar dessa möjligheter, utan istället ser till att vara mer av 

försörjaren för familjen, som hos de traditionella könsrollerna. Det är även så att fler kvinnor 

än män arbetar deltid efter att de har fått barn (SCB, 2012).  

 Uttaget av antalet föräldradagar har stadigt ökat sedan 2004 hos pappor, som är 

chefer. Sex av tio män, som är chefer, delar lika på dagarna för vård av sjukt barn med sin 

partner (Ledarnas chefsbarometer, 2012). Majoriteten av alla chefer upplever att arbetsgivaren 

är positivt inställd till uttag av föräldraledighet. Att det är en självklarhet att vara föräldraledig 

på deras arbetsplats, anger 7 av 10 chefer. Men 4 av 10 manliga chefer uppger att de inte har 

kunnat ta ut så mycket föräldraledighet som de önskat (Ledarnas chefsbarometer, 2012). 

Samtidigt visar en studie av Haas, Allard och Hwang (2002) att den närmsta chefen inte i 

någon större utsträckning har påverkat männen i sina val att ta ut pappaledighet. De kommer, i 

sin studie om kulturens påverkan på männens pappaledighet, fram till att företagskulturen och 

arbetsgruppen har större påverkan på fädernas val än vad den närmsta chefen har (Haas, 

Allard & Hwang, 2002). 

 Tidigare forskning har visat att utbildning spelar en stor roll när det kommer till 

fäders engagemang i barnomsorgen i Sverige. Ju högre utbildning desto större chans är det att 

mannen aktivt deltar i omvårdnaden av barnet. Det är ännu viktigare hur pass högutbildad 

kvinnan är. Det är mer troligt att en välutbildad kvinna vill att deras partner ska vara 

pappaledig, eftersom hon förstår hur viktigt det är med kontakten mellan papporna och 

barnen. Högutbildade män skaffar i större utsträckning barn med högutbildade kvinnor med 

en karriär (Haas, Allard & Hwang, 2002). Därför har båda en positiv effekt på att fäderna tar 

ut pappaledighet. 
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 Det spelar också stor roll vilket yrke man har, för att man ska kunna få 

föräldraskapet och arbetet att gå ihop. De som arbetar med sådant som gör att de känner en 

professionell tillhörighet har oftast lättare att hantera livspusslet. Professionell tillhörighet 

länkar samman människor genom specifika arbetsuppgifter. Den professionella tillhörigheten 

gör att människor känner en samhörighet, då de specifika arbetsuppgifterna, karaktären på 

arbetet och samma grad av autonomi gör att alla har en likartad situation på arbetsplatsen 

(Tyrkkö, 1999). Arbetet i sådana organisationer flyter bra och man hjälper varandra, till 

exempel om någon skulle behöva vara hemma och "vabba".  

 Studier visar att de som har integreringsstrategier för arbete och familj, och 

lyckas få dessa två att flyta ihop, är de som upplever bra balans i livet (Mellner, Aronsson & 

Kecklund, 2012). Det är därför intressant att göra en djupdykning i frågan om gränserna 

mellan fritid och arbetstid, inte minst hos de som är föräldrar.   

 Mot bakgrund av detta kommer vår uppsats att behandla ämnet föräldraskap och 

arbetsliv. Mer specifikt, hur män med högkvalificerade yrken kombinerar arbetsrollen med att 

vara förälder till ett eller flera yngre barn. Som vi skrev tidigare har män större möjlighet till 

att anpassa sitt arbete med sitt privatliv, men att de gör det i mindre utsträckning. Vi ser därför 

detta område som något värt att problematisera. I uppsatsen behandlar vi ämnet, hur män med 

krävande arbeten, gör när de bemöter de krav som ställs, av familjen och arbetet. Vi kommer 

att undersöka hur män handlar i situationer, där de måste fatta beslut som rör dem själva, 

arbetet och familjen.  

 

1.1 Syfte   
 Syftet är att öka kunskapen om relationen mellan arbete och familj, då vi ser att 

spänningar kan uppstå där emellan. Genom att studera hur männen förhåller sig till sin familj 

och sitt arbete, och hur de överbygger de, ibland motstridiga, kraven från dessa, hoppas vi 

kunna visa på hur de hanterar detta dilemma. Vi gör det genom att undersöka hur männens 

möjligheter till handlingar påverkar deras agerande i vardagen, när krav ställs från flera olika 

håll. 
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1.2 Frågeställningar 

- Hur handlar manliga mellanchefer med barn i situationer som rör både familj och 

arbete? 

- Använder sig männen av strategier för att skapa balans eller är det ett förhållningssätt 

till yttre faktorer, som påverkar dem i sina handlingar? Vilka strategier eller 

förhållningssätt använder sig männen av för att skapa balans? Vi väljer att se strategier 

och förhållningssätt som två poler. Strategier är något som är utstuderat och valt av 

individen. Ett förhållningssätt, däremot, är när man följer efter strömmen och hanterar 

situationer allt eftersom de uppkommer. 	  

	  

1.3 Avgränsningar 

 I undersökningar vi studerat, där forskaren har undersökt både män och kvinnor, 

har kvinnan varit i fokus och mannen varit det som kvinnan jämförts mot (Tyrkkö, 1999). Vi 

uppfattar det som att med den utgångspunkten så menas att kvinnor har det svårare att vara 

både chef och förälder än vad män har. Det får det att framstå som att mannen är idealet, som 

kvinnan ska sträva efter att vara. Vi ville komma ifrån en jämförelse mellan könen där det lätt 

blir att det ena ses som ett ideal. Därför har vi valt att endast undersöka män. 

 Vi har valt män på mellanchefsnivå för att vi tror oss kunna finna individer som 

stämmer in på beskrivningen i inledningen i den gruppen. Det är ett arbete som sällan innehas 

av lågutbildade och även ett arbete med stort ansvar. Det tyder även på att det är en grupp som 

lever med välutbildade kvinnor och borde därför betraktas som jämställda i sina förhållanden 

enligt Haas, Allard & Hwang (2002). Med mellanchef menar vi någon som har ansvar över 

andra anställda och/eller produkter. De ska samtidigt ha chefer över sig. De kan vara första 

eller andra ledets mellanchef och alltså vara ansvarig för andra chefer eller lönearbetare. 

Personen är anställd av företaget den arbetar på och är alltså inte konsult. 

Vi har även valt att studera de som har yngre barn, då statistiken visar på att par 

som förvärvsarbetar har en benägenhet att bli mindre jämställda under barnens fem första år 

(SCB, 2012). Barn som går i förskolan behöver mycket praktisk och känslomässig omsorg. 

När barnen blir äldre klarar de betydligt fler saker på egen hand, framförallt att gå till och från 

skolan själva.  
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 Vi valde att utföra vår undersökning i privat sektor, då 69 procent av alla som är 

chefer för särskilda funktioner inom privata företag är män (SCB - Makt och inflytande, 

2012).  

 I vårt arbete undersöker vi det som sker i vardagen och med det vill vi definiera 

begreppet vardagsliv. Vardagslivet definieras enligt Tyrkkö (1999) ofta genom sina 

motbegrepp såsom arbetsliv, fest och helg. Det brukar också ses som rutinernas värld, full av 

upprepningar av vanliga handlingar, som vi inte kan befria oss ifrån. Detta gäller speciellt i 

barnfamiljer. Saker som sker i vardagen tas för givna och ifrågasätts inte.  Ett exempel på 

något som inte ifrågasätts är de könsmässiga skillnaderna i praktiker, både i hemmet och på 

arbetsplatsen. Könsskillnader görs av vana och bäddas in i en naturlig attityd med en 

traditionell bild av kärnfamiljen, trots att kvinnan också försörjer familjen, och att det på det 

planet utåt sett ses som jämställt. Tyrkkö (1999) anser att vardagslivet som rutinernas värld 

måste problematiseras. Hon menar att det ständigt uppkommer nya situationer i vardagen som 

är motsägelsefulla mot den ovan nämnda regelbundenheten och varaktigheten i vardagen. Ser 

man inte till annat än det rutinmässiga i vardagen blir livsformteorin, en teori som 

problematiserar vardagen och som vi kommer att beskriva närmare i teoriavsnittet, alltför 

konservativ. Tyrkkö (1999) menar att vardagen trots allt innehåller förhållanden som leder till 

spänning. Vi använder oss av Tyrkkös definition och bär den med oss när vi undersöker 

familjesfären.  
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2. Tidigare forskning 
 

2.1 The impact of organizational culture on men’s use of parental leave in Sweden 
 Haas, Allard och Hwang (2002) undersöker hur företagskulturen påverkar 

svenska mäns pappaledighet. Att de valt att göra undersökningen i just Sverige är för att 

pappaledighet anses som något viktigt här och är nästintill obefintligt i många andra länder.  

 

 Företagskulturen fångas in genom en enkät till sex företag och 317 pappor som 

arbetar i dem. Enkäten undersökte bland annat hur pass jämställt mellan könen företaget är, 

företagets inställning till "mjuka värden", företagets nivå av "father friendliness" samt hur 

pass mycket stöd för pappaledigheten fäder upplever från sina chefer. Det undersöktes även 

huruvida arbetsgrupperna var stöttande inför pappaledighet och annan föräldrarelaterad 

frånvaro och huruvida prestationen bedömdes utifrån resultat eller timmar man lagt på den. I 

enkäten till papporna undersöktes deras och deras partners utbildningsnivå, deras attityd till 

delat föräldraskap, deras partners vilja att dela på föräldraledigheten och deras ekonomiska 

situation.  

 

 Resultaten av undersökningen visade på att företagskulturen och arbetsgruppens 

inställningar påverkade huruvida män tog ut föräldraledighet eller inte. Dock visade sig 

sambandet mellan företagskulturen och pappaledigheten vara ganska lågt rent statistiskt sett i 

jämförelse med de individuella faktorerna (exempelvis utbildningsnivå) och pappaledigheten. 

Författarna antar att det har att göra med den svenska lagstiftningen som förbjuder företag att 

förneka män deras pappaledighet. Det visade sig att den närmsta chefens inställning till 

pappaledigheten inte spelade någon roll men att arbetsgruppens inställning var av desto större 

betydelse. Resultaten var dock lite blandade och man kan därför inte säga helt säkert att det är 

på ett eller annat sätt.  

 

 Denna undersökning är gjord i Sverige och likt vår undersökning intresserar de 

sig för svenska förvärvsarbetande män med småbarn. Dock är det en kvantitativ undersökning 

baserad på enkäter, medan vi ämnar göra en kvalitativ undersökning. Haas, Allard och Hwang 

(2002) undersöker dessutom företagen på ett sätt vi inte kommer att göra.  
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2.2 Segmentering och integrering – om mäns och kvinnors gränssättningsstrategier i 
högkvalificerat arbete  
 Mellner, Aronsson och Kecklund (2012) undersöker vilka 

gränssättningsstrategier män och kvinnor använder sig av vid högkvalificerade arbeten. Detta 

anser de vara intressant eftersom arbete och fritid nuförtiden är mindre separerade både 

tidsmässigt och geografiskt.  

