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Förord 
Vi vill börja med att tacka våra manliga förskolärare för att ni ville ställa upp på intervju. Vi 

är väldigt tacksamma för att ni kunde avvara lite tid för att vara med i vår undersökning. Det 

var otroligt givande att se hur mycket ni brinner för ert yrke. Vi vill även tacka personalchefen 

på Barn- och ungdomsfövaltningen som hjälpte oss att komma i kontakt med majoriteten av 

respondenterna. Ett stort tack skickar vi också till Camilla Pedersen, Rebecca Persson och 

Marie Albinsson som även de hjälpte oss att komma i kontakt med respondenter. Vi vill även 

tacka Eva Sundgren för att vi fick låna inspelningsmaterial samt Maria Englund-Olofsson och 

Caroline Corneliusson som hjälpt oss med korrekturläsning. Tillsist vill vi tacka vår 

handledare Line Holth som även var den som gav oss grundidén till uppsatsen. 

 

Inför teoriläsningen delade vi upp litteraturen och därefter skrevs teoridelarna separat men vi 

sammanfogade de tillsammans. Tillsist gjorde vi en gemensam genomgång av teoriavsnittet 

för att få insikt i teorierna och undersöka dess relevans. I metoddelen skrev vi allt 

tillsammans. Arbetet med analysdelen utformades på samma sätt som teoridelen. Vi delade 

upp arbetet men sedan sammanflätade vi våra delar så det blev ett bra flyt i texten.  

 

 

Louise och Maria 

Karlstad, juni 2012 

 

  



   

 
 

Sammanfattning 
Uppsatsen bygger på en kvalitativ intervjustudie av manliga förskollärare. Åtta intervjuer 

genomfördes med män inom barnomsorgen. Frågor rörande genus, arbetsdelning och 

organisationskultur ställdes till respondenterna. Genus, arbetsdelning och organisationskultur 

är också uppsatsens teoretiska utgångspunkter. Här behandlas bland annat manlighet, 

kvinnlighet, relationer i förskolan, könsarbetsdelning och hur en kultur kan ta sig uttryck i en 

organisation. Syftet med dessa teoretiska utgångspunkter är bland annat att belysa hur 

männens arbetssituation ter sig samt om de blir tilldelade typiska ”manliga” sysslor.  

 

Studiens resultat visar att i relation till yrkesrollen, så utför förskolans kvinnor och män 

samma uppgifter. När det kommer till sysslor utöver det vanliga, tilldelas ofta männen 

uppgifter som att montera möbler eller andra mer fysiskt krävande aktiviteter. Förskolans män 

får, i de flesta fall, ett positivt bemötande från omgivningen och de känner sig uppskattade på 

sin arbetsplats.  
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1. Inledning 
Denna uppsats handlar om män i förskolan, om deras syn på sin yrkessituation och vilka 

attityder som de möter. Mäns situation i kvinnodominerade yrken uppmärksammas inte alls i 

samma utsträckning som kvinnors situation i mansdominerade yrken. Därför är det intressant 

att se hur männen upplever sin arbetssituation. Inspirationen till ämnet kommer från en 

föreläsning den 26 januari 2012 med Line Holth, doktorand vid Karlstads universitet. 

Föreläsningen byggde bland annat på hur starkt kopplat teknik och maskulinitet är med 

varandra, men även vilka förväntningar som finns på män i kvinnodominerade yrken 

diskuterades. Detta blir extra intressant eftersom debatten om män inom förskolan är 

begränsad. Under vår studietid har vi inte mött denna diskussion, utan det har snarare varit 

fokus på kvinnors utsatta och underlägsna position.  

 

Jämställdhet i arbetslivet är ett ständigt aktuellt ämne. I en artikel av Elisabeth Ritcher 

(2012:3) i tidskriften Förskolan, kan man läsa att det i Sverige är endast tre procent män som 

är anställda inom förskolan. Utifrån dessa uppgifter ser man tydligt att förskolan är en 

kvinnodominerad arbetsplats. I och med att detta är en yrkesgrupp där männen är i minoritet, 

blir det intressant att studera deras arbetsmässiga situation. I relation till 

jämställdhetsdiskussionen är det vanligt att poängtera att kvinnors närvaro i mansdominerade 

yrken måste utökas. Det är viktigt att denna diskussion också berör det motsatta situationen, 

att diskussionen väcks gällande hur vi får fler män att söka sig till kvinnodominerade yrken. 

Jämställdhet är inte bara något som berör kvinnors frånvaro från manliga yrken, utan även 

männens frånvaro i de kvinnliga är minst lika viktigt att belysa. Vi kommer aldrig få ett 

jämställt arbetssamhälle om vi endast jobbar på att skapa förutsättningar för att kvinnor ska 

söka sig till traditionella manliga yrken. För att gynna jämställdheten måste det skapas en 

förståelse för hur samhället fungerar och vad det är som påverkar dess existens. Hur kommer 

det sig att kvinnor och män förväntas söka sig till olika yrken?     

 

I artikeln (Ritcher 2012:3) berättar Marie Nordberg, docent i genusvetenskap vid Karlstads 

universitet, att hon tror att bristen på män inom förskolan bland annat beror på den låga lönen. 

Hon anser att det även kan bero på yrkets låga status och att det inte finns några direkta 

karriärmöjligheter inom yrket. I relation till yrkets låga status, går det att studera 

utbildningsnivåerna inom förskolan. Skolverket visar på sin hemsida att av den totala 

arbetskraften inom förskolan är det 48,8 procent som är utbildade förskollärare, medan 38,1 

procent är barnskötare. Resterande har annan barnrelaterad utbildning eller är outbildade 

(www1). När det gäller förskolans tre procent män, så är en procent utbildade förskollärare, 

en procent är barnskötare och en procent är outbildade. Dessa procentsatser har sett ungefär 

lika ut sedan 1980-talet (Ritcher 2012:3).   
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1.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att studera män i förskolan. Vi vill studera varför det är så få män 

inom barnomsorgen. Om teorierna och respondenterna belyser olika anledningar till detta. 

Syftet är också att studera hur deras arbetssituation påverkas av att de är en minoritetsgrupp i 

ett kvinnodominerat yrke. Uppsatsen syftar även till att undersöka hur förskolan påverkas av 

den manliga närvaron. Detta genom att bland annat undersöka organisationskulturens uttryck. 

Genom studien hoppas vi få svar på hur arbetssituationen ser ut för manliga förskollärare, 

vilka arbetsuppgifter utför de och vilket bemötande de får. Uppsatsen skrivs inom ramen för 

arbetsvetenskap med en stark koppling till genus.  

 

För att kunna uppfylla studiens syfte har vi arbetat utifrån fyra frågeställningar. 

1) Hur upplever männen i förskolan att organisationskulturen har påverkats av deras 

närvaro? 

2) Hur upplever manliga förskollärare att de blir bemötta? 

3) Anser de manliga förskollärarna att de får samma arbetsuppgifter som sina kvinnliga 

kollegor? 

 

1.2 Uppsatsens disposition 
Efter inledningsavsnittet kommer en fördjupad teoretisk referensram med fokus på teorier 

kopplade till bland annat genus och organisationskultur. I metoddelen diskuteras exempelvis 

arbetsgång, innebörden av en kvalitativ metod samt forskningsetik. Sedan presenteras analys- 

och resultatdel och avslutningsvis en sammanfattande diskussion. 
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2. Teoretisk referensram 
I detta teoriavsnitt kommer en rad teorier att presenteras. Den teoretiska referensramen bygger 

till största del på manligt och kvinnligt, genus, genusutveckling, arbetsdelning samt 

organisationskultur.  

 

2.1 Kvinnligt och manligt 
Som individer i ett samhälle möter vi ständigt uppfattningar om kön. Begreppet kön går att 

koppla till engelskans gender, som i sin tur utvecklats från generate. Begreppet generate 

betyder att konstruera, så detta handlar alltså om det sociala könet och hur det konstrueras på 

ett socialt plan. Så fort vi möter någon så försöker vi avgöra om personen är en kvinna eller en 

man (Connell 2002:3-9). Detta gör vi utifrån våra egna föreställningar om hur manligt och 

kvinnligt konstrueras, men vad är egentligen kvinnligt och manligt? Nationalencyklopedins 

definition av kvinnlig är att det är en person som innehar ett kvinnokön (www2), deras 

definition av manlig är en person som innehar ett mankön (www3). Dessa definitioner påvisar 

det biologiska könet, men betydelsen blir mer komplicerad och innehållsrik om man 

diskuterar manlighet och kvinnlighet i relation till social konstruktion. Yvonne Hirdman, 

professor i kvinnohistoria och genushistoria, diskuterar begreppet genussystemet vilket 

beskriver de förväntningar som påverkar relationen mellan män och kvinnor. Systemet bygger 

på två delar, isärhållning och den naturliga ordningen (Hirdman 2001 refererad Holth et al 

2012:76), dessa begrepp  diskuteras i följade avsnitt.  

 

2.1.1 Isärhållning 

Det pågår en ständig jämförelse mellan det manliga och det kvinnliga könet. Denna 

jämförelse och diskussion bidrar i förlängningen till upprätthållandet av isärhållningen mellan 

könen. Isärhållningen innebär att det skapas en bild av att mannen och kvinnan befinner sig i 

två olika världar, detta är världar som inte ska beblandas med varandra. När världarna krockar 

med varandra så skapar detta en ovanlig situation (Hirdman 2003:65f). Isärhållningen bygger 

alltså på tanken om att det skulle finns en skillnad på män och kvinnor. Att de inte har tillgång 

till samma sfärer och områden just på grund av denna föreställning. För att föreställningen ska 

fortleva är det viktigt att könen respekterar dessa skillnader och att man håller sig till de olika 

sfärerna, exempelvis när det gäller yrken. Detta är en bidragande orsak till att det finns en 

könsegregering på vår arbetsmarknad (Amundsdotter & Gillberg 2003:46f). 

Könssegregeringen blir tydlig när en man befinner sig i den ”kvinnliga” sfären (Elvin-Nowak 

& Thomsson 2003:51). Det kan exempelvis ses som skamligt att en man ger sig in på ett 

”kvinnligt” område och det hotar framförallt manligheten och bilden av den. Det som 

bestämmer om en bransch, ett företag eller en syssla är manligt eller kvinnligt, är närvaron av 

könen. Om det är en syssla som många män genomför så blir denna syssla ”manlig”. Det är 

alltså det kön som är överrepresenterat som avgör hur sammanhanget kategoriseras (Elvin-

Nowak & Thomsson 2003:23).  

 

Motsvarande kan även en kvinna kan uppleva detta om hon befinner sig i en mansdominerad 

bransch. I och med att hon bryter mot isärhållningen så blir hon otroligt avvikande och hennes 

närvaro är också något som uppmärksammas väldigt mycket. Om en kvinna självmant söker 

sig till ”manliga” arbetsuppgifter, följer ofta en viss typ av jargong. Jargongen fokuserar på att 

kvinnan egentligen använder manliga egenskaper för att genomföra uppgiften trots att hon är 

kvinna (Hirdman 2003:65f). Man letar helt enkelt efter manliga drag hos denna kvinna och 

det kan exempelvis handla om manligt utseende eller ett manligt agerande (Elvin-Nowak & 

Thomsson 2003:33).  
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Ett annat exempel på tankar som gynnar isärhållningen är diskussioner om graviditet och 

barnafödandet. Detta skulle kunna ses som bevis för att kvinnan är djurlik. Genom dessa 

egenskaper, som tydligt visar reproduktionen, befinner hon sig i närmare kontakt med jorden. 

Vilket också gör att hon blir jämställd med djuren när mannen istället blir människan. Man 

menar att i och med att kvinnan är djurlik så är hon ”mindre” människa än mannen. 

Barnafödandet är en del i kvinnans naturliga plats och det leder till en rad andra åtaganden 

som också är kvinnans (Hirdman 2003:80f). Genom dessa diskussioner så påvisas den tänkta 

skillnaden mellan mannen och kvinnan, vilket upprätthåller isärhållningen. 

  

Pirjo Birgerstam (red) (1997) diskuterar i sin studie, att det förväntas att förskolans kvinnor 

ska vara människo- och relationsinriktade. Detta ställs i relation till förväntningen på 

förskolans män, vilken bygger på att de ska vara uppgifts- och handlingsinriktade. 

