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Det märkliga med flygvärdinnor 
 

 

PER GUSTAFSON 
 
 
 
 
 
 
Det är något märkligt med flygvärdinnor, jag ska snart berätta vad. Men 
jag ska börja med att ge ett par exempel på hur flygvärdinnor har stu-
derats inom samhällsforskningen, vilka aspekter av deras arbetsförhål-
landen som forskare har intresserat sig för. 

Den mest lästa och refererade samhällsvetenskapliga studien av flyg-
värdinnor och deras arbetsvillkor är förmodligen den amerikanska 
sociologen Arlie Hochschilds bok ”The managed heart” (1983). Där 
försöker Hochschild dels utveckla en allmän förståelse av känslor och 
”känsloarbete” (feeling management; emotional labor), dels gör hon en när-
gången och infallsrik studie av flygvärdinneyrket, som hon betraktar 
som ett extremfall av kommersialiserat känsloarbete.  

Flygvärdinnornas arbete innebär, konstaterar Hochschild, inte bara 
att välkomna passagerarna ombord, demonstrera säkerhetsrutiner och 
servera mat och dryck (om nu det är så ”bara”). Det innebär också att 
leva upp till standardiserade krav på vikt, utseende och klädsel. Och det 
innebär framförallt ett intensivt, strikt reglerat och noga övervakat 
känslomässigt arbete. På flygbolagens internutbildningar får flygvärdin-
norna lära sig att uttrycka sådana känslor som arbetsgivaren föreskriver 
(vänlighet, omtanke och tjänstvillighet gentemot passagerarna) vare sig 
dessa är genuina eller ej, och att undertrycka andra känslor (t.ex. ned-
stämdhet, irritation eller ilska orsakad av otrevliga passagerare). Flyg-
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värdinnorna förväntas också internalisera denna yrkesroll, så att det 
vänliga leendet inte är påklistrat, inte (bara) en del av en roll, utan i 
någon mening äkta. Hochschild gör här utförliga jämförelser med den 
ryske teaterregissören Konstantin Stanislavskijs anvisningar för ”deep 
acting” – en metod som innebär att man går så djupt in i sin roll att 
man använder verkliga snarare än spelade känslor för att uttrycka sin 
rollkaraktär. Just en sådan identifikation med sin yrkesroll är det, 
menar Hochschild, som flygvärdinnorna tränas till. Men detta ianspråk-
tagande av deras känsloliv för kommersiella syften kan få allvarliga kon-
sekvenser, hävdar Hochschild – ibland känslomässig utbrändhet som på 
olika sätt går ut över privatlivet, ibland distansering, cynism och en 
känsla av vantrivsel i arbetet.  

Hochschild utvecklar här ett klassiskt marxistiskt alienationstema – 
arbetaren görs främmande för sig själv och för sin sanna natur genom 
att hans eller hennes förmågor underordnas en marknadslogik – och 
visar samtidigt att sådan alienation inte bara uppstår i traditionellt in-
dustriarbete utan också, kanske än mer djupgående, i nutida tjänste-
arbete. Känslor produceras och säljs, görs till varor på en marknad. 
Dessutom anknyter Hochschild till feministisk forskning, då hon analy-
serar relationen mellan traditionella könsroller och känsloarbete, och 
det faktum att det i första hand är kvinnors känslor som tas i anspråk  
på detta sätt. Detta, menar hon, befäster kvinnors underordning i sam-
hället. 

Tjugo år efter Hochschilds studie går en svensk avhandling i etnologi 
vidare i analysen av flygvärdinnors arbetsförhållanden och yrkesroll. 
Magdalena Peterssons (2003) bok om ”Identitetsföreställningar: Per-
formance, normativitet och makt ombord på SAS och AirHoliday” skil-
jer sig i vissa avseenden från Hochschilds studie. Hos Petersson finns 
mer av kulturteoretisk nyfikenhet och mindre av politisk indignation, 
större betoning av konstruktionen av könsidentitet och mindre beto-
ning av kapitalistisk exploatering. Känsloarbetet har, trots att avhand-
lingen är skriven på svenska, blivit till ”performance”.  