 

 De strategier som presenteras i denna studie är segmentering och integrering. 

Med segmentering menar de att man försöker hålla arbete och fritid separerade både tids- och 

rumsmässigt. Med integrering menar de istället att man försöker få de båda sfärerna att 

samarbeta och flyta ihop mer.  

 

 Undersökningen gjordes med hjälp av en webbenkät som skickades ut till 1238 

personer på ett stort telekomföretag, 808 svarade. I enkäten frågades det bland annat om 

personerna försökte integrera eller separera sina olika roller som gäller arbetet och det 

personliga, huruvida de ansåg att de lyckades med sin valda strategi eller inte, 

sociodemografiska variabler som ålder, kön, utbildningsnivå etc., hur mycket, var och när de 

arbetade, deras arbetsuppgifter samt deras förmåga att hantera gränslöshet.  

 

 Resultaten visade att segmenteringsstrategin var klart vanligast, endast 18 

procent använde sig av integreringsstrategin. De som använde sig av den sistnämnda, var de 

som arbetade flest timmar i veckan och på andra tider och platser än på det traditionella 

arbetet. I segmenteringsgruppen visade sig dock tid- och rumsaspekten vara av betydelse för 

huruvida man lyckades eller inte med sitt strategival. I båda grupperna var det mest avgörande 

för framgången av ens strategival, förmågan att hantera det gränslösa i arbetet. De som 

upplevde bäst balans i livet var de som lyckades med sin integreringsstrategi.  

 

 I likhet med denna undersökning vill vi undersöka gränsen mellan de olika 

rollerna, arbete och fritid. Mellner, Aronsson och Kecklunds (2012) undersökning är dock 

kvantitativ i motsats till vår, som är en kvalitativ undersökning. De undersöker dessutom 

kvinnor och män i alla möjliga högkvalificerade yrken och med flera olika familjesituationer. 

Där har vi istället valt att avgränsa oss mer. 
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2.3 Mäns livssammanhang  
 Holter & Aarseth (1993) gör i sin bok en grundlig genomgång av mäns 

livssammanhang. Den visar på hur det var att vara man under tidigt 1990-tal. Boken bygger 

på tre sorters material: författarnas egen intervjustudie, nya rön inom mansforskning och 

sociologiskt och historiskt material.  

 

 Först görs en genomgång av männens relation till sina föräldrar. En tydlig 

skillnad syns mellan de intervjuade männen och deras föräldrar. Pappan var ofta frånvarande 

och en auktoritet och många ansåg sig inte ha haft en särskilt nära relation till sin pappa. 

Mamman var istället omvårdande och den som skötte hushållet, även om hon i många fall var 

kuvad under sin man.  

 

 Boken fortsätter sedan att undersöka männens relation till sina fruar/flickvänner 

och hittar där en tydlig brytning med föräldrarnas roller. Männen söker efter en kvinna som är 

stark och har egen karriär, ganska långt ifrån deras hemmafruar till mödrar. Jämställdhet är en 

klar ideologi som männen och deras fruar framhåller, även om det i realiteten inte är så 

jämställt.  

 

 Nästa avsnitt ser till männens förhållande till arbetet. Arbetet ses som det mest 

centrala i männens liv och allt annat är sekundärt. Utan sitt arbete är männens identitet osäker. 

Sista delen behandlar männens relation till barnen. Den generation de intervjuade männen 

tillhör, är den första generationen män, som förväntas ta lika stor plats i hemmet som kvinnan. 

Detta är outforskad mark.  

 

 Denna undersökning ser, precis som vi, på mannen med småbarn från flera håll, 

både i sin arbetsroll, sin hemmaroll och sin papparoll. Liksom vår undersökning är den även 

kvalitativ och baserad på intervjuer. Men den stora skillnaden ligger i omfattningen av 

undersökningen. Holter och Aarseths undersökning är betydligt större än vår och undersöker 

betydligt fler aspekter av männens liv. Dessutom är deras undersökning gjord i Norge under 

tidigt 1990-tal. Även om vi inte tror att det är så stor skillnad på Norge och Sverige i detta 

sammanhang tror vi att männens livssammanhang kan ha ändrats en hel del de senaste 20 

åren.  
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3. Teori 

 Vi kommer i det här avsnittet att presentera den teori och begrepp vi har använt 

oss av för att analysera vårt material. I undersökningen använder vi oss av begrepp som 

Tyrkkö (1999) tagit med i sin avhandling, där hon utvecklar den befintliga livsformsteorins 

möjlighet till användning på organisations- och mikronivå. Livsformsteorin är skapad av 

Højrup och Rahbek Christensen (1989) och är den som använts i tidigare studier inom detta 

forskningsfält. De använder sig av idealtyper i teorin för att beskriva lönearbetares relation till 

arbete och familjeliv. Utgångspunkten är vad de har för ekonomiskt förhållande till arbetet. 

Tyrkkö (1999) problematiserar möjligheten till att applicera livsformsteorins på en lägre 

abstraktionsnivå (organisation- och mikronivå) därför anser vi att hennes utveckling av 

livsformsteorin är mer passande på vår undersökning. Hon lägger till begreppen cross-cutting 

cirklar och könskontrakt till den tidigare livsformsteorin. Dessa begrepp kommer vi att 

använda på samma sätt som Tyrkkö (1999) använder dem. Dessutom kompletterar vi med 

begreppen gränsdragningsstrategier från Mellner, Aronsson & Kecklund (2012), Kravchenkos 

(2008) olika nivåer av könskontrakt samt jämlikhetsideologin och den nye familjemannen 

från Holter och Aarseth (1993). Gränsdragningsstrategier anser vi kompletterar begreppet 

cross-cutting cirklar vilket gör att vi, med dessa begrepp, lättare kan se i vår analys hur 

männen förhåller sig till de olika sfärerna. Jämlikhetsideologin hjälper oss att förstå de ibland 

svårtolkade svaren vi fått i våra intervjuer. Ideologin är ett exempel på ett av många 

könskontrakt som finns. I slutet av kapitlet presenterar vi en analysram, där vi kortfattat 

beskriver hur vi valt att använda oss av begreppen. 

 Vi har valt att använda oss av Tyrkkös (1999) begrepp cross-cutting cirklar och 

könskontrakt för att begreppsliggöra det gemensamma i enskilda föräldrars situation. Cross-

cutting cirklar syftar till att fånga in sambandet mellan livets olika sfärer, med det är det svårt 

att säga vad som påverkar individen mest, om det är familjen eller arbetet. I uppsatsen 

kommer vi att se på familjen och arbetet som organisationer, där människornas handlingar 

påverkas av tillhörighet, kollektiva resurser, regler och kontroll (Ahrne, Roman & Franzén, 

2008). Därför ser vi vikten av att ta med cross-cutting cirklar i analysen. Det gör att vi inte 

kan särskilja de båda organisationerna åt. Vi måste ta med att de går in i varandra. 

Könskontraktet förklarar hur individers handlingar påverkas i olika kontexter utifrån de 

könsstrukturer som råder. Den förklarar även vilka handlingar individen har möjlighet att 

utföra beroende på vilken norm som råder. Tyrkkös (1999) bidragande begrepp gör att 

analysen kan föras på en mesonivå, alltså en organisationsnivå, och på individnivå vilket gör 
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att vi kan se på familjens och arbetsplatsens koppling till kön och föräldraskap. Hur de olika 

organisationerna, familj och arbete, påverkar individens möjlighetsstruktur och 

handlingsutrymme. Organisationer är viktiga agenter och förmedlare av hur livsformer 

utvecklas och påverkas (Tyrkkö, 1999).  

 

3.1 Könskontrakt och jämlikhetsideologi 

 För att undvika att se män och kvinnor som motsatspar, att undvika det 

dikotoma förhållandet mellan män och kvinnor, väljer vi att använda oss av könskontraktet 

som analysverktyg. Könskontraktet kommer ursprungligen från Hirdman (1990), men vi 

använder oss av Tyrkkös (1999) definition av ordet. Tyrkkös (1999) ser uppdelningen mellan 

könen som styrt av osynliga kontrakt och kan analyseras på olika nivåer. Vi använder oss av 

ordet könskontrakt istället för genuskontrakt då genuskontraktet rör sig på en annan 

abstraktionsnivå. Könskontraktet ger oss en mer konkret föreställning av de fält vi valt att 

undersöka. Att föra in könskontraktet i vår analys gör att vi får en ytterligare dimension i vår 

strävan i att förklara hur mellanchefer gör för att skapa balans i vardagen. Vi betraktar, som vi 

skrev tidigare, familj och arbete som två organisationer som männen rör sig mellan. Dessa två 

organisationer påverkar med sina kulturer, regler etc. individernas vardagliga handlande. 

 För att förtydliga vår teori ytterligare tar vi med Kravchenkos (2008) tre olika 

nivåer av könskontrakt. Den första nivån är det officiella kontraktet. Det är ett kontrakt som 

bestäms av staten. Sveriges officiella kontrakt är jämställt eftersom föräldraledigheten kan 

delas lika mellan föräldrarna. Barnomsorgen är dessutom tillgänglig för de flesta och familjer 

får finansiell support av staten i form av föräldraförsäkring, barnbidrag etc. Nästa nivå är det 

normativa kontraktet. Detta kontrakt innebär vad befolkningen i ett land eller grupp tycker 

och tänker kring jämlikhet. I Sverige går attityden hand i hand med det politiska och de flesta 

anser att jämställdhet mellan könen är viktigt och eftersträvansvärt, men det finns även 

grupper som har andra normer. Den tredje nivån är vardagskontraktet. Detta kontrakt är hur 

det ser ut i verkligheten hos olika familjer. Det finns flera orsaker till varför ett 

vardagskontrakt kan skilja sig från det normativa, bland annat arbetets karaktär.  

 Jämlikhetsideologin är ett starkt normativt kontrakt. Holter & Aarseth (1993) 

anser att män födda på 1960-talet inte längre värderade kvinnor i egenskap av kvinna, alltså 

som "något annat än man", utan först och främst som en jämlike och sedan som ”något annat 

än man”. Männen ville ha en kvinna som kunde leva upp till manliga ideal exempelvis 
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karriärmedveten och stark men som samtidigt var kvinnlig, exempelvis snygg, vacker, 

omtänksam. Partnerns yrkesposition är en del av parets sociala och ekonomiska status. 