Birgerstams resultat förstärker denna förväntning, eftersom det visar att männen ser sitt 

agerande med barnen som den huvudsakliga uppgiften. Enligt Birgerstam vill männen gärna 

vara drivande i projekt med barnen. Detta kan handla om allt ifrån att spela fotboll, bygga en 

koja till att tillverka något eller göra en utflykt med barnen. Männen omvandlar förskolans 

målsättningar till praktiska och tydliga konkreta aktiviteter. Praktisk kunskap värderar 

männen högt hos sig själva. Det är även något som de tycker om att lära ut, både till blivande 

förskollärare i form av lärarepraktikanter samt till barnen. Männen inser att de praktiska 

uppgifterna inte är det viktigaste i verksamheten, men de använder sig helst av praktiska 

uppgifter (Birgerstam 1997:43).  

 

Genusdefinition är ett begrepp som påverkas av isärhållningen. Begreppet i sig bygger på vårt 

behov av att kategorisera och gruppera andra individer och ting, framförallt kopplat till genus 

(Hirdman 2003:72f). I och med att isärhållningen skapar en uppdelning mellan vad som anses 

vara manligt och kvinnligt, förstärker genusdefinitionen även detta. Hirdman belyser detta 

genom att exemplifiera begreppet med hjälp av en tidigare definition som påstod att byxor var 

manligt. Det dröjde framtill 1950-talet innan svenska kvinnor började använda byxor i allt 

större utsträckning. Fascinationen av att definiera och kategorisera saker och ting finns med i 

flera aspekter av vårt liv (Hirdman 2003:72f). Vi genusdefinieras väldigt tidigt i våra liv, 

redan från den dagen då vi föds. Utåt visas vårt kön genom symboler så som leksaker och 

kläder. Så fort vi uppmärksammar en leksak så definieras denna, borde den tillhöra en pojke 

eller en flicka. Lastbilar och traktorer är exempel på leksaker som anses vara för pojkar 

(Elvin-Nowak & Thomson 2003:21f).   

 

Genuskontrakt är också ett vanligt begrepp inom genusforskningen och begreppet i sig skapar 

en förväntning på vad det innebär. Ett kontrakt brukar vanligtvis innebära en 

överenskommelse mellan två parter, en överenskommelse som båda parter är nöjda med. Är 

det verkligen så när det kommer till genuskontraktet? Begreppet innebär ju bland annat att 

mannen ska försörja kvinnan och att kvinnan ska vara hemma och ta hand om hemmet och 

familjen. Båda parter är låsta till kontraktet och kontraktet i sig är något som tynger och 

begränsar dem (Hirdman 2003:84f).  
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2.1.2 Den naturliga ordningen 

Den naturliga ordningen
1
, det andra begreppet inom genussystemet, visar bland annat på över- 

och underordningen mellan könen. Denna över- och underordning innebär att mannen tar 

hand om kvinnan och att kvinnan därigenom är svagare än mannen (Hirdman 2003:81). Det 

vill säga att mannen kommer i första hand, det är exempelvis han som tilldelas makt. Vilket 

sker i större utsträckning än för kvinnor. Detta synsätt är något som både kvinnor och män 

agerar utifrån, vare sig det sker medvetet eller inte. En annan aspekt som påverkas av den 

naturliga ordningen är att männen får fördelar just för att de är män. Exempelvis så blir de 

tagna på större allvar i högre utsträckning än vad kvinnor blir (Elvin-Nowak & Thomsson 

2003:36). Den naturliga ordningen upprätthålls också genom att männen oftast tjänar mer än 

kvinnor, vilket direkt sätter kvinnan i en underordnad position. Att kvinnor dessutom utför 

mer av de hushållsnära sysslorna skapas ännu större förutsättningar för ordningens existens 

(Elvin-Nowak & Thomsson 2003:101).  

 

Ordningen upprätthålls genom vårt agerande och det är vi som skapar förutsättning för att det 

ska existera. Så länge det inte finns någon som bryter mot eller ifrågasätter ordningen så 

uppstår det inga problem. Den naturliga ordningen existerar med hjälp av samhällsstrukturer. 

Detta är strukturer som vi, som individer i samhället, upprätthåller. Dessa strukturer reglerar 

vilket beteende som är okej och påverkar individer i stor utsträckning. Om någon exempelvis 

skulle bryta mot det som är accepterat, leder detta till att individen måste förklara sig mot 

omgivningen och man kan möta många ifrågasättande kommentarer (Elvin-Nowak & 

Thomsson 2003:38ff). Det är dock viktigt att tänka på att strukturerna kan skilja sig åt 

beroende på samhällets kultur. I Ryssland är det exempelvis vanligt med kvinnliga läkare och 

i Västafrika är det vanligt med kvinnliga affärsinnehavare. Detta kan sättas i kontrast med att 

det i Nederländerna är vanligast att sjuksköterskorna är män (Hofstede et al. 2011:173). Det 

kan alltså vara så att det som är norm i ett land eller inom en kultur, inte alls stämmer överens 

med andra länder eller kulturer. Isärhållningen och den naturliga ordningen är strukturer som 

tydligt visas genom arbetsdelning, vilket tas upp senare i uppsatsen. 

 

2.2 Historisk aspekt på föreställningar om kön 
Redan under antiken specificerades och definierades vad maskulinitet var och hur man borde 

förhålla sig till detta. Egenskaper som att vara hård, ha förstånd, kontroll, styrka och förmåga 

till moraliskt omdöme var sådana som tillskrevs mannen. Han hade också en förmåga till ett 

högre tänkande. Alla dessa egenskaper formas i relation till kvinnan, mannen är allt som 

kvinnan inte är. Detta berör också vad som kan kallas för maskulinums första lag, vilken 

innebär att inte vara kvinna (Hirdman 2003:48). Under historien har dock synen på manlighet 

förändrats och det som ansetts som typiska manliga egenskaper har varit olika beroende på 

tidsepok. Exempelvis menar man inom freudianismen att mannen är man på grund av sitt 

könsorgan. Genom att han innehar detta organ så är han en riktig människa. Bland annat att 

han har en förmåga att förstå civilisationer (Hirdman 2003:49ff).  

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Den naturliga ordningen kan också betecknas som könsmaktsystemet, hierarkin och genuskontraktet 
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Det är inte bara tidens utveckling som har påverkat synen på manlighet och manligheten i sig, 

även händelser har drastiskt förändrat synen. Eftersom många av de amerikanska männen var 

tvungna att ge sig ut i andra världskriget minskade tillgången på män vilket ledde till att 

kvinnorna fick träda in i deras ställe. Resultatet av detta blev att när krigen var över så fick 

många av männen problem med synen på manlighet. Eftersom kvinnorna hade klarat av de 

arbetsuppgifter som tidigare ansågs vara manliga, så visste männen inte längre hur de skulle 

ge uttryck för sin maskulinitet (Buchbinder 1994:8f).  

 

2.2.1 Manlighet 

Det talas om ”den nya mannen”, vars egenskaper och agerande kan se annorlunda ut i relation 

till andra män. Exempelvis försöker han vara mer mjuk och är i bättre kontakt med sina 

känslor. Han är också villig att vara sårbar framför andra och känslosam i största allmänhet 

(Buchbinder 1994:2). Detta kan tänkas är egenskaper som ofta snarare anses vara feminina än 

maskulina. Synen på den nya mannen går också att koppla till att män i kvinnodominerade 

yrken ofta utsätts för fördomar om att de är homosexuella. Dessa män framställs ofta som 

extremt feminina och ”mjukismän” (Nordberg 2005:210). Bilden av ”den nya mannen” kan 

man sätta i relation till ”den moderna kvinnligheten”. Den nya kvinnligheten innebär att hon 

är självständig och tar egna beslut (Elvin-Nowak & Thomsson 2003:135).  

 

I samhället pågår diskussioner gällande problematiken om att maskulint och feminint är starkt 

kopplade till de biologiska könen. Även här kan man koppa in tankarna kring ”den nya 

mannen” och ”den moderna kvinnligheten”. Det som är viktigt att ha i åtanke kring 

diskussionen, är att även de sociala reglerna och sättet att förhålla sig till genus är baserat på 

det biologiska könet. Det som är socialt konstruerat istället för biologiskt påvisas vara mer 

föränderligt och varierande (Alvesson & Due Billing 2011:113f). När dessa diskussioner 

bildas så ifrågasätts också genussystemets tankar om isärhållandet och den naturliga 

ordningen, vilket i sin tur påverkar vår föreställning om tillvaron. 

 

Det manliga och det kvinnliga skapas i relation till varandra. En central del i formandet av 

manligheten, är mannens relation till andra män. I dessa homosociala situationer skapas 

manligheten och det gör männen tillsammans (Hirdman 2003:57f). Om man lyfter upp detta 

skapande av manlighet och maskulinitet till en högre nivå, kan man se att den hegemoniska 

manligheten skapas i relation till underordnade manligheter (Connell 1987:183). Enligt 

Nationalencyklopedin så kan betydelsen av hegemoni vara ledning och ledarskap (www4). 

När begreppet hegemoni sätts samman med manlighet, skapas en föreställning om en 

manlighet som är överordnad andra manlighet. Det som i högsta utsträckning skapar den 

hegemoniska manligheten är det som dominerar inom bland annat massmedia och religiösa 

områden (Connell 1987:184). De ideal som formas av den hegemoniska maskuliniteten kan 

komma från olika håll, exempelvis så kan skådespelare ha en stor påverkan hur 

maskuliniteten utformas. Maskuliniteten är flexibel och kan se väldigt olika ut genom den 

historiska utvecklingen (Connell 1995:115). Precis som att den hegemoniska manligheten 

påverkar vad som anses manligt, så finns det även starka påverkningar på vad som anses 

kvinnligt. I västvärlden finns det en tydlig medial bild av hur flickor och kvinnor ska se ut. 

Denna mediala bild syftar på att kvinnor och flickor egentligen inte ska göra något speciellt, 

men de ”måste” vara sminkade, blonda och extremt smala. Denna samhällsuppfattning visar 

också att om kvinnor och flickor inte uppfyller dessa krav så finns det ingen som vill ha dem, 

de är inte åtråvärda (Connell 2002:2).   
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Eftersom manligheten skapas i relationen mellan män, skapas också normer för hur 

manligheten ska uttryckas och vad som är accepterat. Det är viktigt att manligheten är 

normbärande. Den norm och det ideal som manligheten och mannen har, jämförs hela tiden 

med kvinnligheten. Denna jämförelse förstärker manligheten genom den skillnad som de två 

uppvisar. Ofta poängteras det också att mannen är den ”riktiga” människan, vilket skapar och 

gynnar den naturliga ordningen mellan könen. Det finns bland annat ett ryskt ordspråk som 

tydligt visar på kvinnors underordning i relation till mannen och människan.”Hönset är ingen 

fågel och kvinnan är ingen människa” lyder ordspråket (Hirdman 2003:59-62). Det är alltså så 

att likväl som manlighet definieras av ”manliga” egenskaper så definieras den också av sådant 

som manligheten inte innebär. Exempel på detta kan vara rosa saker, barn, omsorg och att 

städa (Hirdman 2003:64).  

 

2.3 Relationer i förskolan 
Marie Nordberg presenterar i sin avhandling från 2005, att när det kommer till själva 

omsorgsarbetet får männen ofta en underlägsen roll i jämförelse med kvinnorna. Ett tydligt 

exempel på detta är att männen kan möta attityden från föräldrar av att de faktiskt gör 

omsorgsbiten trots att de är män. Föräldrar ansåg att det endast var kvinnan som var den 

omsorgsgivande, av förskollärarna. Att kunskap om omsorg är något som föräldrarna ansåg 

att kvinnor fått med sig under sin uppväxt. Det kan även handla om att kvinnor tros ha den 

omsorgsgivande egenskapen, dessa attityder om omsorg sätts i relation till männen. 

Föräldrarna i studien menade alltså att omsorg inte är något som man kan lära sig under sin 

utbildning till förskollärare (Nordberg 2005:106).  