Men det är ändå likheterna som överväger. Petersson ser i stor ut-
sträckning samma saker som Hochschild. Samma disciplinering av vikt, 
klädsel, sminkning osv, där sexualisering och reproduktion av en tradi-
tionell kvinnoroll beskrivs i termer av företagsidentitet och kundanpass-
ning. Samma krav på känslomässigt engagemang, samma strategier för 
att frammana de känslor som flygbolagen kräver, samma undertryckan-
de av ”felaktiga” känslor. Samma (eller i alla fall liknande) paralleller 
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mellan tjänstearbete och teaterföreställning, mellan flygvärdinnor och 
skådespelare, och samma krav på att flygvärdinnorna inte ”bara” ska 
spela en roll, utan också internalisera ett sätt att vara, tänka och känna.  

Men medan Hochschild tycks mena att arbetsgivaren kräver roll-
internalisering och att rolldistanseringen är en problematisk, icke 
avsedd, konsekvens av dessa krav, är det i Peterssons tolkning arbets-
givaren som förespråkar en pendling mellan rolldistans och rollinter-
nalisering, för att få ut mesta möjliga känslomässiga engagemang av 
flygvärdinnorna. Att betrakta människors roller och identiteter som 
konstruktioner och iscensättningar är, konstaterar Petersson, en viktig 
teoretisk/politisk strategi inom kritisk samhällsvetenskap, inte minst 
hos feminister. Men det är samtidigt ett etablerat sätt att tala hos arbets-
givare och personalutbildare i tjänstesektorn, vilket hon tydligt visar 
genom sina observationer på SAS ”Flight Academy”. Där handlar talet 
om rollspel och teater inte om att ifrågasätta essentialistiska föreställ-
ningar om köns- och andra identiteter, utan om att få de anställda att 
spela den roll som arbetsgivaren vill, för att så småningom (i större 
eller mindre utsträckning) internalisera denna roll. Konstruktivistiska 
rollteorier och diskurser om ”performance” tycks alltså kunna användas 
såväl i normerande och disciplinerande syfte, som subversivt och fri-
görande. Detta är, som jag förstår det, en huvudpoäng i Peterssons av-
handling.  

Hochschilds och Peterssons arbeten har stora förtjänster, i form av 
såväl närgångna och levande beskrivningar som teoretiska poänger. 
Ändå saknas en viktig aspekt i deras analyser. Det är något märkligt 
med flygvärdinnor, men både Hochschild och Petersson ägnar nästan 
all sin uppmärksamhet åt sådant som inte är särskilt märkligt – sådant 
som, utifrån deras teoretiska perspektiv, varken framstår som oväntat 
eller onormalt. Känsloarbete är ett viktigt inslag i många tjänsteyrken, 
det utförs i hög grad av kvinnor och bidrar till att reproducera rådande 
könsroller. Det har ibland drag av teaterföreställning, och människor 
som utför sådant arbete pendlar mellan identifikation med och distan-
sering från sin professionella roll. Riktigt, viktigt och intressant, men 
knappast särskilt överraskande (jfr Abiala & Ahrne 1995; Goffman 
1974). Återigen, såväl Hochschilds som Peterssons studier har stora 
förtjänster, men de förbiser nästan helt det märkliga med flygvärdin-
nor: Flygvärdinnor är i de allra flesta fall kvinnor, och ändå rör de sig. 
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Män, kvinnor och rörlighet 
 

Det är knappast kontroversiellt att hävda, att resande länge har betrak-
tats som, och i stor utsträckning varit, en manlig aktivitet. Eric Leed 
(1991) visar i en historisk genomgång hur resande under lång tid för-
knippats med heroiskt lidande och diverse karaktärsdanande umbäran-
den, för att under modern tid alltmer gå över till att symbolisera frihet, 
autonomi, självvalda äventyr och flykt från vardagens rutiner och för-
pliktelser. Men genomgående har dessa olika företeelser haft en stark 
maskulin prägel. Janet Wolff (1993) menar rentav att rörlighet och re-
sande är en viktig del av den (socialt konstruerade) manliga identite-
ten, eller om man så vill av en dominerande manlig könsroll.  

Kvinnor och kvinnlighet har istället förknippats med hemmet, med 
bofasthet, rumslig förankring och kontinuitet. Denna konstruktion har, 
som Leed påpekar, varit nära relaterad till kvinnan som moder, som 
ger omsorg och kärlek till sina barn – och till sin man, när han råkar 
vara hemma. Leed (1991:116) konstaterar att:  
 

...during a long and significant period of human history, a period of the 
growth of patriarchal civilizations, travel was thought to demonstrate a 
particularly male character, antithetical to a femininity rooted in place, 
in soil and gardens, in the very maternal qualities of the earth.  