Gemensamma intresseområden, men även en självständig plats i yrkeslivet, spelar en stor roll 

i förhållandets potential. I Holter och Aarseths (1993) bok beskrivs att jämställdhetsideologin 

uppkommit ur denna förändrade syn på relationen mellan mannen och kvinnan. Att leva 

jämställt i ett förhållande är ett ideal, som många par vill leva upp till. Det blir deras 

gemensamma ideologi. Även om det i verkligheten inte är helt jämställt i förhållandet, 

kommer båda parter hävda, att det är så eftersom det visar på att paret har lyckats socialt 

(Holter & Aarseth, 1993).   

 Vi använder de olika nivåerna av könskontraktet för att studera männens 

handlingsmöjligheter. Hur påverkas männens handlingar utifrån de olika kontrakten, 

officiella, normativa och vardagliga? 

  

3.2 Gränsdragningsstrategier och Cross-cutting cirklar 

 Tyrkkö (1999) anser att Simmels begrepp social cirkel kan överbrygga flera 

sfärer eller dimensioner, till exempel arbetsliv och familj, på ett bättre sätt än livsformsteorin 

gör. Hon anser att det uttrycker svagare relationer mellan olika sociala positioner och grupper 

än exempelvis klass och habitus. Med cirkelmetaforen kan vi se att teorier, som sätter antigen 

arbete eller familjeliv i fokus, inte är heltäckande i sin mening (Tyrkkö, 1999). Vi måste 

därför i vår analys reflektera över att arbetsliv och familjeliv är två sammanlänkande delar av 

individernas liv. Cirklar kan överbrygga dualistiska begrepp, som exempelvis 

livsformsbegreppet, som ser familjen och arbete som vitt skilda världar. Cross-cutting cirklar, 

som begrepp, syftar till att ringa in fenomen, som kan ses som motsägelsefulla. För att kunna 

skapa en nyanserad bild i förhållandet mellan arbetsliv och familjeliv, är cirkelmetaforen ett 

trovärdigt sätt att överbrygga det på. Interaktionen mellan individerna i de båda 

organisationerna sker över transparenta gränser. Dessa gränser gör att det inte går att se endast 

en av organisationerna, som något som påverkar individernas handlingar, med andra ord deras 

sociala praktiker. Cirklarna blir till handlingsfält, som hela tiden är föränderliga i och med 

interaktionen mellan individerna (Tyrkkö, 1999).  

Att se till relationerna mellan arbetsliv och familjeliv som en sammanhängande 

organisation blir problematiskt. Vi bör därför se dem som två organisationer med olika 

strukturella villkor, som individerna måste anpassa sina handlingar efter. Det blir komplicerat 
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att använda sig av begrepp som försöker överbrygga två organisationer, som arbete och 

familj, utan att se att de i olika sammanhang har olika mycket påverkan på individernas 

handlingar. Vi måste nyansera analysen genom att se, att de olika organisationerna har olika 

mål. Tyrkkö (1999) menar att individernas handlingar påverkas i organisationerna, genom 

både samhällets och organisationens värderingar. Detta påverkar i sin tur individernas 

möjlighet till handling (Tyrkkö, 1999).  Att föra in cross-cutting cirklar begreppet i vår analys 

gör att vi kan förstå komplexiteten i vardagen hos de män vi undersökt. När vi ser på de olika 

organisationerna, och hur olika stor påverkan de har på individernas handlingsmöjligheter, 

kan vi skapa oss en förståelse för varför en individ handlar som den gör i vissa situationer. 

Genom att medvetandegöra att männen tillhör flera olika organisationer, som på olika sätt 

påverkar männens handlingar, hindrar oss från att tänka i dualistiska termer. Beroende på 

vilken organisation som har mest makt över individen, påverkas individens möjlighet till 

handlande olika. För att förstå makt ser vi det som något relationellt, att det inte går att tala 

om makt utan att se att det finns en motpart (Ahrne, Roman & Franzén, 2008:24). I vårt fall är 

det de två organisationerna, arbetet och familjen, som påverkar individens handling.  

 Vi anser att det blir för abstrakt att endast använda cirklarna i vår analys. Vi tar 

därför hjälp av Mellner, Aronsson & Kecklunds (2012) gränsdragningsstrategier. De använder 

sig av begreppen segmentering och integrering för att undersöka hur arbetstagare hanterar 

sina olika roller, exempelvis arbetsrollen och föräldrarollen. Beroende på vilken 

gränsdragningsstrategi männen i vår studie väljer kommer deras handlingsutrymme att 

variera. Med segmentering menas, att man försöker hålla isär de olika rollerna, och hålla dem 

till specifika tider och platser, till exempel arbetsrollen; 8-17 vardagar på kontoret, och 

föräldrarollen; vardagskvällar och helger i hemmet. Med integrering menas att man istället 

försöker få dessa roller att gå ihop. Man gör ingen skillnad på sina roller i tid och rum, utan 

man kan arbeta hemifrån på vardagskvällar och vara förälder samtidigt.  

 Dessa strategier anser vi är bra komplement till Tyrkkös cross-cutting cirklar. 

Eftersom människor påverkas av de organisationer de befinner sig i och deras mål, är det 

intressant att se huruvida de försöker hålla isär eller integrera dem.  

 Kan vi se att våra respondenter använder sig av någon av dessa strategier? Eller 

är det en anpassning de gör till omgivningen? 

 För att ytterligare förflytta oss ner i abstraktionsnivå väljer vi att exemplifiera 

gränsdragningsstrategierna med hjälp av Holter och Aarseths (1993) beskrivning av fyra 
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manliga idealtyper; rättvisemannen, familjeidealiseraren, karriäristen och 

omvårdnadsmannen. När vi applicerar de olika idealtyperna på männen hjälper det oss att se 

olika handlingsmönster i olika situationer. De fyra idealtyperna agerar olika när vi placerar 

dem i de olika sfärerna som vår uppsats berör. Som idealtyper hjälper de oss att konkretisera 

vårt material som annars riskerar att bli allt för spretigt. 

 Rättvisemannen förverkligar principen om jämställdhet. Han gör det som är rätt 

och tycker att det är en självklarhet. Hans partner kan även ta större del av 

försörjningsansvaret än vad kvinnan brukar göra i klassiska könsroller. Man ska inte bara 

lägga lika mycket tid på hushållet genom försörjning, omsorg, städning etc. utan man ska 

bidra på samma sätt genom att göra i stort sett samma saker. Det yttre trycket kommer sällan 

till uttryck utan dessa män menar att engagemanget är självvalt. Det är dock inte säkert att det 

alltid är så självvalt, trots att mannen uppfattar det så. Rättvisemannen resonerar att saker 

måste göras i hushållet och det är rimligt att han tar sin del av ansvaret.   

 Familjeidealiseraren ser familjen som ett ställe där man slipper jäktet på jobbet. 

Han anser att det är viktigt att hålla isär jobb och familj. I vissa fall kan det vara så att 

familjen lovprisas utåt men i verkligheten nedprioriteras den och sätts i andra hand.  

Familjeidealiseraren har ett tydligt "hemmajag" och ett tydligt "jobbjag". Detta är inte 

nödvändigtvis dåligt. Hemma kan man vara något annat, kanske någon mjukare är man är på 

arbetet. 

 Karriäristen betraktar familjen som en utvidgning av jobbet. Han tycker det är 

viktigt att delta i hemarbetet, inte nödvändigtvis för att det ska vara jämställt, utan främst för 

att han ökar sin sociala kompetens och ägnar sig åt personlig utveckling. Han är mycket 

inriktad på barnen och vill utveckla bra relationer till dem och vara en tillgänglig pappa.  

Karriäristen ser umgänget med barnen som viktigare än hushållssysslor. 

 Hos omvårdnadsmannen får familjen större egenvärde. Det ses som ett 

alternativt grundval i livet och inte som "det andra", något som är bortom och underordnat 

jobbet. Han kopplar sin identitet till familjen och hushållet på ett annat sätt än de övriga 

männen.  Omvårdnadsmannen anser inte att det praktiskt organisatoriska är det viktigaste i 

familjen utan han fokuserar mer på de små sakerna. Som pappa gillar han det genuina såsom 

nybakat bröd och att umgås. Han praktiserar den bild familjeidealiseraren drömmer om.  
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 Kan vi se drag av dessa idealtyper hos våra respondenter i deras handlingar? 

Kan vi se handlingsmönster hos våra respondenter som inte omfattas av dessa idealtyper?  

 

3.3 Analysram 

 För att underlätta vår analys av männens handlingsmönster sammanfattar vi här 

hur vi kommer använda ovan teorier i analysen.  

 Vår utgångspunkt är att könskontrakt är något övergripande, som sätter ramar 

för männens handlande i alla situationer där män och kvinnor möts. I vårt fall påverkar 

kontrakten både arbetet och hemmet. Dessa könskontrakt dyker alltid upp och går inte att 

bryta sig fri ifrån, även om de kan se olika ut i de olika situationerna. Jämlikhetsideologin är 

ett av dessa könskontrakt. Med hjälp av det kan vi konkretisera det abstrakta i könskontraktet. 

Detta ökar kunskapen om relationen mellan hem och arbete genom att, i vårt fall, visa på hur 

relationerna i hemmet påverkar hur männen förhåller sig till sina arbeten. Jämlikhetsideologin 

hjälper oss att belysa en eventuell ojämlikhet mellan männen och deras fruar när det gäller 

betalt och obetalt arbete, vilket kan vara till männens fördel. 

 För att analysera hur könskontrakt påverkar relationen mellan arbetet och 

hemmet hos männen, kommer vi att analysera hur de uttrycker sig kring fördelningen av 

hushållsarbetet och omvårdnad av barnen. Vi kommer att undersöka hur de handlar utifrån de 

olika nivåerna i könskontraktet. 

 Genom att ta med cross-cutting cirklar, kan vi skapa oss en bild av hur de två 

organisationerna vi undersöker går in i varandra. Begreppet kan även det upplevas som något 

abstrakt och därför tar vi hjälp av gränsdragningsstrategierna, segmentering och integrering, 

för att göra det mer konkret. De olika mansrollerna hjälper oss att konkretisera männens 

beteenden. Det gör att vi lättare kan strukturera upp vårt empiriska material. Cross-cutting 

cirklarna hjälper oss teoretisk att belysa relationen mellan hemmet och arbetet, men det går 

inte att se cirklarnas påverkan i empirin. Därför tar vi hjälp av gränsdragningsstrategierna och 

de olika mansrollerna för att konkretisera detta.    

Figur 3.1 visar hur vi ser på vår teori. Cross-cutting cirklar är ett begrepp som 

befinner sig på en hög abstraktionsnivå. Dessa påverkar vilka gränsdragningsstrategier man 

kan välja. De olika könskontrakten och gränsdragningsstrategierna påverkar tillsammans 

vilken mansroll som en individ kan passa in i. detta påverkar i sin tur mannens handlingar.  
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15	  
	  

4. Metod 

	   I denna del kommer vi presentera vårt tillvägagångssätt. Bland annat tar vi upp 

vilken metod vi valt, hur vi praktiskt gått tillväga samt att vi här resonerar kring 

undersökningens trovärdighet.  