 

Föräldrarna kan påverka förskollärarnas arbetssituation och de kan bidra till att de manliga 

förskollärarna bemöts på ett speciellt sätt. Exempelvis kan föräldrar komma med 

kommentarer och åsikter som skiljer ut den manliga förskolläraren från sina kvinnliga 

kollegor. Oftast handlar det om att mannen urskiljs en positiv särart, vilket bland annat bygger 

på att mannen förväntas utföra andra aktiviteter och sysslor än sina kvinnliga kollegor 

(Nordberg 2005:104). Män som arbetar på förskolan kan till exempel få höra att ”Det är 

verkligen tur att du finns här så barnen får spela fotboll och snickra […]” (Nordberg 

2005:105). Det finns en föreställning om att närvaro av manliga förskollärare kan vara bra för 

barnen, eftersom det finns en överrepresentation av kvinnor inom yrket. Föreställningen 

bygger på åsikter om att det är bra att ha en manlig förebild i tidig ålder, inte bara i hemmet 

utan även på förskolan. Att männens närvaro skulle vara ett bra komplement till alla kvinnor i 

relation till barnens inlärning (Birgerstam 1997:53). Manliga och kvinnliga förskolepedagoger 

blir som varandras motsatser, där männen förs till manliga sysslor. Debatten om hur viktigt 

det är med män i förskolan och hur de blir förebilder pågår ständigt (Nordberg 2005:104f). 

Att vara ”manlig” och vara bra på typiska manliga sysslor kan vara en viktig identitetsmarkör 

för män. De vill gärna känna sig ”manliga” och genom att låta dem utföra typiskt manligt 

kodade sysslor kan det ge männen en upplevelse att känna sig manliga (Nordberg 2005:149). 

 

I Birgerstams (red) (1997) studie visas det att kvinnor och män som arbetar inom förskolan 

har väldigt lika målsättning. De vill skapa en bra verksamhet för barnen och det allra 

viktigaste är omsorg och inlärning. En förutsättning för att arbetet med barnen ska fungera så 

bra som möjligt är, att ha ett bra samarbete i personalgruppen. Det är även viktigt att känna 

glädje till arbetet och att ha engagemang (Birgerstam 1997:41). I studien poängteras 

föreställningarna om att män och kvinnor förväntas ha olika utgångspunkter i sina tankar och 

handlingar. Att kvinnor tros utgå ifrån det specifika och män från det generella. Kvinnors 

utgångspunkt förväntas bygga på att de utgår ifrån det unika eller det avvikande i varje 
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situation. Att de skulle anpassa sitt agerande till varje ny situation. Detta skulle leda till att 

kvinnor är väldigt flexibla i sitt sätt att hantera barnen. De ser inte regler eller ramar som 

exakta, utan anpassar sina handlingar efter varje situations krav och förutsättningar. Vilket 

också skapar en föreställning om att kvinnor är beredda på förändring och om något 

oförutsägbart händer. När det gäller männen så tros de agera efter det generella, det allmänna. 

Det finns en förväntning av att de handlar rationellt, alltså på det sätt som de alltid agerat. Det 

innebär att man handlar på samma sätt utifrån uppsatta ramar, regler, modeller och riktlinjer. 

De ska vara lätta att förstå och personalen ska veta vad som gäller (Birgerstam 1997:44f).  

 

I studien kommer Birgerstam (red) (1997) fram till att det finns föreställningar på män och 

kvinnor kopplat till huruvida de är framtids- eller nutidsorienterade. Resultatet visar att 

kvinnor har en tendens att leva i nuet medan män är mer framtidsorienterade. Att männen är 

framtidorienterade kan kopplas till att de gärna vill få något praktiskt gjort. De vill planera 

och bestämma projekt för framtiden, sätta upp mål gällande vad de ska hinna med att göra i 

framtiden. Genom att planera och bestämma vad som ska göras har männen konkreta 

uppgifter att se framemot. De vill kunna beräkna vad som behövs göras eller hur många som 

måste vara inblandade för att projektet ska bli så bra som möjligt. Att kvinnor lever i nuet går 

hand i hand med det vi beskrev tidigare, att kvinnor handlar utifrån varje specifikt situation. 

Kvinnor gillar att anpassa sitt agerande och se situationen som den är just då. Deras handlande 

sker utefter varje specifik situation (Birgerstam 1997:46f). Birgerstam (red) (1997) menar 

också att en blandad könsstruktur förväntas skapa harmoniska arbetsplatser, efter som könens 

olikheter skapar en balans. Olikheterna förväntas skapa motpoler vilket gör att man 

kompletterar varandra (Birgerstam 1997:51). 

 

2.4 Arbetsdelning 
Den traditionella arbetsdelningen är fortfarande väldigt påtaglig i modern tid, det är den som 

format de könsstereotyper som vi idag ser i relation till arbetet. En av anledningarna till att 

denna uppdelning och segregering i arbetslivet finns, beror till viss del på hur 

arbetsmarknaden utformades under industrialismen (Alvesson & Due Billing 2011:86). 

Arbetsdelningen påverkas också i högsta grad av genussystemet.  Alvesson och Due Billing 

(2011) menar att uppdelningen som skapades byggde på att kvinnor och män borde utföra 

olika typer av uppgifter. Exempelvis så dominerar kvinnorna inom branscher som arbetar med 

sjukvård, omsorg och utbildning, medan männen snarare befinner sig inom tekniska 

branscher. Detta leder till en horisontell segregering, där vissa branscher har en 

överrepresentation av kvinnor, medan andra av män (Alvesson & Due Billing 2011:87f). 

Denna segregering bygger på tankarna om isärhållningen. Dock menar Alvesson och Due 

Billing (2011) att förutom den horisontella segregeringen finns det också en vertikal 

segregering, där könet kan påverka var i organisationen individen hamnar och vilka 

möjligheter till karriär som finns. Detta visas exempelvis genom att kvinnorna är 

underrepresenterade på högre positioner i företag (Alvesson & Due Billing 2011:86). Den 

vertikala segregeringen blir således ett bevis för den naturliga ordningen. 

 

Som vi varit inne på tidigare, finns det tillfällen då män eller kvinnor överträder denna 

segregering. Dock blir det olika effekter och resultat beroende på om det är en man som ger 

sig in i en kvinnodominerad organisation eller om det är en kvinna. Män som exempelvis 

söker sig till barnomsorg, kan möta en attityd som menar att eftersom de är manliga så har de 

inte rätt egenskaper för att ge omsorg. Att de antagligen inte kan se barnens behov eller veta 

hur man ska möta behoven på rätt sätt (Alvesson & Due Billing 2011:131f).  
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Som vi nämnde tidigare kan en fördom som män i kvinnodominerade yrken möter vara att de 

troligen är homosexuella. Detta eftersom de utför ett yrke som vanligtvis anses vara feminint. 

Däremot kan männen även möta positiva attityder till deras närvaro i ett kvinnodominerat 

yrke. De kan få ett positivt bemötande på grund av att deras närvaro exempelvis kan höja 

lönenivån. Förutom detta kan det hända att en man inom ett kvinnodominerat yrke kan bli 

”utnyttjad” på grund av att han är man. Exempelvis kan omgivningen förutsätta att han ska ha 

teknisk kunskap eller vara fysiskt stark, vilket kan leda till att han får utföra ”manliga” 

uppgifter (Alvesson & Due Billing 2011:132f). Det är exempelvis vanligt att männen i dessa 

yrken utför idrottsaktiviteter med barnen eller får tekniska sysslor (Nordberg 2005:149).  

 

I och med att det finns olika förväntningar på hur kvinnor och män ska agera i sitt yrkesliv, får 

detta olika effekter (Elvin-Nowak & Thomsson 2003:200). Något annat som är väldigt tydligt 

i relation till män i olika yrkesmässiga positioner, är att det finns en förväntan av att de ska 

vilja avancera och utvecklas i organisationer (Alvesson & Due Billing 2011:133). De ska vilja 

bli chefer, de får inte nöja sig på samma sätt som kvinnor får eller ska (Elvin-Nowak & 

Thomsson 2003:200). En annan skillnad mellan attityden mot kvinnor och män i 

organisationer är att om en kvinna ger sig in i ett ”manligt” yrke så kan hon ofta möta en 

annan attityd än deras manliga motsvarigheter. Kollegornas attityd kan bli att hennes närvaro 

drar ner statusen på yrket och lönenivån (Alvesson & Due Billing 2011:131ff). 

 

Marie Nordberg (2005) poängterar att de kvinnliga och manliga arbetstagarna oftast utför 

samma arbetsuppgifter, i alla fall när det handlar om grundläggande uppgifter som byte av 

blöjor, snyta barn eller tillaga frukost. Det är dock en skillnad på arbetsfördelningen mellan 

män och kvinnor, när det kommer till aktiviteter med barnen. Fördelningen av arbetsuppgifter 

sker genom könskategorisering, vanligtvis i manliga och kvinnliga sysslor där varje enskild 

individs eget intresse vägs in. Ett exempel är män som gillar att snickra medan det är något 

som kvinnor vanligtvis inte är intresserade av. Fördelningen går ut på att man delar in 

arbetstagare i två olika grupper som har olika intressen (Nordberg 2005:103f). 

 

2.4.1 Nivåerna samhällsstruktur, organisationer och individer 

I diskussioner om könsarbetsdelningen och den könssegregering som finns, kan man komma 

att se mönster. Det går att diskutera arbetsdelningen på olika nivåer som samhällsstruktur, 

organisationer och individer. På samhällsnivån diskuteras allmänna drag och mönster i 

samhället, det rör bland annat marxistisk-feministiska analyser. Deras diskussion bygger till 

viss del på att det oavlönade arbete som kvinnor har gjort och fortfarande gör. Att detta 

oavlönade arbete skapar förutsättningar för att upprätthålla kapitalismen och produktionen. De 

marxistiska feministerna menar också att eftersom kvinnan ägnar sig mycket åt oavlönat 

arbete i hemmet, försämras deras chanser till en bra position på arbetsmarknaden. Ett annat 

synsätt som tas upp är det som radikalfeministerna presenterar, det är ett synsätt som bygger 

på att kvinnor förtrycks och blir dominerade av män på grund av sociala strukturer och 

praktiker (Alvesson & Due Billing 2011:92ff).  

 

På organisationsnivån finns det fokus på specifika platser, så som organisationer, företag och 

yrkesgrupper. Teorin bygger på att det är i dessa sammanhang som segregeringen och 

ojämlikheten mellan könen skapas. På denna nivå diskuteras bland annat organisationspolitik 

och organisationskultursteori. Organisationspolitiken handlar om den könssegregation som 

kan uppstå med hjälp av hur arbetsgivaren och arbetstagarna agerar. Den tar bland annat upp 

hur åtgärder kan göra arbeten tillgängliga för både män och kvinnor. Alltså, hur man genom 

agerandet skapar dessa förutsättningar i organisationen. Det kan exempelvis handla om en 
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diskussion som vi fört tidigare i detta teoriavsnitt, den diskussion om att män kan känna sig 

hotade av kvinnor som stiger in i deras mansdominerade yrkesvärld. Att de känner sig hotade 

av risken för lägre yrkesmässig status och en sämre lönenivå. Organisationskulturen påverkar 

även den. Här finns det en tanke av att det är innebörden av idéer, värderingar och 

föreställningar som påverkar könsarbetsdelningen (Alvesson & Due Billing 2011:97f). 

 

På individnivå fokuseras det bland annat på rollteori och interaktionsteorier. Detta är teorier 

som påverkar könsarbetsdelningen på grund av de normer som dessa skapar. Förväntningarna 

av att vissa yrken är för män och vissa för kvinnor, kan leva kvar genom föreställningen om 

att det finns en skillnad på män och kvinnor. Här går det också att resonera kring tanken av att 

olika yrken antingen är feminina eller maskulina. Den stereotyp som finns har fortfarande en 

stor grad av påverkan på yrkesvalen och segregeringen (Alvesson & Due Billing 2011:98f).  

 

2.5 Organisationskultur 
Det finns många delar i en organisation som är viktigt för dess framväxt och utveckling. 

Något av det mest centrala är organisationskulturen. Den påverkar hela företaget, oavsett om 

kulturen är uttalad eller informell. Det är viktigt att som ledning ha förståelse för hur stor 

kulturens påverkan verkligen är (Alvesson 2009:7). Kulturen består av flera dimensioner, 

lager kan man kalla det. Man brukar diskutera fem lager som formar och påverkar 

organisationskulturen. Basen i dimensionerna är grundläggande antaganden som sedan följs 

av värderingar, normer, beteendemönster och artefakter.  

 

De grundläggande antaganden som finns i organisationen är den del av kulturen som 

påverkar företaget mest. De är djupt rotade och många av organisationens medarbetare tar 

dem som självklara (Bruzelius & Skärvad 2007:319f). Dessa självklara beteenden hjälper 

exempelvis gruppen när det uppstår problem. Detta är problem som kan kategoriseras i två 

delar, externa och interna problem. Antaganden för externa problem handlar om hur arbetet 

ska genomföras och hur det kontrolleras efter utförande, en slags utvärdering. Interna problem 

handlar om arbetsgruppens medlemmar och hur de ska bete sig mot varandra. Till exempel 

kan det handla om att alla anställda ska behandlas lika oavsett om man är chef eller 

medarbetare (Bang 1999:57). 