 
En viktig del av konstruktionen av mannen som rörlig och kvinnan som 
platsbunden är uppdelningen mellan privat och offentligt. Det offent-
liga rummet och den offentliga sfären har länge varit manliga domä-
ner, medan kvinnans plats har varit det privata rummet (hemmet) och 
den privata sfären (familjen). Kvinnors rörlighet i det offentliga rum-
met har, konstaterar Doreen Massey (1994), i vissa sammanhang betrak-
tats som ett hot mot en etablerad patriarkal ordning. Att resa innebär 
att lämna det privata och ge sig ut i det offentliga, och därför har också 
kvinnligt resande framstått som onormalt, ibland rentav otänkbart. 

Dessa kulturella föreställningar, konstaterar Leed, motsvaras i hög 
grad av levda realiteter – män har rest, kvinnor har mestadels stannat 
hemma. Och trots att kvinnor numera har större möjligheter att röra 
på sig, bär även dagens könsideologier och -praktiker utan tvekan spår 
av normer och förväntningar om manlig rörlighet och kvinnlig plats-
bundenhet. 

Men flygvärdinnor trotsar, eller tycks i alla fall stå i motsättning till, 
dessa djupt rotade normer och praktiker. Flygvärdinnor är kvinnor som 
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reser. De reser ofta, långt, med tekniskt avancerade transportmedel, 
och får dessutom ganska bra betalt för det. Hochschilds och Peterssons 
studier har förvisso mycket intressant att berätta om flygvärdinnor och 
flygvärdinneyrket, men deras ointresse för flygvärdinnornas yrkesmäs-
siga resande är slående. Är det kanske så att flygvärdinnornas rörlighet, 
och de individuella och kollektiva innebörder som den har, inte ryms 
inom de teoretiska perspektiv som Hochschild och Petersson använder 
och utvecklar? Är det kanske, som Wolff (1993:234) hävdar, så att den 
ideologiska konstruktionen av ”kvinnans plats” osynliggör kvinnor som 
inte håller sig på sin plats – synliggör det typiskt kvinnliga i flygvärdin-
nornas arbetssituation men döljer den okvinnliga rörligheten? Kanske 
det. Flygvärdinnors resande, ställt i relation till etablerade normer om 
manlig rörlighet och kvinnlig platsbundenhet, väcker i alla fall frågor. 
Vilka konsekvenser får flygvärdinnors arbetsrelaterade rörlighet, och 
vilken betydelse har det i detta sammanhang att de flesta flygvärdinnor 
är kvinnor? 

 
 

Varför blir man flygvärdinna? 
 

I sin analys av flygvärdinnornas arbete talar Hochschild (1983:119f) om 
en utarmning (deskilling) av arbetsinnehållet. Flygvärdinnor är ofta väl-
utbildade, de tränas för att sköta viktiga säkerhetsrutiner och för att 
kunna agera på rätt sätt vid olyckor och olyckstillbud. Som flera av Pe-
terssons respondenter betonar är säkerhetsansvaret det viktigaste skälet 
till att de alls finns med ombord (2003:121ff). Men merparten av det 
arbete flygvärdinnorna faktiskt utför, och som dessutom formar den 
offentliga bilden av dem, är rutinartat, stressigt och slitsamt serverings-
arbete – utfört med ett mer eller mindre tillkämpat leende. Hochschild 
relaterar dessa förhållanden till tendenser i riktning mot specialisering, 
standardisering och därmed alltmer själsdödande arbetsvillkor, orsaka-
de av konkurrens och vinstkrav. Liknande iakttagelser gör den tyska 
forskaren och f.d. flygvärdinnan Ariane Bentner i sin studie ”Durch die 
Welt zu fliegen und ziemlich frei zu sein: Beruf Stewardeß” (1992) – en 
studie som på flera sätt kompletterar Hochschilds och Peterssons bild 
av flygvärdinnor. Det flygbolag som Bentner studerat, tyska Lufthansa, 
kräver både formell utbildning, goda språkkunskaper och tidigare yr-
keserfarenhet, samtidigt som de flygvärdinnor hon intervjuat inte upp-
lever att de har någon verklig nytta av dessa kunskaper i sitt arbete.  
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Men Bentner tar ett steg tillbaka och undersöker motiven bakom 
flygvärdinnors yrkesval – varför ville de bli flygvärdinnor? Det visar sig 
då att arbetsinnehållet hade mycket liten betydelse. Många flygvärdin-
nor verkar, när de valde sitt yrke, överhuvudtaget inte ha reflekterat 
över vilka konkreta arbetsuppgifter de skulle få utföra. Det avgörande 
var istället det resande som arbetet innebar, och det som detta resande 
upplevdes (eller förväntades) föra med sig. Reslust och frihetslängtan 
var viktiga motiv bakom deras yrkesval, konstaterar Bentner. Flygvärdin-
norna (de blivande) ville se sig om i världen, vidga sina vyer, uppleva 
andra länder och kulturer, och träffa nya människor. Frihetslängtan 
innebar en längtan efter oberoende och självförverkligande, men ock-
så, hävdar Bentner, efter ”oregelbundenhet”, en längtan bort från det 
invanda, rutinmässiga, en längtan efter äventyr. 

