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Innledning 

Etter flere tiår med likestillingspolitikk er menn fremdeles ofte familiens
hovedforsørger. Dette vises på mye forskjellig statistikk.

Forsørgelse er påfallende fraværende i kjønnsforskning og likestillingsdebatt. 
Vi vet mye om kvinners omsorgsarbeid, men lite om menns forsørgerarbeid. 
Er forsørgelse bare lønnsarbeid?

Problemstilling: Hva slags virksomhet består forsørgelse av, hvilken kunnskap 
bygger/trenger denne virksomheten, og på hvilke måter sitter denne 
virksomheten og kunnskapen i menns kropper? Og hvordan er 
forsørgervirksomhet med på å gjøre menn til menn? 

Fokus: Familieforsørgelse. 



Den mannlige forsørgelsens historie 

Arbeid har “alltid” vært kjønnet, men den moderne kjønnsordenen vokser
frem med det moderne samfunn (Solheim 2007). 

Menn ble avhengige av å kunne forsørge for å kunne stifte en familie, og det
å være forsørger ble en helt sentral måte å gjøre seg til voksen, ansvarlig
mann på (Slottemo 2003). 

Nå er ikke skillet mellom menns og kvinners arbeid like skarpt, men menns
hovedforsørgelse er et eksempel på vedvarende kjønnsforskjeller. 



Min studie om forsørgelse 

Mine data: Semistrukturerte, kvalitative intervjuer med tolv etnisk norske
menn bosatt på Sørlandet, som har eller har hatt kreft, som er eller har vært
i heterofile samboerskap/ekteskap og som har barn. 

Alders- og utdanningsmessig spredning.

Alle de mennene som har hatt mulighet til det, har “jobbet mye”. Deres
samboere/ektefeller har jobbet langt mindre. 

Intervjuenes fokus: Drift av familien: Forsørgelse, hus- og omsorgsarbeid. Alle
informantene har vært intervjuet to ganger, noen tre. 



Forsørgelse som taus og 
kroppsliggjort virksomhet

Institusjonell etnografi: Et sosiologisk perspektiv og en fremgangsmåte for forskning. 
Mainstream sosiologi som for lite innrettet mot utforskning. Problem: Å starte i teori og 
la begreper få aktørstatus. Hvis vi skal utforske må vi starte i det folk gjør. 

• Jeg ser menn (og kvinner) som bærere av kunnskap om sin egen hverdag.

• Jeg gjør forsørgelse til virksomhet - virksomhet som krever og bygger kunnskap. 

• Jeg ser forsørgelse som koordinert med andre ting som skjer i relasjoner menn
inngår i. 

Bourdieus habitusbegrep: Hvordan det sosiale setter seg i kroppen, noe som ofte
bidrar til det sosiales reproduksjon. 

• Jeg ser forsørgelse som en del av en mannlig habitus. Forsørgervirksomheten sitter 
i kroppen og er ofte taus.  



Forsørgervirksomhet 

Å skaffe, trygge og maksimere inntekter

• Avveininger mellom trygging/maksimering av inntekt

• Et mangfold av virksomhet for å tjene så mye som mulig, også på “fritiden”. 
Mennene kan mye om hvordan de kan tjene så mye som mulig.

• De bekymrer seg/har bekymret seg for hvorvidt de tjener nok.   

• Å gjøre seg tilgjengelig for jobben – også ved å usynliggjøre helse og disiplinere
kropp og tanke – er en måte å sikre fremtidig forsørgelse på. 

Et utall studier viser hvordan menn gjør seg til menn ved lønnsarbeid.



Forsørgervirksomhet 

Å betale for uforholdsmessig mye av – og for spesielle deler av – familiens utgifter

• Mennene betaler ofte “faste utgifter” (“alt som kommer som en regning) + bensin

Slottemo 2003: Å ha hjemmeværende koner fikk husmorperiodens mannlige forsørgere
i Mo i Rana til å fremstå som kapable forsørgere.  Uansett om kvinnene tjente penger, 
var det mannen som skulle betale for “det nødvendigste”. At forsørgelse ikke bare 
gjøres, men fremvises (Finch 2007), er tydelig også i mine data. 

Maskulinitet knyttet til familieforsørgelse og selvforsørgelse. Kimmel (2007): Menns
angst for å bli kontrollert av andre. 



Forsørgervirksomhet 

Å betale, planlegge og styre familiens utgifter

Den økonomiske logikken som vever sammen forsørgervirksomheten på familiens
inntekts- og utgiftsside er tydelig. 

Mennene tjener ofte mest penger, “bevilger” mest penger til familieøkonomien, 
betaler det meste av familiens utgifter i nettbanken, har best oversikt over 
familieøkonomien og planlegger denne, er med og styrer familiens forbruk og føler
mest ansvar og bekymrer seg mest for familieøkonomien. 

• “Nitty gritty” økonomiarbeid og økonomisjef. 

• Styring av familiens forbruk. Mennene vet mye om “hva som lønner seg”. 



En kroppsliggjort og taus 
forsørgervirksomhet 

Smiths virksomhetsbegrep har synliggjort sammenkoblede forsørgeraktiviteter og et 
kroppsliggjort og taust forsørgeransvar. 

Kroppen spiller en rolle for forsørgelse ikke bare som et instrument for lønnsarbeid, 
men ved å romme en kjønnet subjektivitet. Forsørgelse som en del av en mannlig
habitus. 

Menns forsørgeransvar kommer til syne i: 

• Den manglende italesettingen

• Fulltidsarbeidets selvfølgelighet

• Kvinners fremstilling av eget lønnsarbeid

• En for noen nærmest tvangsmessig tilbakevending til økonomi

• Kroppslige reaksjoner under intervjuene

• Bekymringer



Forsørgervirksomhetens 
koordinering og logikk 

Menns forsørgervirksomhet er koordinert med annen virksomhet i familien. Menns
forsørgelse er:

• koordinert med andre måter å være far på

• koordinert med kvinners måte å gjøre barndom, moderskap og familie på. Den gode
far gir rom for omsorgen mellom mor og barn. 

• koordinert med kvinners hjemskaping: påbygging og oppussing

• koordinert med måter å gjøre parforhold på: unngå konflikt/kjærlighetsgave
(Hochshild 2003) 

Dette koordineringsblikket viser hvordan den nærmest rendyrkede økonomiske logikken
brytes mot andre, ikke-økonomiske logikker, og hvordan en forsørgerlogikk går ut over 
en rent økonomisk logikk. 



Forsørgelse trenger utforskning 

Med Smiths begreper som forskningsverktøy har forsørgelsen åpnet seg og foldet seg ut.

• Et mangfold av forsørgeraktiviteter, fra familiens inntekts- til utgiftsside. 

• Også usynliggjøring av helse kan forstås som forsørgelse. 

• Forsørgelse gjøres og fremvises. 

• Forsørgelse sitter i kroppen: Forsørgerhabitus. 

• Forsørgelse er koordinert med hvordan familiene gjør barndom, foreldreskap, 
parforhold og hjem. 

• Til og med økonomisk “ufornuftige” valg kan ha et forsørgeraspekt ved seg.  

• Ved å gjøre forsørgelse gjør menn seg til menn og bidrar til å gjøre kvinner til
kvinner. 

Forhåpentligvis kan artikkelen synliggjøre tradisjonelle spor også i mer “moderne” 
menns hverdagsliv, og bidra til å åpne andres øyne og tanker for et relativt
uutforsket forskningsfelt. 