 

När det handlar om värderingar så kan de ofta användas för att skildra organisationskulturens 

innehåll (Bang 1999:50). Innebörden av värderingar kan variera en del och det finns många 

åsikter om vad värderingar innebär. Det kan exempelvis handla om att man vill ha en trygg 

arbetsplats, där de anställda vill att företaget ska arbeta för att uppnå detta (Bang 1999:53). En 

annan aspekt på värderingar är att de används för att veta hur man ska bete sig i vissa 

situationer. Detta kan exempelvis vara vid problemhantering i organisationen (Bruzelius & 

Skärvad 2007:319). Något som tydligt påverkar företagets värderingar är normer. Det kan till 

exempel handla om att ett företag förespråkar artighet som en av sina värderingar. För att få 

denna värdering förverkligad används ett antal uttalade och outtalade normer om hur man ska 

agera för att uppfattas som artig. Normer skapas när människor interagerar med varandra. 

Detta leder till skapandet av förväntningar på andras beteenden, oavsett om det är lämpligt 

eller olämpligt beteende. Man skiljer på de normer som medarbetarna känner till och de 

normer som medarbetarna är omedvetna om. Dessa visar att oavsett medvetna eller 

omedvetna normer, så påverkar de anställdas beteende i organisationen. Alla sorters 

beteenden är normer, oavsett om de är uttalade eller inte. Det kan handla om förväntade 

beteenden, accepterade eller ett beteende som stöds av gruppen. Normer växer fram i den 

aktuella gruppen och blir allteftersom regler för hur man ska bete sig i gruppen. När det gäller 



   

11 
 

normer är det också viktigt att ha i åtanke att uppfattningen av normerna kan variera från 

person till person i en organisation exempelvis. Det finns ofta individer som avviker från 

normen och denna avvikelse kan vara väldigt viktig för gruppen. (Bang 1999:54f). I 

förskolans värld så kan organisationens normer fungera som guidning till vilket sammanhang 

mannens påverkan på kulturen ska visas. Exempelvis så kan ”normerna peka ut en lämplig 

plats (snickarvrån, datorrummet, fotbollsplanen) och lämpliga aktiviteter (snickeri, ansvar för 

datorer och annan teknisk apparatur, sportaktiviteter och upprätthållandet av ordning) för en 

manlig arbetstagare” (Nordberg 2005:149).  

 

En annan dimension är artefakter, vilket är det tydligaste sättet som kulturen uttrycks i 

organisationen. Exempel på artefakter kan vara teknik, kläder och manér. Det är i första hand 

sådant som syns, hörs och känns i organisationen. Om man granskar en organisation kan man 

relativt lätt se vilka artefakter som finns för att förstärka och förklara kulturen (Bruzelius & 

Skärvad 2007:319). På en kvinnodominerad arbetsplats med närvaro av en eller flera män så 

kan exempelvis verktyg bli artefakter som uttrycker just denna organisationskultur. 

Exempelvis så kan männen påpeka att det ska köpas in ”riktiga verktyg” (Nordberg 

2005:148). 

  

Utöver de fem dimensionerna diskuteras även verklighetsuppfattningar i relation till 

organisationskultur. I en organisation som har många symbolbärande föremål skildras olika 

tolkningar på symboler individuellt som kollektivt. Det är den gemensamma skildringen i en 

grupp som bildar verksamhetens kollektiva verklighetsuppfattning. Verklighetsuppfattningar 

används av medarbetarna för att tolka och förstå meningen i det som upplevs. Det går att likna 

verksamhetsuppfattningar med ett filter som medarbetarna ser verkligenheten igenom. Det 

hjälper dem skapa en innebörd i relationer, handlingar, objekt och uttalanden. Gruppen får en 

gemensam uppfattning om verkligenheten genom att lära sig av varandra, även genom att se 

hur andra agerar i vissa situationer och vilka följder olika händelser får. Det kan handla om 

meningsskiljaktigheter i vad som är sant eller inte, om hur uppfattningar om händelser, 

personer och grupper hänger ihop. Alla har vi olika verklighetsuppfattningar och de behöver 

inte vara sanna för att de ska finnas (Bang 1999:60f). 

 

Inom organisationskultur ligger fokus på kollektivet och dess föreställning om organisationen, 

speciellt på det sociala livet i organisationen (Alvesson & Due Billing 2011:170). Intresset 

ligger på att uppmärksamma hur kulturen uttrycks mellan individer, då det oftast är där den 

visas (Alvesson 2009:12). Organisationskulturen är något som också kan påverka 

organisationens syn på (hur) kvinnlighet och manlighet (Alvesson & Due Billing 2011:170ff). 

Utöver de dimensioner vi tidigare nämnt så används även ritualer och metaforer för att 

förverkliga organisationskulturen. En ritual kan exempelvis vara ett möte där det finns ett 

visst beteendemönster som upprepar sig (Alvesson & Due Billing 2011:177). Det handlar 

alltså om ett sätt att samlas och utbyta samma beteende i kollektivet. En definition av 

metaforer kan vara att ”metaforer är verbala symboler, rika på mening och uttryck” som Mats 

Alvesson och Yvonne Due Billing (2011:180) skriver. Ett exempel på en metafor är att 

organisationens personal ses som en familj (Alvesson & Due Billing 20011:181).   
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Enligt Smircich (1983a refererad i Forslund 2009:127) finns det två aspekter att utgå ifrån när 

man studerar organisationskultur. Dessa aspekter ter sig väldigt olika i relation till begreppet 

organisationskultur. 

 

 Variabelaspekt 

 Metaforaspekt 

 

Variabelaspekten innebär att man ser kulturen som ett fenomen och ett hjälpmedel i 

organisationen, kulturen blir jämställd med andra delar av organisationen. Det innebär helt 

enkelt att ”organisationen har en kultur” (Forslund 2009:128). När det gäller att se kulturen 

som en metafor används kulturen för att skapa en förståelse för organisationen. 

Organisationen blir en kultur och allt i den kan kopplas till och förstås av kulturen. Det spelar 

ingen roll om det handlar om strategier eller bokföring, allt kan förklaras med hjälp av 

kulturen. Övergripande för kulturen är dock att ledningen och cheferna i högsta grad kan styra 

den. De kan skapa den kultur som de anser passa för de mål som finns med verksamheten 

(Forslund 2009:128).  

 

En viktig aspekt att betrakta i diskussionen kring organisationskultur är existensen av 

subkulturer. En subkultur innehåller samma delar som kulturen överlag, men den berör ett 

mindre kollektiv. Detta kollektiv har en pågående interaktion, vilket skapar förutsättning för 

att subkulturen ska finnas. De skapar exempelvis egna ritualer, värderingar och normer som 

bara de förstår. Subkulturer kan uppstå genom regleringar från organisationen i stort, det är 

exempelvis vanligt att arbetsgrupper bildar subkulturer. Det kan bland annat handla om att en 

specifik arbetsgrupp i organisationen jobbar tätt tillsammans och därigenom skapar en 

sammanhållning och subkultur (Forslund 2009:152). 
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3. Metod 
Här i metoddelen beskrivs vår arbetsgång. Först beskriver vi bakgrunden till syftet med 

undersökningen. Sedan val av metod, vår förförståelse och vad vi har för urval i 

undersökningen. Därefter redogör vi för hur vi gått till väga med uppbyggnaden av 

intervjuguiden och hur vi genomförde våra intervjuer. Till sist kommer en genomgång av hur 

vi bearbetat och analyserat data, validitet och reliabilitet samt våra etiska aspekter. 

 

3.1 Bakgrund till syfte 
Idén till ämnet fick vi genom Line Holths inspirationsföreläsning den 26 januari 2012. Den 

handlade bland annat om kvinnors underlägsna roll i tekniska yrken. På föreläsningen 

diskuterades även en vändning av genusdebatten, en diskussion som speglade män i 

kvinnodominerade yrken. Efter val av ämne, började vi diskutera olika infallsvinkar och 

avgränsningar som ämnet kan innebära. En av våra första tankar var att jämföra 

organisationskulturen på två förskolor. Att vi skulle undersöka hur det såg ut på en förskola 

med blandad könsstruktur i relation till en arbetsplats med endast kvinnor. Vi valde dock att 

förändra vårt syfte och istället endast undersöka männens uppfattning av sin arbetssituation på 

en kvinnodominerad arbetsplats. En av anledningarna till att vi fastnade för denna 

infallsvinkel var för att det gav oss en möjlighet att vrida på den klassiska genusdiskussionen. 

Den diskussion som bygger på kvinnors situation på den ”manliga” arbetsmarknaden.   
 

3.2 Kvalitativ metod 
Vi har valt att använda oss av kvalitativ metod i undersökningen och den utfördes genom 

intervjuer. Vår främsta anledning till att använda intervjuer var för att det ger en djup 

förståelse av fenomenet som vi undersöker samt att man får en bättre förståelse för hur 

respondenter upplever sin situation (Corbin & Strauss 2008:12). I och med att man verbalt 

kommunicerar med respondenterna leder det till att vi i viss utsträckning kan anpassa 

intervjun efter hur respondenten svarar. På detta sätt skapas en tydligare bild av fenomenet 

och man kan också få förklaringar till varför svaren blir som de blir. Vid intervjutillfällen 

fanns möjlighet att ställa följdfrågor, både förbestämda följdfrågor men även frågor som 

uppstod utifrån respondenternas svar. Vid en intervju är det viktigt att lyssna på vilka svar 

man får av respondenten. Det är lika viktigt som att vara noga med hur man ställer frågorna 

och att de är begripliga (Kvale & Brinkmann 2009:154). 

  

Genom att använda oss av intervju minimeras risken för det ska uppstå missförstånd mellan 

respondent och oss som genomför intervjun. Vi har exempelvis möjlighet att ställa om frågan 

eller förklara den på ett bättre sätt, om respondenten inte förstår frågan. Det kan exempelvis 

handla om att få förklaringar av begrepp som respondenten använder sig av. Om vi hade valt 

en kvantitativ metod, så hade den datainsamlingen byggt på enkäter med fasta frågor och 

svarsalternativ (Ejlertsson 2005:11). Detta var inte aktuellt eftersom vi ville låta respondenten 

berätta om sina erfarenheter. En annan anledning till att inte använda denna metod är för att 

det är så få män som arbetar inom barnomsorgen. En kvantitativ metod kräver ett större antal 

respondenter, eftersom man undersöker hur kollektivet ser på fenomenet. Vi undersöker 

personliga erfarenheter och åsikter, vilket gör att det inte går (det inte heller) att genomföra en 

observation, för att få svar på vårt syfte och våra frågeställningar. Detta eftersom en 

observation beskriver vad som händer men kan aldrig ge någon förklaring (Kylén 2004:97).  
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3.3 Förförståelse 
Vår föreställning om hur arbetsfördelningen fungerar i förskolan, bygger på att vi tror att män 

ofta kan få andra uppgifter än kvinnor. Det vi menar med andra uppgifter är att de får typiskt 

”manliga” uppgifter. Detta skulle kunna vara uppgifter som att till exempel att byta 

glödlampor, introducera barnen i teknik och tillverkning. Vår förförståelse bygger också på att 

männen ofta blir bemötta med en attityd som säger att de klarar av att behålla sin manlighet 

trots att de arbetar inom barnomsorgen. Vår hypotes är att detta görs genom att de träder in 

genom den kvinnliga sfären och barnen får en manlig förebild. Vi tror att vissa kvinnor kan ta 

på sig en mammaroll över den manliga kollegan. En mammaroll som innebär att de kvinnliga 

kollegorna ”skyddar” mannen från vissa uppgifter inom yrket. Det skulle exempelvis kunna 

hända att den kvinnliga kollegan byter en extra blöja för att mannen ska slippa. Precis som 

alla individer i samhället, påverkas även vi (författarna) av genussystemet och 

föreställningarna om vad det innebär. Utifrån dessa påverkas exempelvis vår förförståelse av 

hur männens arbetssituation ser ut. 

  

När det gäller organisationskulturen tror vi att den påverkas av att det finns en man i 

verksamheten. Vår hypotes säger att de kan vara en attitydskillnad i arbetsgrupper med bara 

kvinnliga medarbetare jämfört med de grupper som har en blandad könsstruktur. Vi tror att 

samtalsämnena kan skilja på arbetsgrupper med eller utan män. I dessa könsblandade 

arbetslag tror vi att manliga artefakter kan synas genom kulturen. Vi menar att på förskolor 

som har manliga förskollärare, kan det förekomma mer så kallade ”manliga aktiviteter”. Det 

kan vara aktiviteter som att snickra i snickarbod.  