I viss mån, menar Bentner, handlade längtan inte bara om geografisk 
rörlighet, utan också om social rörlighet, verklig eller föreställd, då åt-
minstone vissa typer av flygverksamhet fortfarande har en doft av den 
fina världen, av lyx, glamour och överklass. Hon konstaterar också att 
de Lufthansaanställda flygvärdinnorna i hennes studie själva hade bra 
löner jämfört med kvinnor i andra kvinnoyrken. Och Bentner går ett 
steg längre i sina tolkningar. Flygvärdinnors yrkesval innefattar, menar 
hon, en längtan bort från traditionella kvinnoyrken och kvinnoroller 
(1992:158, min övers.):  
 

Flygvärdinnor söker ju genom sitt yrkesval just största möjliga frihet från 
den kvinnliga normalbiografins begränsningar, från hemarbete, moder-
skap och en reglerad yrkesvardag.  

 
Detta uppnås nu inte till fullo. Tvärtom innebär flygvärdinnornas fak-
tiska arbetsuppgifter att de under strikt reglerade former får utföra en 
mängd traditionellt kvinnligt omsorgs- och känsloarbete. Flygvärdinne-
yrket innebär alltså å ena sidan ett i hög grad kvinnligt arbetsinnehåll, å 
andra sidan ganska okvinnliga arbetsförhållanden i form av ett omfat-
tande arbetsrelaterat resande och de möjligheter och innebörder som 

detta resande för med sig. Enstaka passager hos Hochschild (1983:125f) 
och Petersson (2003:78) antyder, och Bentners studie visar mycket tyd-
ligt, att de kvinnor som vill bli flygvärdinnor attraheras av resandet, av 
rörligheten – inte av arbetsinnehållet. 
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Arbetet, fritiden och flygvärdinnornas dubbelliv 
 

I flygvärdinnornas vardag har rörligheten emellertid både positiva och 
negativa konsekvenser. De återkommande resorna innebär ständiga 
uppbrott och längre eller kortare perioders bortovaro från familj, släkt 
och vänner på hemorten. I Bentners studie uttrycker flygvärdinnorna 
ambivalens inför detta. En beskriver t.ex. hur hon när hon packar väs-
kan för en längre resa kan känna motvilja, känna att hon hellre skulle 
stanna hemma – men när hon väl sätter sig i bilen och åker ut till flyg-
platsen lägger hon detta bakom sig, och ser fram mot resan. Resandet 
upplevs också mer positivt om flygvärdinnorna själva har möjlighet att 
påverka när och vart de flyger. Ibland finns kanske möjligheten att häl-
sa på vänner, eller rentav att planera en längre resa så att någon famil-
jemedlem kan resa med. En annan viktig faktor är arbetskamraterna. 
Om flygningarna är planerade så att flygvärdinnor som känner varand-
ra sedan tidigare och trivs ihop får arbeta tillsammans, upplevs detta 
som mycket positivt. 

Men så är inte alltid fallet. I flygverksamhet, liksom i annan trans-
portverksamhet, är kommunikationsmedlen och det (de) som trans-
porteras viktigare än de som sköter transporterna (jfr Ouellet 1994). 
Ofta är flygvärdinnors arbetsscheman hårt styrda, görs upp med relativt 
kort framförhållning, och innebär arbete tillsammans med nya, obe-
kanta kollegor. Dessa faktorer gör arbetet och resandet mer påfres-
tande. 