	  

4.1 Kvalitativ metod 

 Vi har valt att göra en kvalitativ undersökning. Detta innebär att vi har generella 

frågeställningar och därifrån väljer relevanta undersökningspersoner, som vi samlar in våra 

data från. Sedan sker ett växelvis arbete mellan tolkningen av data och det begreppsliga och 

teoretiska arbetet. Genom detta kan man sedan specificera frågeställningarna innan rapporten 

är klar (Bryman, 2001). Anledningen till att vi inte valde att göra en kvantitativ undersökning 

var för att vi ville komma åt mer fylliga data och svara på frågan varför. Dessutom ville vi 

röra oss från makronivån till mikro- och mesonivå.  

 Ofta förknippas kvalitativ metod med teoriskapande, som i grounded theory 

(Bryman, 2001). Men likt Layder (1998) har vi valt ett adaptivt arbetssätt där vi hela tiden 

växlar mellan teori och empiri. Vi har gjort det för att vi tror att det är svårt att gå ut och 

studera det vi studerat utan att förförståelsen träder in. Därför har vi valt ett adaptivt 

tillvägagångssätt, där vi haft teorin och dess begrepp med oss under arbetets gång.  

 Den kritik som finns av kvalitativ forskning, och som vi kan se som något 

negativt i vårt fall, är att risken finns att undersökningen blir alltför subjektiv. Ett annat 

problem är att man börjar relativt öppet för att sedan specificera sig, vilket kan ge svårigheter, 

framförallt vid tidspress (Bryman, 2001). Vi har med bakgrund av ovan problem tagit fram en 

analysram för hur vi ska kunna analysera vårt material.  

 En kvalitativ undersökning kan inte generaliseras till populationer och det är 

svårt att replikera en undersökning (Bryman, 2001). Se vidare under 4.3 hur vi anser att detta 

kan lösas i vårt fall.  
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4.2 Urval och intervjuer 

 Vårt urval blev ett så kallat bekvämlighetsurval. Detta innebär att man använder 

sig av de personer som finns tillgängliga. Detta gör att resultatet inte kan generaliseras på hela 

populationen (Bryman, 2001). Våra krav på de personer vi ville intervjua var så pass 

specifika, att ett annat urval hade varit svårt att genomföra. Att vi inte kunde välja, vilka 

personer vi ville intervjua, utan fick ta de som kunde ställa upp, kan ses som en svaghet i vår 

undersökning. Vi väljer dock att se det som en styrka för undersökningen, då 

intervjupersonerna kom att representera olika företag, som är olika stora och har olika 

utarbetade strategier för hur familjeliv och arbetsliv kan förenas. Problematiken kring att få 

tag i respondenter låg både i okunskap hos företagen, huruvida deras manliga mellanchefer 

hade barn, och att tidpunkten på året gjorde att många ansåg sig ha för mycket att göra, för att 

kunna ställa upp på en intervju. De vi tillslut intervjuade fick vi tag på genom vårt 

kontaktnätverk. 

 Totalt genomförde vi fem intervjuer, vilket vi ansåg vara tillräckligt för vår 

undersökning. Vi tyckte oss få liknande svar av respondenterna i de sista intervjuerna och vi 

kunde därmed börja utläsa mönster. Vi utförde varsin intervju på egen hand, och de resterande 

tre utförde vi tillsammans. De tre intervjuer vi genomförde tillsammans ger, enligt Bryman 

(2001), styrka till intervjuernas tillförlitlighet. Att genomföra dem tillsammans kan av olika 

skäl vara till fördel, bland annat därför att en person då kan ställa frågorna och den andra kan 

komma med följdfrågor om så skulle behövas, samt anteckna tankar som uppstår under tiden. 

Men vi är samtidigt medvetna om att två personer inte automatiskt behöver göra intervjun 

bättre eller säkrare. Fyra av fem intervjuer var direkta intervjuer. Den femte intervjun kunde 

inte genomföras på respondentens kontor, då han hade ont om tid. Därför ansåg vi att en 

telefonintervju var det bästa alternativet. Vid direkta intervjuer kan respondenterna påverkas 

av faktorer hos intervjuaren såsom kön, ålder och även av intervjuarens blotta närvaro. Dessa 

faktorer kan göra att de ger de svar de tror att intervjuaren förväntar sig. Vid telefonintervjun 

minskar denna felkälla. Ett problem med telefonintervjuer är dock att man inte ser 

respondentens ansiktsuttryck och kroppsspråk och man därför går miste om all den 

kommunikationen när intervjun endast är verbal (Bryman, 2001). Detta hoppas vi har 

kringgåtts i viss mån genom att ställa många frågor under telefonintervjun, som även använts 

på tidigare respondenter. Att kön och ålder på de som intervjuar kan påverka respondenternas 

svar var något vi var väl medvetna om. Eftersom vi är av olika kön, valde vi att göra varsin 
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intervju separat och resterande tillsammans, för att se om svaren varierade. Detta var dock 

inget vi kunde märka. Kanske hade det varit annorlunda om vi genomfört fler intervjuer. 

  Nedan följer en presentation av våra respondenter. Alla deras 

namn har ändrats för att garantera deras anonymitet.  

 Vi intervjuade först Rasmus som bor en bit utanför Stockholm. Han är platschef 

på ett varuhus och bor på gångavstånd från detta. Han har arbetat där i många år, men har fått 

personalansvar först de senaste två åren. Han är gift och har två barn.  

 Sedan intervjuade vi Johan. Han arbetar som gruppchef på ett stort svenskt 

företags IT-avdelning. Vid intervjun var han relativt ny på företaget och hade bara arbetat där 

ca två månader, men hade haft en liknande arbetsroll på andra företag. Han bor relativt 

centralt i Stockholm och är gift sedan 10 år tillbaka och har två barn.  

 Filip har samma befattning som Johan och arbetar på samma företag. Filip hade 

dock arbetat där i ett år och kommer tidigare från telekombranschen. Han är gift sedan tre år 

och har ett barn.  

 Vår fjärde intervju var med Mikael som arbetar på ett mindre IT-företag. Där 

har han ansvar över flera delar, bland annat konsulter och produktutveckling. Han är gift 

sedan åtta år och har två barn.  

 Slutligen intervjuade vi William som arbetar inom försäkringsbranschen och har 

jobbat på sin nuvarande arbetsplats i 12 år. Han arbetar som verksamhetschef idag men har 

haft många olika ansvarsområden på företaget. Han är gift och har ett barn samt två 

bonusbarn och de bor i en förort till Stockholm.  

 Vi beskrev undersökningens syfte för de personer som vi skulle intervjua, både 

vid första kontakten via mail och muntligt strax innan intervjun inleddes. Vi berättade vilka vi 

var och om vår utbildning. Vi berättade för respondenten varför just han valts ut för intervju 

och klargjorde att intervjuerna var anonyma. Bryman (2001) rekommenderar att detta ingår i 

den introducerande förklaringen av en undersökning. Han framhåller även vikten av att 

intervjuarna klär sig så neutralt som möjligt, vilket vi tog till oss. Intervjuerna spelades, med 

respondenternas tillåtelse, in och transkriberades så snart som möjligt av oss för att undvika 

att vi förvrängde svaren i våra anteckningar. Linn transkriberade två intervjuer och Emil 

transkriberade tre. 
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 Att göra intervjuer innebär en viss flexibilitet som vi anser att vi inte kunde nå 

med enkäter. Man kan lättare ändra inriktning och lägga till frågor vid intervjuer, framförallt 

om de är semi-strukturerade som våra. Detta innebär att man har en uppsättning frågor men 

att ordningen på dessa kan variera och att de är ganska generella och ger mer utrymme för 

uppföljningsfrågor vid behov. Det ger även möjlighet att ställa följdfrågor och formulera om 

frågor vid oklarheter (Bryman, 2001). Denna sorts intervju gjorde det möjligt för oss att gå in 

på ämnen som vi funnit intressanta hos tidigare respondenter trots att våra ursprungliga frågor 

inte berörde det ämnet. Flera av de frågor vi ställde gav inte information som vi sedan kunde 

använda i vårt resultat. Vi anser dock att dessa frågor var viktiga som inledande 

socialiseringsfrågor, för att få respondenten att öppna upp sig mer i sina efterföljande svar.  

 En deltagande observation hade säkert gett en mer rättvis bild av männens 

vardagsliv, men det hade varit svårt, rent tidsmässigt, att genomföra. Troligtvis hade det varit 

ännu svårare att hitta personer att studera, då det skulle bli väldigt intimt att vara hemma hos 

dem. Det är heller inte säkert att familjen betett sig som vanligt när de har främlingar som 

sitter och betraktar dem. Dessutom är informationen vi söker till viss del retrospektiv, 

exempelvis så frågar vi om föräldraledigheten, vilket vi skulle missat om vi endast gjort 

observationer.  

 

4.3 Tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet  

 Bryman (2001) tar upp fyra begrepp, som det har föreslagits, ska användas vid 

bedömning av kvalitativa studier. Dessa är tillförlitlighet (credibility), som är jämförbar med 

intern validitet, överförbarhet (transferability), som är en motsvarighet till extern validitet, 

pålitlighet (dependability), som svarar mot reliabilitet samt det sista begreppet som är 

möjlighet att styrka och konfirmera (confirmablity), som kan jämföras med objektivitet.  

Tillförlitlighet innebär huruvida det som kommer fram genom undersökningen kan anses vara 

trovärdigt hos andra. Detta uppnås genom att man utför undersökningen i enlighet med de 

regler som finns (Bryman, 2001). Även om vi inte haft alltför många regler att förhålla oss 

till, har vi självklart hållit oss till de som vi haft. Vi har även diskuterat det, som vi varit 

osäkra på, med vår handledare.  

Överförbarhet är ganska svårt i en kvalitativ studie, då man ofta går mer på djupet än på 

bredden, och fokus ligger på det kontextuellt unika i situationen. För att lyckas få hög 
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överförbarhet, bör man ge tydliga och detaljrika redogörelser av de detaljer som ingått i 

undersökningens kontext (Bryman, 2001). Precis som vi skrev under extern reliabilitet, 

försöker vi återge vårt tillvägagångssätt så noga som möjligt, för att underlätta vid en 

eventuell replikering av vår studie.  

Pålitlighet uppnås genom att redogöra för alla faser av arbetsprocessen; 

problemformulering, val av undersökningspersoner, intervjutranskriberingar, beslut kring 

analysen av data etc. (Bryman, 2001). Vi har beskrivit så mycket som möjligt av arbetets faser 

i detta kapitel.  