 

Dessa tankar är vad vår förförståelse bygger på. En förförståelse innebär ”[…]de tankar, 

intryck och känslor och den kunskap som forskaren har, är en tillgång och inte ett hinder för 

att tolka och förstå forskningsobjektet” (Patel & Davidson 2003:30).  

 

3.4 Urval 
Vår studie bygger på intervjuer med män inom förskolan. Varken respondenternas ålder eller 

utbildning spelade en central roll i urvalsprocessen. Däremot ville vi undvika att intervjua 

flera män från samma förskola, eftersom vårt mål var att få en så stor spridning på 

respondenterna som möjligt. Detta var viktigt på grund av att vi ville se generellt mönster, inte 

hur det möjligtvis skulle se ut på en specifik förskola. Däremot så lades ingen större vikt vid 

om respondenternas arbetslag bestod av fler män än själva respondenten. 

  

Vi använde två olika tillvägagångssätt för att komma i kontakt med undersökningens 

respondenter. I ett första skede togs kontakt med personalchefen för barn och 

ungdomsförvaltningen i en medelstor kommun i Sverige. Syftet med undersökningen 

förklarades och vi fick kontaktuppgifter till kommunens män inom förskolan. 

Kontakttagningen med respondenterna skedde via e-mail, där vi tydligt påpekade att det var 

frivilligt för dem att delta i undersökningen. Efter hand kom det svar från respondenterna och 

det bestämdes således tid för intervju. Därmed blev vårt urval ett bekvämlighetsurval. Det 

innebär att man inte har kriterier utöver att denne ska vilja delta. De kriterier vi hade för 

respondenterna, hade redan uppfyllts innan kontakttagandet (Trost 2007:31). 
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Det andra tillvägagångssättet vi använde för att komma i kontakt med respondenterna, var 

genom att fråga runt bland bekanta om de, i sin tur, kände någon man inom förskolan. Vi 

undvek att intervjua personer i vår direkta närvaro, utan gick ett steg längre bort. Med denna 

metod kom vi i kontakt med tre av respondenterna. Urvalet är ett snöbollsurval, vilket innebär 

att man använder sig av personer i sin närvaro för att komma i kontakt med potentiella 

respondenter (Trost 2007:32). 

 

3.5 Anonymitet och respondenter 
Genom undersökningen fann vi det viktigt att ha speciellt fokus på anonymiteten. Detta 

eftersom respondenterna finns i en yrkesgrupp som är i extrem minoritet. Detta skapar en risk 

för att respondenterna skulle kunna bli identifierade om det finns en bristande anonymitet. 

Därför byttes respondenternas namn ut mot fiktiva, vi delger inte heller vilken förskola de 

arbetar på. Även om ålder och utbildning inte hade vikt i vår urvalsprocess, så märkte vi i 

analysprocessen att detta påverkade i viss utsträckning. Därför valde vi att ta med den data 

och det presenteras i tabellen nedan.  

 

Även om det finns en åldersmässig spridning på våra respondenter, är de många som är 

relativt nära varandra i ålder. Detta i kombination med namnbytet tror vi bidrar till en 

minskad risk för identifiering. För att stärka anonymiteten inom undersökningen valde vi att 

skicka separata e-mail till respondenterna, vid kontakttagandet. Detta på grund av risken att 

respondenterna skulle kunna identifiera varandra, eftersom e-mailadresserna bygger på namn. 

 

Namn Ålder Antal år inom yrket Typ av anställning Utbildning 

Johan  19 år 1½ år Timanställd Ingen utbildning 

Kalle  37 år 13 år Tillsvidare Förskollärare 

Per  22 år 1 år Timanställd Under utbildning 

Oliver  42 år 13 år Tillsvidare Förskollärare 

Erik  48 år 17 år Tillvidare Förskollärare 

Joakim  45 år 20 år Tillsvidare Förskollärare 

Alexander  36 år 13 år Tillsvidare Förskollärare 

Johannes  36 år 14 år Tillsvidare Förskollärare 

 

3.6 Intervjuguide 
En intervjuguide är en mall som intervjuaren använder vid intervjutillfället, för att komma 

ihåg vilka frågor som ska ställas och vad deras syfte är. Guiden kan se olika ut, antingen 

utförlig med specifika frågor eller bara innehålla några ämnesområden man vill få information 

om (Kvale & Brinkmann 2009:146). 

 

Vi har valt att skapa vår intervjuguide med hjälp av en halv-strukturerad intervjumetod. En 

halv-strukturerad intervju innebär att det finns en bestämd följd av frågor, men att 

respondenten får svara på frågorna utifrån sig själv (Lantz 2007:33). Vårt mål med 

intervjuerna var att få en bild av hur männen upplevde sin situation. Detta är en starkt 

bidragande orsak till att vi valde bort strukturerade intervjuer, som innebär att man bland 

annat har färdiga svarsalternativ (Lantz 2007:29f). Vi ville hålla intervjun inom ramen för 

teorierna och utgångspunkterna men samtidigt ha en struktur kvar i intervjun, vilket inte 

skulle fungerat vid en öppen intervju. En öppen intervju bygger nämligen på att man har en 

rad teman man vill undersöka men de formas efter respondentens svar (Lantz 2007:29f).    
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Innan skapandet av intervjuguiden gjordes en omfattande teoriläsning, som hjälpte oss när vi 

skulle ta fram fokusområden till intervjun. Intervjun delades upp i fyra områden. Dessa var 

bakgrundsfrågor, kultur och arbete, genus och avslutande frågor. Anledningen till denna 

uppdelning var för att få en stuktur i intervjun, men också för att underlätta analysprocessen. 

Under skapandet av intervjuguiden fanns även frågeställningarna och syftet i åtanke. Detta för 

att hela uppsatsen ska ha en tydlig röd tråd. 

 

Vi tog fram 27 intervjufrågor med underfrågor som vi sedan kopplade till våra teorier. Detta 

för att endast ställa frågor som skulle ge relevant data. Vi valde att ta fram underfrågor för att 

kunna få en djupare förståelse för respondentens svar. Dessutom kategoriserades 

underfrågorna eftersom vissa av huvudfrågorna var rena ”ja-” och ”nej-” frågor. Beroende på 

respondentens svar kunde följdfrågan bli olika. I vissa frågor använde vi oss av scenario- 

liknande situationer. Vi ville undersöka hur situationsbundet ett visst beteende kunde vara, 

men även för att kunna se skillnad i hur respondenten skulle bete sig i relation till hur denne 

tror att en kvinnlig kollega skulle ha agerat. För exempel se fråga 17 i Bilaga 1 – 

Intervjuguide. Vi valde att ta fram en rad frågor som blev fördjupningar av varandra. Detta för 

att få en tydligare bild.  

 

3.7 Genomförande av intervjuer 
Innan genomförandet av de ”riktiga” intervjuerna, valde vi att göra en pilotintervju. Vi gjorde 

pilotintervjun på en man som jobbar inom barnomsorgen. Anledningen till detta är för att 

undersöka vilken kvalité våra frågor hade samt vilken typ av svar de kunde resultera i. 

Resultatet av pilotintervjun visade att frågorna fungerade på ett bra sätt och det fanns ett flyt i 

intervjun. Därmed blev pilotintervjun sedan en del av studien.  

 

Under intervjuprocessen märkte vi att många av våra frågor som avslutades med 

formuleringen ”..eftersom du är man” eller ”..på grund av att du är man”. Denna formulering 

gav dock en vinkling på frågorna som vi inte var intresserade av, därför togs de bort efter vår 

andra intervju. Resultatet av denna förändring gjorde att vi fick bättre svar på själva frågorna 

och männen behövde inte fundera på att de skulle svara utifrån att de är män, utan svaret kom 

spontant istället. Vi misstänker att formuleringen kom med eftersom vi är kvinnor och kunde 

därför inte utgå ifrån att svaren skulle spegla männens syn. Vid några av intervjuerna fick vi 

svar på flera frågor, när respondenten svarade på en tidigare fråga. Då valde vi att hoppa över 

de frågorna, för att det inte skulle bli upprepningar i intervjun. 

 

Vi genomförde åtta intervjuer, varav två via telefon. Anledningen till att två skedde via 

telefon var på grund av geografiskt avstånd. Vi närvarade båda två vid intervjuerna i så stor 

utsträckning som möjligt. Två av intervjuerna genomfördes av endast en intervjuare, detta på 

grund av sjukdom. Vi är väl medvetna om att det är stor skillnad mellan att genomföra en 

telefonintervju och en intervju där man träffar respondenten. Det finns fördelar med 

telefonintervju framför ett fysiskt möte. Flytet i intervjun blev mycket bättre när den 

genomfördes över telefon, eftersom vi som intervjuare kunde ha en tyst kommunikation 

exempelvis gällande vilka frågor vi redan fått svar på. Vi fann det också lättare att fördjupat 

lyssna på respondenten eftersom man inte behövde tänka på att ha ögonkontakt. Trots 

upptäckten av fördelar med telefonintervju så valde vi att göra en majoritet av intervjuerna 

genom att träffa respondenterna. Vi ville inte riskera att missa för mycket av de dolda 

signalerna samt även för att få ut mer från intervjutillfället. Så fort som intervjuerna innehåller 

djupare och mer komplicerade frågor är det till fördel att genomföra dem mellan fyra ögon 

enligt Krag Jacobsen (1993:161).  
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Vid de intervjuer där vi var två intervjuare, tänkte vi på sitta i en triangelliknande form. Detta 

för att inte utsätta respondenten för någon känsla av underlägsenhet. Genom att göra på detta 

sätt hoppades vi kunna minska den annars hotfulla och utsatta situationen som lätt kan uppstå. 

Intervjun i sig skapar en spänning mellan intervjuare och respondenter, det var onödigt att spä 

på denna spänning. Under själva intervjun ställdes frågorna växlande mellan intervjuarna, 

eftersom frågorna delats upp utifrån guidens teman. Även om vi hade ansvar för olika delar av 

intervjun så ställde vi även följdfrågor på ”varandras” områden. Detta fungerade genom den 

tysta kommunikation som fanns mellan oss som intervjuade. Vi ansträngde oss också för att 

lämna utrymme för respondenterna att fundera över sina svar innan de gav dem. Även om det 

uppstod en pinsam tystnad så prioriterades denna för att låta svaren komma när respondenten 

var redo. Vi försökte också undvika att använda ifyllnadsord som ”mmm”, ”aha” eller 

liknande.  

 

Intervjuerna genomfördes i personalrum eller andra avskilda utrymmen, detta för att minska 

omgivningens påverkan på respondentens svar. För att kunna fokusera på respondenten och 

dennes svar, spelade vi in intervjuerna med samtycke från respondenterna. Dessa inspelningar 

transkriberades och var till stor hjälp i vårt analysarbete. Intervjuerna pågick upp till 45 

minuter, de flesta av dem var cirka 25 minuter. Som avslutning av intervjun ställdes frågan 

om respondenten hade något att tillägga. Denna används för att ge respondenten en chans att 

ta upp en fundering eller dela med sig av information som inte framkom under intervjun. 

 

3.8 Bearbetning och analys av data 
Direkt efter varje intervju genomförde vi en transkribering utifrån vårt inspelade material. 

Transkriberingen genomfördes direkt efter intervjun eftersom vi då var mer ”inne i” 

materialet. Detta gjorde att transkriberingen gick lättare samt blev mindre tidskrävande. 

Transkribering innebär att man översätter det respondenten har sagt, till ett skriftligt format 

(Kvale & Brinkmann 2009:194). Transkriberingen gjordes så ordagrann som möjligt, det enda 

vi uteslöt var utfyllnadsljud så som ”öhhh” eller liknande. I transkriberingen skrev vi även 

med de följdfrågor som ställdes, dessa markerades med följande tecken [..] i utskriften.   

 

Efter transkriberingen genomfördes en kodning på varje fråga utifrån förvalda teman. 

Kodning används för att strukturera upp och organisera transkriberingen man genomfört. Det 

görs också för att få en tydligare bild av innehållet samt för att få fram en mer koncentrerad 

form av data (Kvale & Brinkmann 2009:217). De teman som användes vid kodningen 

kopplades sedan till våra teorier som i sin tur är kopplade till intervjuguiden. Våra 

kodningsteman var manligt/kvinnligt, metafor, subkultur, artefakt, normer och fördomar. 