För det sociala livet på hemorten innebär resandet problem med 
kontinuiteten i relationer och aktiviteter. Bentners respondenter kon-
staterar att det krävs extra ansträngningar för att upprätthålla kontak-
ten med vänner och bekanta om man ofta är ute och reser. När man är 
hemma är telefonen tyst, det är upp till en själv att ringa runt, berätta 
att man kommit tillbaka, och ta initiativ till att träffas – samtidigt som 
man kanske, efter en ansträngande resa, också känner behov av att ta 
det lite lugnt och vila upp sig. Andra former av engagemang som kräver 
närvaro och kontinuitet, som deltagande i föreningsliv eller annan 
organiserad verksamhet, blir förstås också begränsade. Även om det 
ibland, som Bentner påpekar, kan vara skönt att resa bort från problem 
och konflikter i familjen eller vänkretsen uppger många av de flygvär-
dinnor som hon intervjuat att de inte känner sig helt nöjda med de so-
ciala kontakter som de har. 
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Dessutom innebär flygvärdinnornas resande att de tillbringar en hel 
del fritid på andra platser än hemorten, särskilt i samband med charter-
flygningar och andra långresor (Petersson 2003:23f). Då är det, åter-
igen, viktigt att man trivs med de arbetskamrater som råkar vara med 
på resan, att man kan göra något trevligt tillsammans när man är ledig. 
Arbetskamraterna kan, konstaterar Bentner (1992:177f), fungera som 
”ersättningsfamilj” eller ”nödgemenskap” för flygvärdinnorna, när de 
inte har tillgång till sina ”riktiga” familjer och sociala nätverk. Utan 
sådana gemenskaper finns risk för ensamhetskänslor och hemlängtan. 
Flera av Bentners respondenter beskriver ensamheten som en del av 
flygvärdinneyrket, något man måste lära sig hantera. Den kan ofta vara 
påfrestande, men behöver inte vara det. En flygvärdinna talar om en-
samheten som något efterlängtat, något som hon rentav ”kultiverar”, 
som ger henne en frihetskänsla (Bentner 1992:177). Att vara ensam, att 
på egen hand gå ut och upptäcka en främmande stad är för henne en 
del av resandets äventyr. 

Flygvärdinnornas livssammanhang präglas, konstaterar Bentner, av 
en splittring mellan olika platser och olika sociala sammanhang. Men 
resandet, rörligheten är ändå något de inte vill vara utan. Flera av de 
flygvärdinnor hon intervjuat ger uttryck för en längtan ut, bort, en mot-
vilja, nästan skräck, vid tanken på att inte längre kunna ge sig iväg. Re-
sandet är en viktig del av deras liv och livsstil, och de reser mycket även 
när de inte arbetar. Dels, konstaterar Petersson (2003:202), innebär ar-
betet som flygvärdinna många flygresor till och från olika tjänstgörings-
orter (till och från de plan/flygningar som de ska arbeta på), dels har 
flygvärdinnorna i regel möjlighet att köpa flygbiljetter med en ordent-
lig personalrabatt – något som de också utnyttjar, så att de flyger myc-
ket även på sin fritid. Just möjligheten att flyga billigt tycks vara viktig 
för många flygvärdinnor. I Bentners studie såg några av hennes respon-
denter det som en framtida möjlighet att arbeta kvar inom flygbolaget, 
men i någon form av marktjänst, för att också fortsättningsvis få tillgång 
till företagets personalrabatt. 

Flygvärdinnorna lever ett dubbelliv, menar Bentner – ett dubbelliv 
mellan ”hemma” och ”på väg”, mellan närhet och avstånd. De vill ha 
både hemmets förankring och stabilitet, och resandets frihet (jfr Gus-
tafson 2001). De kan uppleva en känsla av att höra hemma överallt och 
ingenstans, och deras berättelser om hemmahörighet tycks ibland 
handla mer om människor (vänner) än om specifika platser. Detta dub-
belliv är också intressant ur ett könsperspektiv då det i viktiga avseen-
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den kan sägas avvika från en traditionell kvinnoroll. Flygvärdinnornas 
liv präglas av en omfattande rörlighet, som ibland gör att familj och 
vänner kommer i kläm, relationerna till arbetskamrater är åtminstone 
periodvis väl så viktiga som familjerelationer, och det är inte alltid själv-
klart var (och hur) flygvärdinnor ”hör hemma”. Detta, hävdar Bentner, 
är levnadsomständigheter som har större likheter med en manlig än en 
kvinnlig biografi. De pekar mot en gränsöverskridande, modern snara-
re än traditionell, kvinnoroll (1992:199f). 