Möjligheten att styrka och konfirmera innebär att arbetet utförts i god tro. Det 

ska framgå att man inte medvetet låtit personliga värderingar eller den teoretiska inriktningen 

påverka utförandet och slutsatserna (Bryman, 2001). Vi anser att eftersom vi är två personer 

som gjort undersökningen är det lättare att inte låta personliga värderingar påverka. Med vårt 

adaptiva arbetssätt har vi även försökt motverka att teorin styr vårt resultat i en viss riktning.  

 Jämlikhetsidealet som vi presenterat i teoriavsnittet, där jämlikheten i 

förhållanden ses som något som måste framhävas, även om det i verkligheten inte är jämlikt, 

kan ses som ett hinder i vår undersökning. Detta ideal som männen kan presentera står i vägen 

för sanningen i vissa fall och kan därför göra att empirin blir lite grumlig. Men genom att vara 

medvetna om detta ideal, hoppas vi ha lyckats se bortom det och gått mer på djupet i våra 

intervjuer. 
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5. Resultat och analys 

 I detta avsnitt kommer vi att presentera vår empiri, samt analysera denna utifrån 

vår analysram, som beskrivs i kapitel 3.5. Vi har delat in detta kapitel i tre mindre delar; 

könskontrakt, cross-cutting cirklar och gränsdragningsstrategier samt normativa handlingar.  

	  

5.1 Könskontrakt 

 De olika familjemännen som Holter och Aarseth (1993) skriver om, 

rättvisemannen, familjeidealiseraren, karriäristen och omvårdnadsmannen, är idealtyper. Det 

finns inga män som till hundra procent är en av dessa typer, utan de är en blandning av dem. 

Det går dock att se på dessa idealtyper ur olika perspektiv. Vi väljer i denna del att utifrån vår 

empiri analysera respondenternas	  förhållande till de olika kontrakten, både det officiella, det 

normativa och vardagskontraktet.  

 Omvårdnadsmannens normativa kontrakt skiljer sig något från de flesta 

svenskars normativa kontrakt. De anser inte att ansvaret för hemmet nödvändigtvis behöver 

delas lika mellan partnerna. För omvårdnadsmannen är familjen och hemmet ett grundval i 

livet och de är alltså nöjda med att ta ett större ansvar för detta. Våra respondenter Rasmus 

och Filip ser vi som omvårdnadsmän ur detta perspektiv. De har båda sett till att deras 

arbetsscheman tillåter flexibilitet, bland annat för att de ska kunna vara mer med sina barn. 

Detta visar att deras vardagskontrakt stämmer överens med deras normativa kontrakt. Båda 

har valt att korta ner sina arbetsdagar och är pappalediga på 20 respektive 10 procent, något 

det officiella kontraktet möjliggör. Att vara förälder är en grundpelare i dessa mäns liv, vilket 

gör att de går emot normen. Ett exempel på det är Filip som tagit mer än hälften av 

föräldraledigheten. Han var pappaledig 16 månader, vilket är betydligt längre än genomsnittet 

av män som tar ut föräldraledighet. Detta bryter mot det normativa och officiella kontraktet i 

Sverige, där kvinnan oftast blir den primära vårdnadstagaren, främst under barnets första 

månader. Det kan vara svårt som man, att få samhället och instanser, som barnavårdscentralen 

och förskola, att förstå att det är han som ska kontaktas i första hand.  

"… men det krävs ju lite mer, man får kämpa lite mer, 

eftersom hela samhället är uppbyggt på det viset. Just när 

det kommer till barn så är det ju frun som tar ansvaret, 

från vårdcentralen så ringer de ju till henne först. Dagis 

har ju förstått nu att det är mig de ska ringa till… väldigt 
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mycket sånt. Hon får mer information än vad jag får, så 

man får man kämpa sig in lite hårdare där. Men jag tror 

att vi har lyckats ganska bra." - Filip 

 Detta visar på den tröghet som finns i samhälleliga strukturer. Det går snabbt att 

förändra på individnivå men samhället kan indirekt motarbeta detta. De individer som har 

svårt att förmå sig verka mot samhälleliga strukturer löper risk att så småningom hamna i mer 

traditionella könsroller på grund av samhällets yttre tryck.  

 Familjeidealiseraren anser att det är viktigt att hålla isär arbetet och familjelivet. 

Arbetet tar något större plats i dessa mäns liv än familjen, men önskan att låta familjen ta en 

större del finns där eftersom han där kan finna ro och slappna av. Man skulle kunna uttrycka 

det som att familjeidealiseraren gärna skulle vilja vara som omvårdnadsmannen, men att han 

inte riktigt nått dit i sitt vardagskontrakt. Jämlikhetsideologin kan vara en aspekt som gör att 

han inte riktigt lyckas. Om båda parter i en relation anser att de är jämställda i hushållsarbetet, 

utan att faktiskt vara det, kommer den ena partnern att kunna arbeta mer eller ha mer fritid 

eftersom den exempelvis slipper tvätta. Mikael gav ett bra exempel på detta. När han sökte ett 

tidigare arbete ville han egentligen vara pappaledig, men fick snabbt veta, av den blivande 

arbetsgivaren, att det inte var ett alternativ. Där blev det alltså en krock mellan det officiella 

kontraktet, som säger att alla föräldrar har samma rätt till föräldraledighet, och 

vardagskontraktet. Efter en del diskussioner med sin fru, kom de gemensamt fram till att, 

eftersom det var hans drömjobb, skulle Mikael inte vara pappaledig denna gång. Hans fru 

kände sig troligtvis inte åsidosatt eller tvungen att ta hela föräldraledigheten själv. Eftersom 

beslutet föregåtts av en diskussion där båda parter fått komma till tals, var det något de båda 

stod bakom. Men hade hustrun inte ställt sig bakom detta hade Mikael inte kunnat acceptera 

jobbet. Detta är ett ganska extremt exempel men visar ändå på hur jämlikhetsideologin i vissa 

fall kan bidra till att den ena parten, oftast mannen, inte behöver ta ett lika stort ansvar för 

familj och hem. Resonemanget att han inte skulle vara pappaledig denna gången, visar på att 

han troligtvis kommer behöva ta ut pappaledighet vid andra barnets ankomst, vilket Mikael 

också gjorde. Det är alltså underförstått att eftersom han "slipper undan" denna gång måste 

han ta ansvar senare. Mer konkret kan man säga att hustrun till en familjeidealiserare hjälper 

till att upprätthålla de ojämlika strukturerna som finns hos par där jämlikhetsideologin stannar 

vid just en ideologi.  
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 Hos rättvisemannen är det officiella kontraktet, det normativa kontraktet och 

vardagskontraktet överensstämmande. När flera av de andra familjemännen ägnar sig åt mer 

prat än verkstad, när det kommer till jämställdhet, är rättvisemannen istället någon som 

faktiskt delar lika på arbetet i hemmet och omsorg för barnen, med sin partner. 

Rättvisemannen anser att det är en självklarhet att de delar lika på hushållssysslorna och turas 

om att hämta på förskolan. Det är rimligt att ta sin del av ansvaret. Förr hade en man, som 

delade lika på hushållsuppgifterna med sin fru, avvikit från normen. Idag framhålls jämlikhet i 

ett förhållande som en norm att eftersträva. Det är dessutom viktigt att rättvisemannens 

partner tar lika stort ansvar för både hemmet och familjen men även försörjningen. Det går 

inte att dela upp så att den ena tar mer ansvar för en del och den andra för en annan, utan det 

ska vara lika på alla plan. Vi ser detta hos vår respondent William. Han och hans fru är båda 

chefer och har således liknande arbetsbelastning. De turas om att hämta och lämna på 

förskolan, och här är William mycket noggrann med att påpeka att han inte anser att det är 

rättvist om en person alltid hämtar och en alltid lämnar på förskolan, då det går åt mer tid att 

hämta än att lämna. Det händer även att de delar på dagen om det måste "vabbas" så han är 

hemma på förmiddagen och frun på eftermiddagen eller tvärtom. De åker och handlar 

tillsammans och är noga med att alltid äta middag med hela familjen. Föräldraledigheten 

delade de lika på, även om William ansåg att han drog en nitlott, som var hemma under 

vintermånaderna. Vi anser även att Johan visar på drag av rättvisemannen. Vid frågan om hur 

arbetsfördelningen ser ut i deras förhållande svarade han: 

”Ja det delar vi på 50/50, hämtar, lämnar om vartannat, 

handlar mat och städar delar vi på. Allt det där delar vi 

ganska broderligt på. Så det är hyfsat modernt.” - Johan 

 Att Johan uttrycker att det är "hyfsat modernt" visar på medvetenheten hos 

honom, att det är så de moderna paren gör. De som inte delar lika är förlegade och har fastnat 

i ett gammalt ideal som inte känns så fräscht idag. Han påpekar att han och hans fru arbetar 

lika mycket och att de delar lika på hushållsarbetet. När vi frågar hur långt han och hans fru 

har till arbetet erkänner han att hon har dubbelt så lång resetid och det verkar ge honom lite av 

en tankeställare på hur pass jämställda de egentligen är. Där skiljer sig vardagskontraktet lite 

från det normativa. Detta visar på att familjemännen endast är idealtyper och att avvikelser 

från dem är att förvänta.  
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 Karriäristen tycker att jämlikhet är mycket viktigt och är mycket medveten om 

att det är positivt att vara jämställd. Det är viktigt att visa på denna medvetenhet i dagens 

samhälle, och om man inte gör det, riskerar man att hamna utanför det sociala umgänget. Det 

normativa kontraktet är alltså det som karriäristen vill identifieras med. Men karriäristens 

vardagskontrakt ser annorlunda ut, han kan ha svårt att få jämställdheten att fungera i 

verkligheten, främst för att han hellre utvecklar sig själv och familjen än utför hushållssysslor. 

Detta gör att hans partner måste ta ett större ansvar för hemmet, alternativt att de köper in 

tjänster. Vi har haft svårt att se att någon av våra respondenter skulle vara en karriärist ur ett 

jämlikhetsidealperspektiv.  

 De flesta män framstår som någorlunda jämställda i sina förhållanden. Men 

skrapar man lite mer på ytan, kan man hitta aspekter, där man ser att det kanske inte är så 

jämställt, som båda parter i förhållandet vill tro. De flesta respondenter uppger att de delar 

lika på hämtandet och lämnandet på förskolan, ena dagen hämtar man, andra lämnar man. 