Utöver detta så lyfte vi också ut delar av texten som var intressanta, detta för att lättare kunna 

få en bra överblick av vår data. En markeringspenna användes för att markera stycken som 

var extra intressanta. Vid vissa datagenomgångar markerades tydliga och beskrivande citat 

som respondenterna ”bjöd” på, dessa användes senare i analysen. När alla intervjuer 

genomförts så sammanställdes materialet. Denna sammanställning byggde bland annat på att 

respondenternas svar sattes i relation till varandra. Utifrån detta skapades sedan analysen som 

kopplades samman med den teoretiska referensramen. 
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3.9 Validitet och reliabilitet 
För att genomföra en bra undersökning är det viktigt att ha validiteten i åtanke. För att få svar 

på det vi verkligen ville undersöka, gjordes en kontroll av att intervjufrågorna stämde överens 

med den teoretiska referensramen. Dessutom genomfördes en pilotintervju, som sedan 

transkriberades och analyserades. Dessa åtgärder leder till att vi vill påstå att denna 

undersökning har god validitet. Detta eftersom validitet bygger på att man mäter det man 

avsett att undersöka samt att man får fram användbar data genom intervjun (Kylén 2004:12). 

 

I relation till validitet står begreppet reliabilitet. Reliabilitet handlar om hur trovärdiga 

undersökningens uppgifter och resultat är. För att kontrollera om reliabiliteten är hög kan 

studien genomföras flera gånger, får man samma resultat är reliabiliteten hög (Kylén 

2004:13). I vårt fall misstänker vi att det kan vara svårt att få hög reliabilitet i 

undersökningen, eftersom resultatet präglas så mycket av vad de enskilda respondenterna 

angivigt som i de flesta kvalitativa studier. För att höja graden av reliabilitet är det av fördel 

att vara två som transkriberar intervjuerna (Kvale & Brinkman 2009:200), vilket vi var. Vi 

fungerade som kontrollfunktioner till varandra vilket ledde till att tolkningen blev så 

sanningsenlig som möjligt. 
 

3.10 Etiska aspekter 
Vid framtagandet av intervjuguiden skrevs även en inledningstext med information till 

respondenterna. Denna text berörde deras rättigheter i relation till undersökningen. Det 

informerades bland annat om att de hade rätt att avbryta intervjun, att de kommer vara 

anonyma i rapporten samt att deras svar endast kommer användas i undersökningen. Denna 

information är delar som uppfyller de etiska forskningsreglerna, eftersom den behandlar 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Ejlertsson, 

2005:29). Genom att informera om detta, så visade vi också för respondenten att vi 

respekterar denne som person. Även att denne har rätt att bestämma över sin medverkan i 

undersökningen (Alver & Öyen 1998). 
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4. Analys och resultat 
För att få en tydlighet i analys- och resultatdelen så har avsnittet disponerats med 

underrubriker som speglar studiens resultat i relation till den teoretiska referensramen. 

Rubrikerna benämns som männens inträde bland kvinnorna, en positiv attityd och fördomar, 

flexibel och lyhörd samt en organisationskultur på kompisnivå. 

 

4.1 Männens inträde bland kvinnorna 
Majoriteten av respondenterna arbetar som ensam man på förskolan, vilket inte är speciellt 

förvånande med tanke på att det endast är tre procent av alla anställda inom barnomsorgen 

som är män (Ritcher 2012:3). I relation till detta, påpekar respondenterna att vid närvaro av 

tre eller fyra män på en förskola betecknas detta som ”många”. Många i detta fall betyder att 

de var totalt mellan två och fyra män på en förskola med upp till sex avdelningar. 

 
Ja vi…vi har faktiskt till och från…nu höll jag på att säga 

väldigt många…men med väldigt många så menar jag..ett tag 

så var vi fyra stycken män på min förskola…(Joakim) 

 

Som Birgerstam (1997:43) påpekar gällande förväntningarna på manligt och kvinnligt i 

relation till omsorg och praktiska uppgifter, visar vårt resultat att dessa förväntningar finns. 

Enligt respondenterna kan dessa förväntningar uttryckas exempelvis när arbetsgruppen ska 

utföra någon praktisk uppgift. Männen påpekar att dessa praktiska uppgifter oftast är av 

karaktär som deras kvinnliga kollegor likaväl skulle kunna utföra. Det handlar exempelvis om 

att flytta eller montera möbler. Frågorna om att utföra dessa praktiska och ”manliga” sysslor 

kommer från männens kvinnliga kollegor. Eftersom vi som individer påverkas av 

genuskontraktet, genusdefinitioner och genussystemet, agerar kvinnorna utifrån detta 

eftersom agerandet ligger inbäddat i strukturerna. Genom genuskontraktet har samhället en 

förväntan på att männen ska ta hand om kvinnan (Hirdman 2003:84f). Detta är en stark 

struktur som även förskolans pedagoger påverkas av, vilket är en bidragande orsak till att 

männen tillfrågas att utföra dessa praktiska uppgifter. Det finns en förutfattad mening av att 

praktiska uppgifter är mer fysiskt krävande, vilket då blir männens uppgifter eftersom de 

anses vara starkare. Även genusdefinitionen spelar en central roll i denna diskussion, man 

kategoriserar exempelvis personer efter deras kön och därigenom tillskriver egenskaper 

(Hirdman 2003:72f). När det finns manlig närvaro på förskolan skapar detta förväntningar på 

vad männen ska kunna utföra.  

 
…men ibland får man höra vissa kommentarer att ”du som är 

stark kan ju lyfta det här” det blir det ju…men jag brukar säga 

att ”ni tjejer är också starka”…(Oliver) 

 

Männens inträde i förskolan skapar en situation som är ovanlig inom yrkeskåren, det uppstår 

en situation där männen finns att tillgå och därigenom påminns kollegorna om samhällets 

förväntningar på kön. Man skulle kunna se männens inträde i ett kvinnligt yrke som ett 

motstånd mot genussystemet med dess isärhållning (Hirdman 2003:65f) och naturliga 

ordning
2
 (Hirdman 2003:81). Detta är ett motstånd som bygger på att männen ifrågasätter hela 

genussystemet, genom att träda över gränsen mellan vad som anses vara manliga och 

kvinnliga yrken.  

 

                                                           
2
 Den naturliga ordningen kan också betecknas som könsmaktsystemet, hierarkin och genuskontraktet 
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Yrkeslivets horisontella segregering är en bidragande orsak till föreställningen om att 

exempelvis omsorgsarbete och sjukvård är branscher för kvinnan (Alvesson & Due Billing 

2011:87f). Männens inträde i förskolevärlden medför att genussystemet påverkar 

yrkesgruppen i sig. Ett tydligt exempel på strukturernas påverkan är att studiens män får 

”manliga” arbetsuppgifter och sysslor. Dessa uppgifter går dock att skilja från 

arbetsuppgifterna som står i direkt anknytning till pedagogernas yrkesroll. Eftersom det ofta 

rör praktiska uppgifter så som att skruva upp bokhyllor, flytta på möbler, byta glödlampor, 

snickra och andra hantverkaruppgifter. Något som tydligt framkom rörande detta var att 

männen inte anser sig vara speciellt praktiska. Föreställningen om manligt och kvinnligt i 

relation till omsorg och praktiskt arbete, bör ifrågasättas när det kopplas till förskollärare. 

Oliver förtydligar detta genom att påpeka följande.  

 
Jag är nog inte så praktisk egentligen, jag är inte den mest 

praktiska killen som sätter upp en bokhylla så där heller. Jag 

kan göra de men… det skulle ta tid. Därför blev jag 

förskollärare. Jag kan tycka det är intressant att snickra, pyssla 

och dona och så där. Men det är inte min grej. 

 

I och med männens inträde i ett kvinnodominerat yrke kan de få en stämpel av skam på sig, 

eftersom dessa ”kvinnliga” yrken hotar männens manlighet (Elvin-Nowak & Thomsson 

2003:23). Inträdet kan även innebära att männen hamnar i någon typ av underlägsen position 

(Nordberg 2005:106). Resultatet av denna studie visar att så inte är fallet, eftersom 

genussystemet påverkar männens position även inom förskolan. I och med att de är män, blir 

de en positiv särart i en kvinnodominerad yrkesvärld. Resultatet visar också att, när det 

handlar om yrkesrelaterade arbetsuppgifter, så utför både männen och kvinnorna dessa. 

Exempel på dessa arbetsuppgifter är att umgås med barnen och sköta kontakten med föräldrar. 

Isärhållningens påverkan på förskollärarnas huvudsakliga arbete blir därför begränsad, 

eftersom respondenterna menar att de utför exakt samma arbetsuppgifter som sina kvinnliga 

kollegor. Även om genussystemets starka stukturer påverkar arbetssituationen för de manliga 

förskollärarna, finns det åtgärder som hjälper till att minska systemets påverkan.  

 

Pedagogernas huvudsakliga arbetsuppgifter är att umgås med barnen, kommunicera med dem, 

anordna samlingar, duka, bädda och förbereda måltider. Som pedagog ska man även se till att 

barnen är säkra och trygga, man ska utbilda dem, lära dem hur de ska agera i sociala 

sammanhang, se deras behov samt skapa rutiner kring barnens vardag. Uppgifter som blir 

sekundära i relation till de andra är föräldrakontakt, personalmöten, vård av lokalen samt 

administrativt arbete. Respondenterna utför samtliga arbetsuppgifter eftersom dessa ingår i 

deras yrkesroll. Den uppdelning av arbetsuppgifter som kan ske, beror snarare på vilket 

arbetsschema man går på. Arbetsschemat är kopplat till tid, så beroende på när man börjar och 

slutar får man olika arbetsuppgifter. Här det blir det alltså tydligt att i relation till de 

yrkesmässiga arbetsuppgifterna, finns det ingen könsarbetsdelning. 

 
Stora hela är ju att, ta hand om, ha omsorg av barnen och nu 

med den nya läroplanen även att utbilda barnen. Och utbilda 

låter kanske lite hårt och krävande men det handlar ju om det 

som vi gör dagligdags...att man lär sig att umgås i grupp… 

(Kalle) 
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I personalgruppen kompletterar pedagogerna varandra och de vet vem som är bäst på vad. 

Utifrån detta försöker man skapa en så bra arbetsmiljö som möjligt för både pedagoger och 

barn. Arbetsfördelningen av arbetsuppgifterna grundas på personlighet och det egna intresset, 

istället för att förväntningarna på kön påverkar vem som gör vad. Vissa respondenter menar 

att de gärna kan ta på sig typiskt manliga uppgifter, eftersom de har ett intresse av det. Även 

förskolans arbetssätt påverkar den annars så typiska könsuppdelningen av arbetsuppgifter. 

Respondenterna menar att förskolan har ett gemensamt tänk och gemensam syn på barnen, 

vilket resulterar i att personalen har samma agerande.  

 

Pirjo Birgerstam (1997) (red) menar att det är bra med olikheterna som könen skapar, alltså 

det som uppstår till följd av närvaro av både kvinnlig och manlig närvaro. Olikheterna skapar 

en balans och harmoni i arbetsgruppen (Birgerstam 1997:51). Vårt resultat ifrågasätter denna 

könsaspekt på individers olikheter. Respondenterna menar att det är viktigt att pedagogerna 

har olika egenskaper och intressen, eftersom detta skapar en bra balans. Att det alltså snarare 

handlar om person än om vilket kön som finns representerat. Det är viktigt att ta tillvara på 

varandras olikheter och egenskaper. Männen poängterar att de trivs väldigt bra med sitt 

yrkesval och de menar att det är väldigt roligt att jobba inom barnomsorgen. De menar att det 

är viktigt med mångfald inom förskolan, inte bara när det gäller män och kvinnor utan även 

gällande ålder och nationaliteter. Det är viktigt att utnyttja olikheterna som finns inom 

personalgruppen, precis som Johannes uttrycker ”…men framförallt utnyttja olikheter...och 

liksom använd dom som bränsle för att skämta och…utnyttja dom olika egenskaperna man 

har…”. 