 
 

Familjeliv 
 

Flygvärdinnornas rörlighet och deras dubbelliv mellan ”hemma” och 
”på väg” väcker inte minst frågor om hur deras familjeliv ser ut. Några 
årtionden tillbaka i tiden förväntades flygvärdinnor allmänt vara unga, 
ogifta och barnlösa. Flera flygbolag hade anställningsbestämmelser som 
tvingade flygvärdinnor att sluta när de uppnått en viss ålder eller när de 
gifte sig. Hochschilds, Peterssons och Bentners studier visar att sådana 
regler med tiden har mildrats eller helt tagits bort; de tyder också på att 
såväl flygvärdinnors anställningsförhållanden som könsroller och köns-
ideal mer allmänt varierar en del mellan de olika länder där undersök-
ningarna är gjorda. I Peterssons studie, som ju är den senast utförda, är 
flera av flygvärdinnorna över 40 år gamla; flera är också gifta eller sam-
manboende och har barn. Det är dock utan tvekan så att flygvärdinnor-
nas arbetsförhållanden påverkar deras familjeliv. Det myckna resandet 
kan innebära påfrestningar i kontakten med familjen, en av Bentners 
respondenter menar rentav att flygvärdinneyrket är ”relationsfientligt” 
(1992:182).  

Hochschild (1983:182f) refererar en terapeut som behandlat flera 
flygvärdinnor för sexuella problem och relationsproblem, och tolkar 
dessa problem som ett resultat av det känsloarbete de utför – de är så 
inriktade på att i sitt arbete använda sina känslor för att betjäna andra, 
att de sedan har svårt att ingå i djupare känslomässiga relationer i den 
privata sfären. Tolkningen har emellertid ifrågasatts (Kemper 1985), 
och möjligen erbjuder Bentner en alternativ, eller åtminstone komplet-
terande, tolkning. 

Bentner påpekar att i de fall då flygvärdinnorna är gifta eller sam-
manboende ställer deras resande krav på maken/partnern – i regel en 
man – att visa förståelse och omtanke när flygvärdinnan kommer hem 
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från sina långresor. Det blir alltså mannens uppgift att skapa ett tryggt 
hem dit kvinnan kan komma mellan sina arbetsresor och vila upp sig, 
bli ompysslad och känna sig hemma. Bentners intervjuer tyder på att 
det flygvärdinnor främst förväntar sig, eller i alla fall önskar sig, av sina 
män är just sådant emotionellt stöd. Men i jämförelse med traditionella 
könsroller är detta något av en rollomkastning. Män som är borta myc-
ket hemifrån på grund av sitt arbete kan ofta ta sådan ”marktjänst” för 
given, konstaterar Bentner (dock utan referens till exempelvis en jäm-
förande pilotstudie), men för kvinnor är den långtifrån självklar.  

Detta blir särskilt tydligt i diskussioner om barn. I Peterssons studie 
har, som sagt, flera av de intervjuade flygvärdinnorna barn. Det fram-
kommer också att många går ner i arbetstid när barnen är små, och att 
det anses mer eller mindre omöjligt att flyga på ”långlinjer” om man 
har småbarn (Petersson 2003:24, 155). De flygvärdinnor Bentner inter-
vjuat verkar däremot inte ha några barn (märkligt nog säger Bentner 
inget uttryckligt om detta när hon beskriver sina respondenter), och de 
är i flera fall ambivalenta till framtida barnafödande. De räknar inte 
med att deras män eller partners skulle ställa upp fullt ut och ta hand 
om barnen när de själva är ute och flyger, och de känner samtidigt en 
motvilja mot att ge upp den frihet och det oberoende som deras rörliga 
arbete ger dem. De har, menar Bentner, svårt att se sig själva i en tradi-
tionell kvinnoroll, som modern som offrar allt – inklusive sin yrkeskarri-
är – för sina barn. Några (få) har också uttryckligen bestämt sig för att 
inte skaffa barn.  