Flera familjer har även en bestämd hämtningstid på förskolan, som föräldrarna måste anpassa 

sig efter. Filip och hans fru har till exempel klockan 16 som deras uthämtningstid, vilket 

verkar vara en ganska vanlig tid. Det ligger ofta en viss prestige i att hämta ut sina barn tidigt 

från förskolan, och för att visa att man är en bra förälder, är det viktigt att hålla den tiden man 

sagt att man ska hämta. Vidare berättar även alla de intervjuade att de bor nära sina 

arbetsplatser. Samtliga har mindre än 25 minuters resväg till jobbet, antingen med bil eller 

med cykel. Deras fruar har däremot generellt en längre resväg, i vissa fall tredubbelt så lång 

som mannen. De flesta åker dessutom kollektivt, vilket kan bidra till extra lång resväg på 

grund av byten och omvägar. 

"Ja det är ju längre (för frun, vår anm.), säkert 40 minuter 

och jag har väl knappt en kvart, 20 när jag cyklar." – 

Johan 

 Sätter man ihop dessa observationer, alltså att de hämtar och lämnar lika ofta 

och vid samma tid, men att kvinnan har betydligt längre resväg till och från jobbet träder 

plötsligt en bild fram som visar på en ojämlikhet. Kvinnorna behöver lämna arbetet tidigare 

än männen för att hinna hämta den bestämda tiden. Kvinnorna skulle säkert också säga att de 

delar lika i förhållandet och har säkert inte funderat så mycket över detta. Paret ser sig som 

jämställda eftersom de hämtar och lämnar lika ofta, men empirin visar på en ojämlik 
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tidsåtgång till mannens fördel. Detta är ett bra exempel på när vardagskontraktet inte 

överensstämmer med det normativa kontraktet, men på ett omedvetet plan. 

I teoridelen ställde vi frågan hur våra respondenters handlingar påverkas utifrån 

de olika kontrakten. I exemplet ovan kan vi tydligt se att det normativa kontraktet är det man 

helst visar utåt, även om vardagskontraktet inte alltid stämmer överens med det. Det officiella 

kontraktet kan endast hjälpa individerna till en viss gräns. I detta fall är förskolorna öppna 

längre än klockan 16, men på grund av prestigen i att hämta tidigt nyttjar inte alla familjer 

detta.  

Vi anser oss, ur detta perspektiv, kunna se drag av de manliga idealtyperna hos 

samtliga av våra respondenter. Vi uppfattade det inte som att någon uppvisade drag som inte 

omfattades av någon idealman.   

 

5.2 Cross-cutting cirklar och gränsdragningsstrategier 

 I föregående del såg vi hur Holter och Aarseths (1993) familjemän kan ses 

utifrån könskontraktets olika nivåer. Här ska vi istället belysa de olika idealtyperna ur ett 

gränsdragningsstrategiperspektiv. De olika familjemännen använder sig av olika 

gränsdragningsstrategier och låter även cirklarna (arbete och familj) ta olika stor plats, och 

integreras olika mycket, i deras liv.  

 För omvårdnadsmannen är familjen, som vi skrivit tidigare, ett grundval i livet, 

alltså inget som är underordnat arbetet. Deras identitet är starkt kopplad till familjen. De 

tenderar att vilja hålla isär sina cirklar, främst för att kunna släppa arbetet när de är hemma. 

De använder sig huvudsakligen av en segmenteringsstrategi, inte för att fritiden inte ska 

inkräkta på arbetet utan tvärtom. Det viktigaste är att hinna med familjen. Ser man på de olika 

cirklarnas storlek, är det familjecirkeln som är störst hos omvårdnadsmannen och arbetet är 

mindre. Även ur detta perspektiv är Rasmus och Filip omvårdnadsmän. Rasmus är, som vi 

skrev tidigare, pappaledig på 20 procent och anser att det viktigaste är att vara med barnen. 

Ett belysande citat på detta ses nedan. 

"Det viktiga är att komma iväg i tid så jag hinner åka och 

handla till fredagsmyset med Alice och Axel." - Rasmus 
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 Rasmus bor nära sitt arbete och ser därför till att arbete endast sker på hans 

arbetsplats och inte hemma, även om det ibland innebär att han går till kontoret någon timme 

efter att barnen somnat. Det, säger han själv, är ett försök till gränsdragning. Han lägger även 

ifrån sig mobilen på en hylla ute i tvättstugan, när han kommer hem från jobbet, och svarar 

endast om han går förbi när det ringer. Även Filip är pappaledig på 10 procent, vilket innebär 

att han ska arbeta en timme kortare fyra dagar i veckan. Hans nuvarande arbetsplats tillåter 

inte att man arbetar när man är hemma och "vabbar" och det tycker han är väldigt skönt. 

Mycket av hans fokus ligger hos familjen och att alla tre umgås, han tycker om att ta hand om 

sin familj.  

"Jag har en son som gillar mig ganska mycket så det är 

lite svårt att lämna honom sådär på morgonen" - Filip 

 Detta är sagt om de morgnar Filip inte lämnar på förskolan. Trots att han ska 

komma iväg tidigare till arbetet har det visat sig vara svårt att lämna sonen. Med detta vill vi 

visa att Filips familjecirkel är större än hans arbetscirkel. 

 Familjeidealiseraren använder sig även han av segmenteringsstrategier och 

försöker hålla isär sina cirklar. Hans arbetscirkel har en tendens att vara något större än hans 

familjecirkel även om han strävar efter att expandera sin familjecirkel. Familjeidealiseraren 

drömmer om att ha det som omvårdnadsmannen, men finner det svårt att omsätta denna dröm 

till verklighet av olika orsaker. Denna önskan såg vi hos William. Han berättade att han gärna 

skulle gå ner i arbetstid till 80 procent, men att han är säker på att han då skulle behöva arbeta 

hårdare de övriga dagarna, och att det inte skulle vara värt det.  Filip berättade att han ser 

detta hos sina medarbetare. Någon sorts rädsla för att gå ner i arbetstid på grund av något inre 

krav, en oro över att lämna arbetsgivaren och arbetskamraterna i sticket.   

"Att gå ner i arbetstimmar är svårt, det är något som tar 

emot och jag kan inte sätta fingret på vad det är" - Filip 

 Återgår vi till William lyckas han inte helt undvika att arbeta hemifrån, men han 

arbetar endast när resten av familjen gått och lagt sig, så det inte ska ta tid från deras 

umgänge. Han anser själv att han har lätt för att vara effektiv i allt han gör. När han jobbar, så 

jobbar han, och när han kopplar, av så kopplar han verkligen av. Detta visar på hans två olika 

jag, arbetsjaget och hemmajaget.  
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 Hos rättvisemannen är det viktigt att han och hans partner har lika stora cirklar 

så att ingen behöver ta ett större ansvar för hemmet eller försörjningen än den andra. 

Huruvida rättvisemannen använder sig av segmenterings- eller integreringsstrategier är 

väldigt individuellt. Även här är det viktigt att partnern och mannen har lika tillvägagångssätt. 

Om mannen till exempel har en segmenteringsstrategi och försöker hålla isär sina olika sfärer, 

medan frun försöker integrera sina, uppstår en krock mellan partnerna. Arbetsfördelningen 

skulle i ett sådant fall vara svår att hålla jämlik, eftersom det blir svårt att mäta tidsåtgången. 

Väljer båda partners att integrera eller segmentera sina sfärer, har de lättare att avgöra hur 

arbetsfördelningen ser ut, och kan därför se till att den blir rättvis. Vår respondent Mikael 

berättar att han och hans fru har en liknande arbetsbelastning, och att de båda skulle kunna 

jobba 80 timmar i veckan, men att de får plocka bort "rätt saker" för att få tiden att gå ihop. 

De har hjälp med städning, vilket flera av männen i vår studie har, det innebär att de plockat 

bort något, som annars kan orsaka konflikter i vardagen. Vid frågan om det är något han 

skulle vilja ändra på i sin livssituation, svarar han att han gärna skulle vilja avlasta sin fru mer, 

så att hon skulle kunna få mer egen tid och därigenom bli piggare och att de då skulle få en 

trevligare dialog. Detta indikerar att hon gör mer av det obetalda arbetet hemma och han 

säkert har mer att göra på arbetet, i annat fall har vi svårt att se varför han inte avlastat henne 

tidigare. 

 För karriäristen är det viktigt att vara en bra pappa, som utvecklar bra relationer 

till sina barn. Detta är viktigt, för det reflekteras positivt på mannen. Det hjälper honom att 

utveckla sin sociala förmåga. Med det inte sagt, att karriäristen endast är en bra pappa för att 

få sig själv att se bra ut, utan han ser alla aspekter av sitt liv som ett stort projekt. Karriäristen 

tycker att umgänget med familjen och det sociala samspelet är viktigare än hushållssysslor, 

som till exempel att städa. Hos karriäristen är arbetscirkeln störst, men eftersom familjen ses 

som en förlängning av den, så det är svårt att särskilja dem åt. Det är inte så att karriäristen 

alltid sätter arbetet först, även om benämningen lätt kan skapa sådana associationer. Eftersom 

familjen har en stödjande funktion, för att höja hans sociala status på arbetsplatsen, är det 

viktigt att den får utrymme och tid. Vi kan därför anta att karriäristen är mer benägen att ha en 

integreringsstrategi än en segmenteringsstrategi, eftersom dess olika cirklar lätt går in i 

varandra. Vår respondent Johan är den som mest verkar sträva efter att integrera sina olika 

cirklar. Han uttrycker en önskan om att arbeta en del hemifrån, då han anser att han får mer 

gjort när han inte sitter i kontorslandskap. Dock tillåter inte hans chef det, vilket han anser är 

frustrerande.  
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"Jag skulle ta tag i min chef och säga att det är helt ok att 

jobba hemma. Jag tror att det har med omognad med att 

använda tekniken/…/ Det tycker jag att jag skulle vilja 

ändra på i min arbetssituation, för då skulle jag också 

känna att jag skulle få mer gjort, jag kan styra min vardag 

lite bättre och jag tror att jag skulle leverera minst lika 

bra. Det är ett gammalt tänk man har här." - Johan 

 Han uppskattar att han kan läsa arbetsmailen via sin smartphone, och han 

upplever att han blir mindre stressad av att kunna jobba var som helst. Även om det inte 

uppmuntras av företaget han jobbar på, kan han inte låta bli att "vobba" alltså arbeta när han 

är hemma med sjukt barn. Så länge barnet inte är mycket sjukt anser han att man kan få ut 60-

70 procent av en arbetsdag. Han och hans fru delar på hemarbetet, med det sker oftast ad hoc, 

vilket vi tycker tyder på att det inte är det absolut viktigaste.  

 Transparensen mellan sfärerna, som är en viktig del i förståelsen av cross-

cutting cirklar, är viktigt att undersöka. Idag är det lätt att sätta fingret på det som skapar mest 

transparens mellan sfärerna, nämligen den nya tekniken. Våra respondenter uppgav att deras 

smartphone var en anledning till att de hade med sig arbetet hem. Även om alla var medvetna 

om att mailfunktionen går att stänga av, var det ytterst få som valde att göra det.  