 

Birgerstams (1997) (red) diskuterar föreställningar om kvinnor och män som framtids- och 

nutidsorienterade (Birgerstam 1997:46f). Vårt resultat visar att yrkesrollen som existerar inom 

barnomsorgen kräver att man ska vara planerande. Det är också viktigt att man jobbar efter 

tydliga rutiner, detta för att gynna barnens utvecklig och skapa en god atmosfär för både barn 

och pedagoger. Vårt resultat står även i kontrast till Birgerstams (1997) (red) tankar kring 

generellt och specifikt agerade (Birgerstam 1997:44f). Detta i och med att det måste finnas en 

kombination hos pedagogen mellan det specifika och generella agerandet. Pedagogerna 

behöver både kunna agera efter varje unik situation och rationellt i relation till de regler och 

ramverk som finns. Resultatet visar att kvinnors och mäns agerande på arbetsplatser färgas av 

den organisationskultur som existerar, samt vilken relation kollegorna har till varandra. 

Däremot kan det finnas tillfällen då individer agerar på instinkt. Ett exempel på detta är när 

det sker olyckor eller liknande. I situationer som är hotfulla mot barnens säkerhet påverkar 

pedagogernas egenskaper och personlighet hur de agerar. Respondenterna påpekar att det kan 

finnas situationer då kvinnorna agerar på instinkt, vilket kan vara ett agerande som skiljer sig 

från männens agerande men även från organisationskulturens uttryck. Erik påpekar följande.  

 
…vi har faktiskt diskuterat det, vi har ju jobbat fram ett sätt 

som vi vill jobba på…och de flesta fixar det men det är ju 

några som har svårt för det här, utan dom gör så här att dom 

springer och verkligen kan galoppera fram nästan innan dom 

hinner slå sig för att dom ser att något är på väg att hända… 
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4.2 En positiv attityd och fördomar 
Den naturliga ordningens (Hirdman 2003:81) strukturer är tydliga i studiens resultat. Joakim 

berättar till exempel ”…jag tror att man har ganska lätt att få jobb när man är manlig 

förskollärare…”. Enligt citatet värderas männen högre på förskolans arbetsmarknad, än vad 

deras kvinnliga kollegor gör. De är mer eftertraktade och är mer attraktiva på 

arbetsmarknaden. Det kan även handla om att cheferna vill få männen att trivas på 

arbetsplatsen, de vill att männen ska stanna kvar på just denna förskola. Männen fick ett 

positivt bemötande som nyanställda. De kvinnliga kollegorna visade uppskattning genom att 

bland annat poängtera att det skulle bli roligt med en man på förskolan. Johannes påpekade.  

 
…men att man kanske får höra mer att ”ohh då jäkla bra att du 

kom hit för du behövs”…man får höra att man är värdefull på 

grund av att man är kille och det är lite märkligt… 

 

Männen får uppmärksamhet och uppskattning genom att de är normbrytande. Vilket också 

tydligt märks i bemötandet från föräldrarna, som tycker att det är positivt med en manlig 

närvaro på förskolan. Som Alexander uttrycker ”Ja en del föräldrar uttrycker ju att dom tycker 

det är positivt med en manlig förskollärare…på så sätt har man ju märkt av det…” 

 

Det framkom i studien att papporna uttrycker sig positiva till männens närvaro på förskolorna. 

Johan påpekar att i vissa fall uppfattar han mammorna som förvånade över att en ung man 

arbetar på förskola. Han förklarar dock att detta antagligen beror på hans unga ålder och inte 

det faktum att han är man. Vissa respondenter menar att föräldrars relation till olika 

pedagoger kan uttryckas på olika sätt, beroende på vem de pratar med. Pappors jargong kan 

till exempel bli olika mot de manliga och de kvinnliga förskollärarna. I och med att manlighet 

skapas mellan männen (Hirdman 2003:57f), så är relationen mellan papporna och de manliga 

pedagogerna viktig. Detta eftersom båda parter har lättare att uttrycka sin manlighet i relation 

till varandra. I relation till att manlighet skapas mellan män, skapas den hegemoniska 

manligheten genom en massmedial bild (Connell 1987:184). Den hegemoniska manlighet 

som visas är väldigt sällan kopplad till egenskaper eller uttryck som kan anses vara kvinnliga. 

I den massmediala bilden av manlighet är i princip aldrig en man som befinner sig inom en 

kvinnodominerad bransch. Det går därför att påpeka att en manlig förskollärare inte skulle 

kunna vara normen för den hegemoniska manligheten. 
 

Resultatet visar att många barn blir extra glada och nyfikna när de träffar en manlig 

förskollärare. Enligt respondenterna tycker barnen att det kul och häftigt med en man. 

Mannen blir unik och exotisk i barnens värld som annars består av kvinnliga förskollärare.  

 
…jag var så exotisk…som han berättade…så att det…det var 

ju så som en blandning mellan att det kom in en dinosaurie och 

en apa egentligen då…för apans lekfullhet och dinosaurien det 

finns nästan inga om man säger så…(Joakim) 

 

Studiens resultat visar att barnen tar sig större frihet rent fysiskt med de manliga 

förskollärarna. Det handlar ofta om buslekar och andra mer fysiskt krävande aktiviteter. Vissa 

av respondenterna tror det kan bero på att pappor är mer för att dra igång bus än mammor. 

Barnen kan också söka upp männen i hopp om att få göra ”förbjudna” saker, det är som att 

barnen har en bild av att männen skulle vara mer tillåtande än sina kvinnliga kollegor. Att 

barnen beter sig på detta sätt mot männen grundar sig i de förväntningar som finns på män, 

vilket är kopplat till isärhållningen (Hirdman 2003:65f). Isärhållningen gör att, även barnen, 
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får olika beteendemönster mot män och kvinnor. Det finns outtalade ”regler” för hur man kan 

bete sig och detta är något som även påverkar barnen.  

 
…dom kommer gärna till mig om vill göra något som dom 

kanske inte får…eller vill göra nån lek som om kanske inte tror 

att dom andra vill ställa upp på…(Johannes) 

  

I och med att den naturliga ordningen är en struktur som påverkar på flera nivåer, skapar den i 

sig en förutsättning för att männen ska få ett positivt bemötande. Detta genom att den 

naturliga ordningen bygger på att männen är viktigare och värderas högre än kvinnorna 

(Hirdman 2003:81). Utgångsläget blir därför ett annat för männen än vad det är för kvinnorna. 

Dock kan männen utsättas för fördomar eller misstankar som uppstår på grund av att de 

befinner sig inom förskolan. Detta kan exemplifieras med att flera respondenter kan känna sig 

extra granskade av föräldrarna i jämförelse med sina kvinnliga kollegor, speciellt när det 

handlar om barnen. Männen kan känna att föräldrarna inte riktigt litar på att de ska klara av att 

se barnens behov. Respondenter kan även uppleva fördomar av att deras yrkesval skulle vara 

tillfälligt, speciellt att föräldrar kan fråga männen vad de ska göra i framtiden. Det finns 

respondenter som har mött påståenden om varför de är kvar inom yrket med tanke på de låga 

lönerna. Att påståenden och ifrågasättanden rörande lönen framkommer är resultat av den 

naturliga ordningen. Ordningen syftar nämligen på att männen ofta får mer status (Elvin-

Nowak & Thomsson 2003:36) och högre lön (Elvin-Nowak & Thomsson 2003:101) än 

kvinnorna. Detta är något som ofta ifrågasätts gällande män inom förskolan. Det ifrågasätts 

för att de inte sökt sig till detta yrke på grund av att få hög lön eller hög status. 

Respondenterna påpekar att det finns faktorer i yrket som de värderar högre än hög lön och 

status. Männen tycker att arbetet är roligt, intressant och givande precis som Johannes menar. 

 
Förra veckan så låg jag i skogen och käka blåbär och det var 

underbart väder och det var överlyckliga barn runt 

omkring…kom upp en unge med…helt röd i ansiktet…blåröd i 

ansiktet…alla var hur nöjda som helst…jag kommer aldrig få 

en sån upplevelse på ett kontor… 

 

I och med den naturliga ordningen, skapas förväntningar på männen. De ska exempelvis vilja 

avancera inom organisationen (Alvesson & Due Billing 2011:133). Resultatet visar dock att 

respondenterna inte känner sig speciellt påverkade av denna förväntning. De påpekade 

däremot att det hör till att män i yrkeslivet ska klättra medan kvinnor ofta är nöjda. Vilket 

också är antaganden som Alvesson & Due Billing (2011) samt Elvin-Nowak & Thomson 

(2003) tar upp. Att respondenterna inte upplevt denna förväntning blir dock inte så 

förvånande när man ser på hela yrkeskåren, förskollärare. Eftersom förskolan är en 

kvinnodominerad arbetsplats finns också en allmän förväntan på att kvinnorna ska vara nöjda 

med sin position och därigenom inte vilja avancera. Även om respondenterna är män, så 

befinner de sig i ett yrke där denna föreställning inte blir lika vanlig som om det hade rört sig 

om en annan yrkesgrupp. 

 

Som man inom ett kvinnodominerat yrke kan man mötas av fördomen att man skulle vara 

homosexuell (Alvesson & Due Billing 2011:132f). De flesta respondenter angav att detta inte 

är något de stött på, vilket vi anser kan bero på att fördomen kanske inte är så vanligt 

förekommande som litteraturen vill påstå. Vid de tillfällen då respondenter mött fördomen om 

homosexualitet har detta skett utanför arbetet. Per har exempelvis stött på kommentaren ”ja 

det är ju ett kvinnojobb är du bög eller?”. Män inom kvinnodominerade yrken kan även stöta 

på kommentarer som grundar sig på feminina egenskaper. Dessa män kan ofta framställas 

som extremt feminina och ”mjukismän” (Nordberg 2005:210). Studiens män har stött på 



   

24 
 

kommentarer som att det är typiskt kvinnligt att jobba inom barnomsorgen. Utöver detta har 

respondenterna inte mött fördomar av att de skulle ha feminina egenskaper. Däremot så 

påpekar de att det är viktigt att man är trygg i sin manlighet, precis som Alexander uttrycker 

…du måste vara ganska så bekväm i din könsroll för att kunna jobba i ett sånt här yrke… 

 

4.3 Flexibel och lyhörd  
På organisationsnivå syns det tydligt att barnomsorgen är ett könssegregerat yrke i relation till 

andra, vilket bekräftas genom att av alla anställda inom förskolan är endast tre procent män 

(Ritcher 2012:3). Eftersom omsorgsarbeten klassas som kvinnliga (Nordberg 2004:106), blir 

det en isärhållning på samhällsnivå som påverkar yrkesgruppen och därigenom 

organisationen. För att minska könssegregeringens påverkan, är det viktigt att vidta åtgärder 

som gör yrket tillgängligt och attraktivt för både män och kvinnor (Alvesson & Due Billing 

2011:97f). Även om yrket är kvinnodominerat, så visar studiens resultat att respondenterna 

sökt sig till yrket för att de har ett genuint intresse av barn. Några uttryckte att det är 

fascinerande och givande att arbeta med barn, framförallt på grund av att barnen ger respons 

direkt på de vuxnas bemötande. Flera av respondenterna menade också att de under sin 

uppväxt varit i ständig kontakt med barn, vilket väckte deras intresse. De har även haft en 

längtan efter att jobba med människor.   

 
Jag började jobba på vikarieenheten…för ett år sen ungefär och 

så har jag fastnat för det. Det är det enda jobbet jag har haft 

som jag verkligen tycker är roligt och då är det lika bra att 

köra…(Per) 

 

Om man istället studerar individnivån av arbetsdelningen (Alvesson & Due Billing 2011:98), 

visar resultatet av studien att de kvinnliga förskollärarna vill att männen ska följa den 

traditionella manliga normen. Den manliga normen förstärks av de sysslor som männen ofta 

blir tilldelade eller utför självmant.  På individnivå hotar männen den traditionella synen på 

yrket och pedagogernas roll och ifrågasätter synen av att förskolan är kvinnlig. Johan 

uttryckte det såhär. 

 
Det är intressant också hur tydligt skolan är ”kvinnans domän”, 

arbetsplatsen och barnens aktiviteter bör ju vara utformad 

utifrån ”kvinnliga prioriteringar.” Männen får sedan tolka och 

forma aktiviteterna utifrån det. 

 

Det går att lyfta en diskussion om huruvida förskolans män är ”den nya mannen” eller inte. 