Det omfattande resandet gör det alltså svårt för flygvärdinnorna att 
kombinera yrkesarbete med familjeliv och barn. Det är också uppen-
bart att traditionella könsroller i kombination med det faktum att flyg-
värdinnorna (i de flesta fall) är kvinnor förstärker de påfrestningar som 
rörligheten innebär i detta avseende. Det kan mycket väl vara en kom-
pletterande orsak till de relationsproblem som Hochschild diskuterar.  

 
 

Framtidsplaner 
 

Flygvärdinnornas tankar om familj och barn väcker också frågor om 
deras framtidsplaner. Räknar de med att arbeta som flygvärdinnor fram 
till pensionen, eller ser de flygvärdinnearbetet som något tillfälligt, nå-
got som hör ungdomen till, i väntan på något annat? Förr fanns som 
sagt ofta uttryckliga regler för maximal ålder, civilstånd (”äktenskaps-
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förbud”), utseende och kroppsvikt som mer eller mindre garanterade 
att flygvärdinnearbetet var begränsat till ungdomsåren. Även om 
många sådana regler idag har tagits bort finns fortfarande normer och 
förväntningar i samhället om att flygvärdinnor ska vara unga kvinnor 
som så småningom går vidare till andra yrken, och/eller gifter sig och 
bildar familj. Ibland verkar flygvärdinnearbetet rentav uppfattas som ett 
sätt att hitta en lämplig man att gifta sig med (Bentner 1992:42; Hoch-
schild 1983:126, 182). 

De flesta flygvärdinnor är också relativt unga, och Bentner, Hoch-
schild och Petersson beskriver alla hur passagerare och ibland även 
flygvärdinnorna själva uttrycker sig negativt om äldre flygvärdinnor. 
Några av Peterssons respondenter använder till exempel beteckningen 
”Atlanthaggor” (2003:188f) för de äldre flygvärdinnor som p.g.a. sin 
långa tid i yrket har störst möjlighet att få arbeta på attraktiva långlin-
jer. Petersson föreslår en förklaring till dessa attityder: Flygvärdinnor 
förväntas vara snygga att titta på – förväntningar som delvis skapas av 
flygbolagens marknadsföring – och kvinnlig skönhet är i dagens sam-
hälle starkt förknippad med ungdom. En annan möjlig förklaring är att 
rörlighet, frihet och oberoende associeras med ungdomstiden, tiden 
innan man hunnit stadga sig, skaffa mer stabila sociala relationer och 
ett ”riktigt” yrke (jfr Desforges 1998). Ur båda dessa perspektiv avviker 
äldre flygvärdinnor från vedertagna normer och föreställningar. 

Trots detta är flera flygvärdinnor i Bentners studie påfallande osäkra 
om sina framtidsplaner. Från början tycks de flesta se flygvärdinnearbe-
tet som ett tillfälligt yrke, i väntan på ”något annat”. Men när de väl 
kommit in i arbetet har många svårt att sluta. Bentner finner i sina in-
tervjuer två huvudsakliga skäl för detta. Dels ser flygvärdinnorna ingen 
annan sysselsättning som på kort sikt skulle ge lika bra ekonomiska vill-
kor. Dels vill de resa – de vill ha möjligheten att komma hemifrån, se 
nya platser och ”föra ett oregelbundet liv” (1992:185). De vill, konstate-
rar Bentner, inte ge upp den frihet som deras rörliga arbete innebär. I 
Bentners tolkning blir detta, återigen, till ett motstånd mot tradi-
tionella kvinnoroller – mot (tanken på) en framtid som moder, hustru 
och/eller hemmafru. 

 
Avslutning 

 

En poäng som Bentner gör i sin bok är att det finns flera olika offentli-
ga bilder av flygvärdinnan – bilder som produceras och reproduceras av 
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massmedia och som flygvärdinnorna också möter när de umgås med 
släkt och vänner som inte själva arbetar som flygvärdinnor (1992:79ff, 
97ff, 195f). Den ena bilden – en tidig mediabild – är flygvärdinnan som 
glamour girl. Det är en bild av skönhet och det ljuva livet. Men det är 
också en bild av självständighet, självkontroll och självförverkligande, 
en bild av kvinnligt oberoende genom eget arbete (egen inkomst), en 
bild av kvinnor som tänker på sig själva (och inte främst på man och 
barn), som njuter av livet och av den frihet som långväga resor erbju-
der. Samtidigt uppstår i denna bild en aning om farliga, ”dåliga kvin-
nor”, delvis just för att flygvärdinnorna genom sitt resande och dess 
konsekvenser tycks avvika från en traditionell kvinnoroll. 