"Sen märker jag ju också att den nya tekniken som har 

kommit gör ju att det blir så tillgängligt/…/Det är klart att 

om jag ser att jag har fått nått mail i telefonen som jag 

kan lösa på tre sekunder så är det klart jag gör det även 

om det är efter arbetstid så att säga." - William 

 All teknik, som smartphones, laptops, fjärranslutning etc. bidrar till en 

uppluckring av cirklarna. Detta innebär att man inte helt kan stänga ute arbetet, eftersom det 

alltid är några knapptryck bort. Man kan samtidigt inte helt stänga ute privatlivet när man är 

på arbetet, eftersom man alltid är nåbar via sms, bland annat.  

De två strategierna, segmentering och integrering, används inte så svart och vitt 

som teorin föreskriver. Istället använder de flesta män i vår studie sig av båda strategierna, 

olika mycket vid olika tillfällen. Ibland passar det att integrera sfärerna, när man till exempel 

”vobbar”, och ibland vill de segmentera arbete och familj, exempelvis under helgerna. Vi kan 
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se att arbetets styrning över individen tycks påverka dem i deras val av att segmentera eller 

integrera. Ett exempel är Rasmus som har relativt lite direktstyrning från företagets sida. Han 

kan välja själv när och var han ska utföra sina arbetsuppgifter, men väljer ändå att göra dem 

på arbetsplatsen, för att inte ta med sig arbetet hem. Johan, däremot, skulle gärna ta med 

arbetet hem, men han tillåts inte göra det, eftersom företagets policy är att medarbetarna inte 

får arbeta hemifrån. Det är två exempel på hur samma strategi kan användas men utifrån olika 

handlingsmöjligheter. Det är alltså så att om handlingsmöjligheterna blir begränsade, påverkar 

det möjligheten att välja strategi. Har individen däremot större möjlighet till handling, 

kommer han troligtvis välja det bästa från dessa två strategier för hans situation.   

 

5.3 Männens handlande 

 Vi har i delen ovan visat på olikheter mellan männen. Vi har där fokuserat på 

deras olika sätt att förhålla sig till jämställdhet och gränsdragning mellan arbete och fritid. 

Men det finns många situationer då männen agerar lika, trots att de är väldigt olika. Detta 

benämner vi som en normativ handling, alltså när människor som är löst sammanbundna, i 

detta fall småbarnsföräldrar med liknande position på arbetet, så agerar de på samma sätt i en 

specifik situation.  

 När de blev pappor, blev det till exempel mycket viktigt för alla respondenter att 

börja planera mer. De hade plötsligt ansvar för någon eller några andra än sig själva.  

"Barnen lägger ju till ett antal stresspåslag, nya moment, 

så är det ju" - Johan   

"… man lägger in något som tar rätt så mycket mer tid 

från situationen innan man fick barn så är det ju /…/ Där 

har jag ju tagit en del från jobbet, säg att tidigare så 

kanske man jobbade en timme mer om dagen man kunde 

lalla runt lite mer/…/lite mer fokus nu på att jag måste 

jobba nu så att jag kan komma hem. - Filip 

 Tidigare var det bara de och deras partners, och då kunde de agera mycket mer 

spontant. Men som småbarnsföräldrar med stort ansvar på sitt arbete är det viktigt att planera 

för att allt ska gå ihop.  
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Men att man har en bra relation och man kommer överens 

om hur det här ska gå till för det är ingenting som löser 

sig av sig självt, du måste prata om det och du måste ha en 

strategi för saker innan det inträffar. - William 

 Männen i vår undersökning har inte samma utbildning eller bor i samma 

bostadsområde, de arbetar även på olika arbetsplatser. De är förbundna på så sätt att de är 

föräldrar och har en viss position på arbetet. Detta gör att de har vissa normer som de strävar 

efter och dessa normer påverkar deras handlande. Det är den förbindelsen som gör att de 

agerar lika i denna situation.  

 En annan normativ handling är hur de bemötte jämställdhetsidealet i 

intervjusituationen. På frågan hur de delade upp ansvaret för hushållet svarade alla, att de 

delade lika, att det var 50/50. Även om det senare i intervjun framgick att det inte alls delades 

jämlikt på hushållsarbetet, så var det de svar de alla gav instinktivt. Vi skulle troligtvis inte få 

samma svar från äldre män, män som inte bor i Stockholm eller män med okvalificerade 

arbeten. I den kontext som våra respondenter verkar i, är det viktigt med jämlikhet i sitt 

förhållande. Att visa på att man fortfarande är jämlika även efter att man fått barn, då många 

par annars faller in i klassiska könsroller, är viktigt i deras kontext.  

 Ytterligare en normativ handling, som vi upptäckt, är att alla männen ställer 

krav på flexibilitet från arbetsgivaren. Oavsett hur flexibelt deras arbete är, verkar alla ha ett 

visst krav på att kunna bestämma själva över sina arbetstider och sin arbetsplats. Hur pass 

mycket flexibilitet de behöver varierar från person till person. Kravet på flexibilitet verkar 

främst ha uppstått efter att de har nått en viss nivå inom företaget, men även efter att de blivit 

pappor. Rasmus menar att han kan göra det mesta hemifrån, men att han själv har valt att inte 

göra det. Johan vill ha mer flexibilitet när det kommer till var han arbetar, men han verkar 

ändå arbeta en del hemifrån. Filip har en muntlig överenskommelse med sin chef, som gör att 

han har ett mycket flexibelt tidschema. Även om Filip och Johan arbetar på samma företag, 

finns det skillnader i deras flexibilitet, eftersom de har ställt olika krav på hur flexibiliteten 

ska vara samt att de troligtvis har olika förhandlingspositioner på företaget. Mikael och 

William har båda möjlighet att arbeta hemifrån på kvällar och helger vilket ger dem en stor 

flexibilitet. Det är alltså inte flexibiliteten i sig som är en normativ handling, utan männens 

behov av flexibilitet i arbetet är det som är normativt. 
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 Jag har gått ner i arbetstid när jag började här egentligen. Men 

vi löser det lite flexibelt så jag har inte 90 % på pappret, men 

däremot så tar jag och går ner i tid när det behövs så att säga" - 

Filip 

"Det var också därför som jag precis i morse hade en diskussion 

i ärendet med min chef om att jobba hemma/…/då tyckte jag att 

det gör jag bäst hemma. Nej det fick jag inte, hahaha" - Johan 

"I och med i den här flexibiliteten man får i övrigt så funkar det 

(att bli kontaktad av kollegor och arbetsgivare på efter arbetets 

slut, vår anm.)" - Mikael 

 Kravet på flexibilitet kan vara något som påverkats av yttre faktorer och som 

mannen är medveten om, exempelvis strävan efter att ha samma arbetsvillkor som en kollega. 

Men det kan även vara något som mannen inte funderat över och som faller sig, till synes, 

naturligt. Vi vet inte vad som gjort att männen ställt krav på flexibilitet, bara att de har gjort 

det, och kan därför inte utläsa om det är en normativ handling eller inte. Planeringen kan ses 

som en normativ handling, då det är när de blev pappor som alla fick ett behov av att planera 

sin dag mer. Men huruvida det är en medveten eller omedveten handling är svårt att utläsa av 

våra data. Själva planerandet är såklart medvetet, men behovet av att planera kan vara något 

de inte reflekterat över, utan något som kom till dem "naturligt" när de blev föräldrar.  

 Männens svar på hur hushållssysslorna delades upp är absolut en normativ 

handling. Rent instinktivt svarar de alla att det delas lika, trots att de senare uppger att de eller 

deras fruar gör mer eller mindre. Detta svar kommer, till synes, naturligt för dessa män när de 

tillfrågas, alltså de agerar lika när de försätts i samma situation, oberoende av varandra, detta 

visar att det är en norm som tar fram detta svar. 
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6. Slutdiskussion 

 Syftet med denna uppsats var att öka kunskapen om relationen mellan arbete 

och familj, eftersom vi såg att spänningar kan uppstå där emellan. Genom att se på hur 

männen handlar gentemot familjens och arbetets krav har vi kunnat studera deras 

handlingsmöjligheter i en vardaglig kontext. I vår analys redogjorde vi för det empiriska 

materialet som vi samlat in, medan vi i denna text ska diskutera våra fynd.  

 De frågeställningar vi har använt oss av i denna uppsats är hur manliga 

mellanchefer, med barn, handlar i situationer som rör både familj och arbete. Vi har även 

frågat oss om männen använder sig av strategier för att skapa balans, eller om det är 

förhållningssätt till yttre faktorer som de inte kan kontrollera. Som vi skrivit tidigare ser vi 

strategier och förhållningssätt som två motsatta poler. Strategier är ett medvetet val medan 

förhållningssätt är en anpassning efterhand.  

 Jämlikhetsidealet är något som påverkar männens handlingar i flera situationer, 

främst när det kommer till hushållsarbetet. Idealet påverkar dem inte på samma sätt, utan alla 

förhåller sig på olika sätt till det. Våra resultat visar att jämlikhetsidealet är ett tydligt ideal i 

den grupp dessa män tillhör, och därför påverkar den hela gruppens handlingar. 

 Utöver jämlikhetsidealet påverkar även männens individuella normer, 

värderingar och ideal deras handlingar. Dessa visade vi på med hjälp av idealtyperna av 

familjemän. Där jämlikhetsidealet för samman männen till en grupp, delar de individuella 

normerna upp dem i subkategorier, vilket gör att vi även kan se skillnader mellan männen.  

 Som vi redan nu märkt, påverkar idealen individers handlingsmöjligheter. Vi 

vill dock inte se ideal som en yttre påverkan, eftersom det måste internaliseras och accepteras 

av individen och därför inte utövar oreflekterad påverkan. Att bryta mot ett ideal får inte så 

stora sociala konsekvenser. Normer, däremot, ser vi som en yttre faktor som påverkar 

individernas handlande. Att bryta normer får mycket större konsekvenser, än att bryta mot 

ideal. Ett exempel på detta är normen att hämta innan en viss tid, på förskolan. Bryter man 

mot denna norm flera gånger, kommer man ses som en sämre förälder, och behandlas efter 

det.  

 Vi menar alltså att männen vi undersökt blir påverkade av yttre faktorer, främst 

regler och normer. Dessa ökar eller minskar männens handlingsutrymme. Vi har dock 
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upptäckt att männen inte bara förhåller sig till dessa faktorer helt förbehållslöst, utan att de 

inom ramarna för dessa handlingsutrymmen kan skapa sig olika strategier.  

 För att visa på hur detta går till i verkligheten bygger vi vidare på exemplet om 

hämtning på förskolan. Eftersom föräldrarna måste förhålla sig till det yttre kravet att hämta 

en viss tid varje dag tvingas de planera sin tid för att få detta att gå ihop. Hur de planerar är 

därför en strategi, alltså något de själva valt utifrån det handlingsutrymme de får från de yttre 

kraven. Ytterligare ett exempel är männens strävan efter flexibilitet. Där är det dock inte 

samhälleliga normer, som sätter gränser för männens handlingsutrymme, utan arbetsplatsens 

regler och/eller normer. Utifrån dessa handlingsutrymmen kan männen sedan göra upp en 

strategi för hur de ska hantera flexibiliteten. De olika strategierna kan till exempel vara att 

"vobba", går ner i arbetstid eller flexibel arbetstid. Ett stort handlingsutrymme behöver, i detta 

fall, inte betyda att männen automatiskt väljer att arbeta mer flexibelt. Vår respondent Rasmus 

har stor flexibilitet i arbetet, men har valt att inte arbeta någon annanstans än på sitt kontor.  

 Segmentering och integrering är båda tydliga strategier. Även här begränsas 

dock männens handlingsmöjligheter, i de flesta fall, av yttre faktorer. Våra resultat visar att 

vissa företag inte tillåter flexibelt arbete, i samma utsträckning som andra. Därför kan deras 

anställda inte välja att integrera sina två sfärer, utan tvingas till segmenteringsstrategin. Dock 

har dagens teknik gjort det lättare att välja integreringsstrategin  

Figurerna här nedan (6.1 och 6.2) visar på handlingsutrymmet hos individer. Det 

finns alltid yttre faktorer att förhålla sig till, exempelvis arbetsplatsens policys och samhällets 

normer. Inom handlingsramen som de yttre faktorerna sätter, kan man välja mellan olika 

strategier. Har man större handlingsutrymme, som i figur 6.1, kan man välja på fler strategier 

än om ens handlingsutrymme är begränsat, som i figur 6.2. 
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 Figur 6.1 

             

 Figur 6.2 

  Hade vi intervjuat andra män med en annan position på arbetsmarknaden, hade 

deras handlingsutrymmen säkert skiftat rejält, från de personer vi undersökte. Trots allt har 

våra respondenter en ganska hög ställning på arbetsplatsen, och därför ett ganska stort 

handlingsutrymme i arbetet. De har dessutom fruar, som även de har stort handlingsutrymme, 
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vilket gör att de som par har ännu större handlingsutrymme, än vad exempelvis ensamstående 

föräldrar har.  

 Männen verkar ha valt strategier beroende på situationen. En respondent kunde 

å ena sidan tycka, att det var väldigt viktigt att kunna "vobba", alltså arbeta samtidigt som han 

tog hand om sjukt barn. Å andra sidan, var han väldigt noga med att stänga av mobilen, när 

han kom hem på kvällen efter jobbet. Detta visar på hur de valda strategierna kan variera över 

tid och rum.  

 Flera av våra resultat förvånade oss. Vi hade trott att fler av männen skulle 

påpeka skillnaden mellan innan de blev pappor och efter. Trots frågor i ämnet var det väldigt 

lite som tycktes ha ändrats i deras relation, efter att de blev föräldrar. De hade fått lite mindre 

egentid, men det verkade de flesta ganska tillfreds med. Det som också förvånade oss var 

männens svar vid frågan om vad de skulle vilja ändra i sin livssituation. Ingen svarade att de 

skulle vilja ha mer pengar eller att det skulle vara mindre att fixa med hemma, utan 

genomgående var det tid för familjen som var det vanligaste svaret. Vi blev även förvånade 

över att hitta två män som tog huvudansvaret för hemmet. Detta var något vi inte alls 

förväntade oss att se hos män på denna chefsnivå. Vårt mest överraskande resultat måste nog 

ändå vara när det gick upp för oss att familjen bodde närmre männens arbete än kvinnornas. 

Detta innebär, att vid akuta situationer på förskolan, får männen rycka in. Det var även en 

"aha"-upplevelse, när vi insåg att kvinnornas resväg till arbetet kan leda till en ojämn betald 

arbetsfördelning, i förhållandet mellan man och hustru.  

 I metoddelen skrev vi att våra resultat endast skulle kunna generaliseras 

teoretiskt. Med det menar vi att vi inte gör några anspråk på att våra resultat skulle kunna 

generaliseras på alla manliga mellanchefer i Sverige. Men vid en liknande studie skulle man 

kunna använda de mönster vi sett och pröva dessa.  

 För att sammanfatta vårt resultat har vi kommit fram till att männens 

handlingsutrymme påverkas av yttre faktorer såsom samhället och företagets normer och 

regler. Inom detta handlingsutrymme skapar männen olika strategier för hur de ska agera i 

dessa situationer. När männen agerar lika i samma situation, är det oftast för de har ett snävt 

handlingsutrymme och därför endast kan välja en strategi.  
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6.1 Vår studie i jämförelse med tidigare studier 

	   Vi kan se vissa likheter mellan vår undersökning och Haas, Allard & Hwangs 

(2002). De visade på att företagskulturen påverkar huruvida pappor tar ut sin pappaledighet 

men att de individuella faktorerna, såsom deras egna och partnerns inställning till 

föräldraledighet, har ännu starkare påverkan. I vår undersökning fick även vi fram stöd för att 

företagskulturen till viss del påverkar männens föräldraroll, exempelvis om de "vobbade" 

eller "vabbade". Men det som verkade påverka deras föräldraskap mest, var deras samt deras 

partners individuella inställning till arbete och fritid.  

 Mellner, Aronsson & Kecklunds (2012) undersökning visade på att 

segmenteringsstrategin är vanligast. De som använder sig av integreringsstrategin, är dock de 

som arbetar mest och har mest flexibelt arbete. Vi anser att vi hittade möjliga strategier hos de 

olika idealtyper av familjemän som vi framhöll. Med detta inte sagt att våra respondenter har 

valt den ena eller andra strategin. Det verkar snarare vara så att deras strategi varierar 

beroende på yttre faktorer såsom barnens ålder och företagets policys.   

 Männen i Holter och Aarseths (1993) undersökning är alla födda på 1960-talet. 

De visar på en tydlig brytning med sina föräldrars generation genom att välja kvinnor, som 

inte är hemmafruar utan självständiga och arbetar. De män vi intervjuat är födda under 1970-

talet och har troligtvis inte haft mammor som varit hemmafruar, i samma utsträckning som 

män födda tio år tidigare. Däremot har de, likt 1960-talsmännen, valt kvinnor som är 

självständiga och välutbildade. Vi kan absolut se att jämställdhetsideologin fortfarande är 

högst aktuell, och något som männen framhåller. Holter & Aarseth (1993) skriver att arbetet 

ses som det primära i männens liv. Detta är en sanning med modifikation i vår undersökning. 

Männen vi intervjuat gillar alla sina jobb, och vi tror att det är en stor del av deras liv. Många 

framhäver dock att familjen är det viktigaste. Arbetet får alltså oftast ta mest plats och tid men 

familjen framhålls som det viktigaste. Som en av våra respondenter så fint uttryckte sig: 

"Barnet är ju ändå det viktigaste. Företaget står inte och 

faller med mig." - William 

 Männen gillar de utmaningar som arbetet ger och skulle därför inte ge upp det 

för att vara med familjen på heltid.  

 I vår inledning hänvisade vi till statistik från SCB som sa, att män och kvinnor 

arbetar lika många timmar per dag, men att männen i större grad får betalt för sitt arbete. 
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Detta kan vi finna belägg för i vårt empiriska material också. Även om kvinnorna arbetar 

mycket, så har de fortfarande en längre resväg till arbetet än männen och förlorar troligtvis 

betald arbetstid, främst när de ska hämta på förskolan.  Ledarnas chefsbarometer från 2012 

visade även att majoriteten av alla manliga chefer delade lika med sina partners på 

”vabbandet”, vilket även våra respondenter hävdade att de gjorde. Vidare visade barometern, 

att det var självklart i majoriteten av organisationerna att ta ut pappaledighet, men att 4 av 10 

manliga chefer inte kunnat ta ut så mycket som de önskat. Även detta stämmer bra överens 

med det våra respondenter sagt. De flesta tog ut den pappaledighet de ville ha, utan några 

problem, men en av dem fick avstå från att vara pappaledig med sitt första barn på grund av 

sitt dåvarande arbete. En till fakta, som presenterades i inledningen, var att män med 

välutbildade partners tog ut mycket mer pappaledighet än de med lågutbildade partners. Vi 

vet inget om utbildningsgraden på fruarna till våra respondenter, men av deras yrken att döma 

är de välutbildade, och därför har de troligtvis haft stort inflytande på huruvida mannen tagit 

ut mycket pappaledighet eller inte.  

 I inledningen skrev vi även att Tyrkkö visat på att män generellt har lättare att 

anpassa arbetet till familjelivet, då de ofta sitter på högre poster, men att de sällan gör det. 

Detta tycker vi oss inte riktigt kunna se hos våra respondenter. De bor relativt nära sitt arbete 

och för vissa av dem, var det ett medvetet val att ta ett arbete nära hemmet. Två har gått ner i 

arbetstid för att kunna vara mer med sina barn, och många av dem arbetar på kvällarna, efter 

att barnen gått och lagt sig, för att inte försumma familjetiden. Generellt verkar det som om 

alla anpassat arbetet till familjen till en viss grad. Alla har inte så stora handlingsramar för 

flexibilitet i arbetet, men alla har på något sätt lyckats justera arbetet, så att det fungerar för 

dem.  
	  

6.2 Förslag på framtida forskning 

 Under arbetet med vår uppsats upptäckte vi många intressanta aspekter och 

sidospår som vore intressanta att fördjupa sig i. Nedan följer förslag på fortsatt forskning 

kring ämnet som vi hoppas kan inspirera andra. 

 De män vi undersökt är födda på 1970-talet. Det vore intressant att göra en 

jämförande studie med dem, som är födda tidigare och senare. Det vore även intressant att 

intervjua män innan de blir pappor, och se om det blivit någon skillnad, efter det att de har fått 
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barn. En något enklare version av detta kan vara att intervjua män i samma ålder men med 

olika familjekonstellationer, singlar, par utan barn, kärnfamilj, ensamstående etc.  

 En annan intressant aspekt hade varit att se på männens relation till sina pappor. 

Påverkar männens relation till sina pappor hur relationen är till deras egna barn? 

 För att få en bredare bild hade det varit intressant att intervjua fruarna till 

männen, för att se om det finns likheter i deras strategier. Vill man dyka ännu djupare i detta, 

hade man kunnat ge familjen en loggbok, där de skriver exakt tidsåtgång till de olika 

göromålen, för att se om det partnerna säger, och det de gör, går ihop.   

 Vi kunde inte undgå att undra, om det är en speciell typ av män, som blir 

mellanchefer. Även detta hade varit intressant att studera, men är kanske mer av en 

psykologisk studie än en sociologisk.  
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