Mot denna bild ställer Bentner två andra bilder av flygvärdinnan – 
dels som ”flygande servitris” (Kellnerin im Jet), dels som ”flygande hem-
mafru” (Hausfrau im Flugzeug). Den förstnämnda pekar på flygvärdin-
nornas faktiska arbetsuppgifter, på det faktum att de i stor utsträckning 
utför samma okvalificerade, stressiga och påfrestande jobb som (andra) 
servitriser – fast med mindre benutrymme. Denna bild, menar Bentner, 
uppstod som en reaktion mot den tidiga ”glamoriseringen” av flygvär-
dinneyrket (jfr Petersson 2003:34). Den andra bilden, av den flygande 
hemmafrun, är kanske mer Bentners egen tolkning, där hon betonar 
hur flygvärdinnors arbetsuppgifter motsvarar en traditionell kvinnoroll 
– att ge omsorg, att stå till tjänst, att underordna sig andras (i regel 
mäns) behov. Denna bild problematiserar också distinktionen pri-
vat/offentligt. Som rörliga yrkeskvinnor vistas flygvärdinnor i den of-
fentliga sfären, tar den i besittning. Men genom sina arbetsuppgifter 
förpassas de samtidigt symboliskt tillbaka till den privata sfären och en 
roll som liknar hemmafruns. Hochschild (1983:105ff) visar med exem-
pel från Delta Airlines flygvärdinneutbildning hur blivande flygvär-
dinnor, för att uppamma rätt sorts känslor i sitt arbete, får lära sig att 
betrakta passagerarna som gäster som de bjudit hem eller – om passa-
gerarna är gnälliga och otrevliga – som kinkiga barn. 

När man ser på flygvärdinnor kan man alltså se en mängd olika sa-
ker. Hochschild och Petersson använder i sina studier flygvärdinnor för 
att utforska känslor, kommersialiserat känsloarbete, teaterdiskurser och 
kvinnors situation i serviceyrken. Det gör de bra. Men denna inriktning 
gör samtidigt att de i stor utsträckning bortser från en annan aspekt av 
flygvärdinnornas arbetssituation, nämligen deras omfattande resande. 
Rörlighet i olika former är ett centralt men ofta förbisett inslag i många 
yrken, och på de här sidorna har jag försökt visa att även denna aspekt 
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är väl värd att uppmärksamma. Det faktum att resande har haft, och 
delvis fortfarande har, starka manliga konnotationer gör en kvinno-
dominerad yrkesgrupp som flygvärdinnor särskilt intressant att studera.  

Min genomgång av Bentners, Hochschilds och Peterssons studier 
visar att flygvärdinnornas arbetsrelaterade resande har stor betydelse 
för deras yrkesval, för deras upplevelser av sin arbetssituation, för deras 
fritid och relationen mellan arbete och fritid, för deras familjeliv och 
för deras framtidplaner. Resandet har såväl positiva som negativa kon-
sekvenser, men i det stora hela framstår dess positiva aspekter som en 
betydelsefull motvikt till de negativa inslag i flygvärdinneyrket som 
Hochschild och i stor utsträckning också Petersson uppehåller sig vid. 
Att arbeta som flygvärdinna innebär således kommersialiserat emo-
tionellt arbete och en långtgående disciplinering av tankar, känslor, 
handlingar och utseende. Men det innebär också möjligheter att  
resa, och de upplevelser av frihet, självständighet och självförverk-
ligande som detta för med sig. Det innebär både reproduktion av en 
traditionell kvinnoroll, där kvinnor finns till för att behaga och betjäna 
män, och utforskande av en mer gränsöverskridande kvinnoroll, präg-
lad av rörelse, uppbrott och oberoende. Det innebär en ständig balans-
gång mellan rutin och oregelbundenhet, mellan ”hemma” och ”på 
väg”, mellan privat och offentligt, mellan tradition och modernitet, 
mellan rumslig förankring och rörlighet.  

Det är det märkliga med flygvärdinnor. 
 
 

Not 
 

Ett varmt tack till Ann Bergman och Ingrid Sahlin som läst och haft 
kloka synpunkter på en tidigare version av texten. 
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