Den nya mannen bygger bland annat på mjukhet och mer kontakt med sina känslor 

(Buchbinder 1994:2). De egenskaper som respondenterna menade att man bör ha som 

pedagog, går att se som mer ”mjuka” värden. De nämnde egenskaper som att vara positiv, 

öppen, lyhörd och flexibel. Det framkom även andra egenskaper som var viktiga, exempelvis 

är att man ska vara lugn, rättvis, tydlig, stresstålig, social kompetent, ödmjuk, omtänksam och 

nyfiken. Det är också av betydelse att man som pedagog har tillit till föräldrarelationen. Alla 

män ansåg sig ha egenskaperna dessa egenskaper. Johan uttrycker att han har de egenskaper 

som behövs inom barnomsorgen, ”Ja det tycker jag har faktiskt, jag tror det är därför jag är på 

bra det också” I och med att männen anser sig ha dessa egenskaper, skulle man kunna se det 

som bevis för att förskolans män är ”den nya mannen”. Dock är det viktigt att ha i åtanke att 

männen också tilldelas arbetsuppgifter utanför yrkesrollen som kan klassas som typiskt 

manliga. Detta ställs därför i kontrast till tankarna om ”den nya mannen”.   
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Resultatet visar att när man kommer ny till en förskola kan det uppstå en känsla av att bli 

”inkastad” i yrkesrollen. Endast en minoritet av respondenterna menar att de fick en 

introduktion i arbetet, där det bland annat kunde ingå dokument med information om 

verksamhetsplanen samt hur förskolan fungerar. Det som majoriteten av respondenterna 

uttrycker som någon typ av introduktion i arbetet bygger till största del på samtal med 

kollegor samt observation av hur dessa agerar i vissa situationer. Ofta kunde samtalen med 

kollegorna handla om vilka arbetsuppgifter som tillhör vilket schema man går på, om man 

börjar tidigt, ”mellan” eller sent.  

 
...jag fick ju lite dokument och sånt här liksom…om vad, lite 

det här vad det skulle innebära att…där var det ju liksom 

verksamhetsplan och lite sånt här och hur det såg ut för just hur 

den här förskolan fungerade…och lite vad, men sen mycket 

fick man göra upp tillsammans med sina, med övriga 

personallaget om man säger så att… (Joakim) 

 

Introduktionen verkar bygga mycket på att man ska växa in i yrket och lära sig under resans 

gång. Många respondenter nämner att de i inledning av sin kontakt med barnomsorgen 

antingen hade praktik eller gick på ett vikariat. I dessa situationer får de en bild av hur 

verksamheten fungerar, även om de inte är tillsvidareanställda. Resultatet visar att vikariat 

och praktik kan ha en ersättande funktion för introduktion till arbetet. Det man behöver veta 

om yrket blir förmedlat i ett tidigt skede samt att det är med erfarenhet som man får ett djup i 

sin yrkesutövning. Vårt resultat visar att på individnivå när det gäller arbetsdelning (Alvesson 

& Due Billing 2011:98f), förväntas man växa in i den yrkesmässiga rollen. Det finns också en 

förväntan på individens roll i förskolan och vad denna roll innehåller ska individen veta. 

 

4.4 En organisationskultur på kompisnivå 
Organisationskulturen präglas av ett arbetsklimat som bygger på en bra relation med kollegor. 

Det är ett öppet klimat, som är på kompisnivå där man har högt i tak och kan skämta. På en av 

förskolorna kan man till och med köra med råa skämt till varandra, respondenten förtydligar 

att det sker när barnen inte hör. Kollegornas bemötande är bra, vilket leder till att det finns en 

bra relation och de vet vad alla kan. Genom det uppmärksammas varandras olikheter som 

individ och man kan således utnyttja olikheterna och vad man är bra på. Respondenterna 

menar att det leder till att alla känner sig delaktiga och det ger ett bra arbetsklimat. Männen 

påpekar att det lätt kan blir grupperingar och mycket gnäll på en kvinnodominerad arbetsplats, 

i relation till en mansdominerad arbetsplats. Kvinnor har en tendens att lägga mycket energi 

på hur andra arbetslag har det och de söker bekräftelse för sina åsikter anser männen.  

 
…på kvinnliga arbetsplatser...är att det är lite mer 

konkurrens…man lägger mer energi på vad andra gör och hur 

dom har det…alltså jag har märkt stor skillnad att…man pratar 

gärna om…”ah har dom bara sju barn idag” eller sådär… 

(Johannes) 

 

I och med det öppna arbetsklimatet och relationen mellan kollegorna skapas också mönster 

för beteenden, vilket i förläningen blir en norm (Bang 1999:56f). Organisationskulturens 

vardagliga uttryck formas av normen och organisationens värderingar, som samtliga 

förskollärare anpassar sig efter antingen medvetet eller omedvetet. Dessa vardagliga uttryck 

formar också de grundläggande antaganden som finns gällande kulturen i organisationen 

(Bruzulius & Skärvad:319f). Johannes påpekade ”…det handlar egentligen om att ha ganska 

högt i tak..”, vilket går att koppla till de öppna och lättsamma arbetsklimatet kollegor emellan. 
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Männen berättar att de har påverkat inköp av sportrelaterade artiklar till barnen så som 

innebandyklubbor. Även om sportartiklar kanske inte behöver vara manligt i sig, blir 

införandet av dessa i förskolan en symbol för organisationskulturen som påverkats av att det 

finns närvaro av manliga förskollärare. Även ett införande av viss teknik visar 

organisationskulturens uttryck. Detta eftersom artefakter är symboler för kulturen (Bruzelius 

& Skärvad 2007:319). Alexander berättar att han påverkat inköp av teknik, ”…men det här 

med Ipads…brinner jag mycket för så det har jag sett till att vi ska köpa in…”. Utan närvaron 

av manliga förskollärare skulle det antagligen inte denna teknik inte införts. Att männens 

närvaro i förskolorna påverkar organisationskulturen genom artefakter, är i sig något som går 

att koppla till genussystemet (Hirdman 2001 refererad Holth et al 2012:76). Eftersom alla 

individer påverkats av systemets föreställningar om manligt och kvinnligt, påverkar dessa 

föreställningar också vårt vardagliga liv. Förskolans män har påverkats av föreställningen om 

att män ska vara tekniska och sportintresserade, vilket skulle kunna vara anledningar till att 

det är just dem och inte kvinnorna som upptäcker när dessa artefakter ”saknas”. Detta även 

om männen kanske inte är sportintresserade eller har ett tekniskt kunnande.  

 

Bang (1999) diskuterar innebörden av verklighetsanknytningen mellan bilden av 

organisationen och hur dess kultur ser ut i verkligheten (Bang 1999:60f). Det är viktigt att 

organisationens kultur har förankring i verkligheten. Om det inte finns en 

verklighetsanknytning skulle detta kunna innebära att nyanställda kan känna en distans mellan 

den bild de hade av organisationen innan anställningen och vad de verkligen upplever på 

arbetsplatsen. Respondenternas bild av organisationen och dess kultur, innan de påbörjade sin 

anställning, var ganska begränsad. Däremot så visar resultatet att de flesta respondenter ansåg 

också att deras ursprungliga bild av förskolan stämmer överens med den uppfattning som de 

har av arbetsplatsen idag. Detta kan tolkas som att den bild av organisationskulturen som 

finns, har verklighetsanknytning. Att kulturen är så som den utger sig för att vara.  
 

Enligt männen finns det grupperingar bland personalen på förskolorna, men de ser inga 

svårigheter i att träda in i dessa. Respondenterna menar att om det däremot finns närvaro av 

andra yrkesgrupper, exempelvis om förskolan ligger inom ett skolområde, så kan det finnas 

svårigheter i att komma in i de grupperna som den övriga lärarkåren skapar. Detta på grund av 

en hierarkisk ordning mellan grundskolelärarna och förskollärarna, där de som arbetar i 

grundskolan är överordnade. Respondenterna påvisade också att de, tillsammans med sina 

kollegor, bildar små arbetslag som oftast består av tre individer. Man kan ställa sig frågan är 

om dessa små grupperingar bidrar till att subkulturerna och subgrupperna inte blir så starka. 

Dock berättade en del av respondenterna att det finns fokus på att få personalen att agera i 

samma riktning och man jobbar med att sammanföra personalgruppen. Detta skulle kunna 

vara åtgärder för att förhindra starka subkulturer. Något som däremot kan skapa starka 

sprickor i personalgruppen, är synsätt på pedagogiken och hur den ska utövas gentemot 

barnen. Vissa respondenter menar att det ibland kan finnas olika åsikter i personalgruppen 

kring vilken den pedagogiska utgångspunkten bör vara. Som Forslund (2009:152) belyser så 

leder skapandet av dessa små grupper till att subkulturer existerar och i varje grupp skapas 

egna ritualer, värderingar och normer. 

  
Ja det har jag nog gjort..det har det nog vart grupperingar…ja 

det stämmer…det har jag upplevt…[…]…vi har haft lite olika 

åsikter i…rent hur man arbetar pedagogiskt till exempel… 

(Alexander) 
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När det kommer till arbetsklimatet menar respondenterna att det finns en jargong på deras 

kvinnodominerade arbetsplats där det bland annat fokuseras på andra arbetsgruppers 

arbetssituation. Resultatet visar också att respondenterna tycker att det är viktigt att man inom 

personalgruppen ska kunna driva med de traditionella könsrollerna och därigenom ha ett 

öppet arbetsklimat som präglas av en skämtsam attityd. Männen poängterar flera gånger att de 

tycker att pedagogernas värderingar är lika exempelvis när det gäller pedagogiken och 

utbildningsplanen de arbetar efter. Respondenterna menar att det är viktigt att utgå från 

samma arbetssätt. I och med att yrket till viss del, lärs ut mellan kollegor, så skapar detta en 

gemensam bild av arbetet. Det finns helt enkelt en liknande bild av verklighetsuppfattningen. 

Inom barnomsorgen är det viktigt med tydliga rutiner, som i sin tur bildar de ritualer som 

visar kulturen (Alvesson & Due Billing 2011:177). Resultatet visar att organisationen blir en 

kultur, det vill säga att det är metaforsaspekten som organisationen visar upp (Forslund 

2009:128). I de fall där subkulturer existerar och har ett annat kulturellt uttryck än 

organisationskulturen i stort, så handlar det oftast om meningsskillnader gällande pedagogiska 

uttryck. Däremot verkar det finnas en attityd av att man kan bortse från subkulturerna för att 

gynna barnen i så stor utsträckning som möjligt. 
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5. Sammanfattande diskussion 
I denna avslutande del diskuteras slutsatser, frågeställningarna besvaras samt en diskussion 

om frågor som väckts under studien. 

5.1 Slutsatser 
Utifrån studiens resultat går det att dra en rad slutsatser. Respondenterna påpekar bland annat 

att de inte anser sig vara speciellt praktiska och att detta också är en anledning till att de sökt 

sig till barnomsorgen. Slutsatsen blir således att vissa av dessa män antagligen skulle ha valt 

mer praktiska yrken, om de ansåg sig vara praktiska. Utöver den direkta konflikten till 

samhällets föreställningar som uppstår genom att männen söker sig till en kvinnodominerad 

bransch, så blir konflikten ännu djupare på grund av att männen inte anser sig vara praktiska. 

Det blir väldigt tydligt genom att männen får en del tilläggssysslor från sina kvinnliga 

kollegor. Samhällets förväntningar på att män ska vara praktiska skapar således förväntningar 

på de manliga förskollärarna och är också en bidragande orsak till dessa tilläggssysslor. Det är 

väldigt intressant att studiens resultat inte visat på någon könsarbetsdelning i relation till 

yrkets arbetsuppgifter. Detta skulle kunna bero på att det traditionellt inte funnits 

representation av båda könen, eftersom yrket i sig påverkats av samhällets isärhållning och 

arbetsdelning. Därför har det aldrig varit nödvändigt att fördela arbetsuppgifter utifrån 

personalens kön. Detta leder också till att inom yrkesgruppen och i relation till yrkets 

arbetsuppgifter, finns det en relativ jämställdhet.   

  

I och med att studien visar att det inte finns någon könsarbetsdelning inom förskolan, visas 

även att det i många fall är viktigare med de personliga egenskaperna än vilket kön pedagogen 

har. Detta är också något som i hög utsträckning går att koppla till yrkets könsstruktur. Att det 

på många förskolor fortfarande arbetar endast kvinnor, vilket självklart skapar fokus på 

personliga egenskaper istället för på pedagogens kön. Man kan också tolka det som att 

allmänheten stirrar sig blind på hur många män respektive kvinnor som finns inom förskolan, 

istället för att titta på vilka egenskaper dessa har. De personliga egenskaperna påverkar typen 

av pedagogik och personalgruppens sammansättning i minst lika stor utsträckning som 

genussystemets strukturer. På något vis finns det en allmän uppfattning om att mångfald i 

personalgruppen är positivt. På grund av de oerhört starka samhällsstrukturerna och 

förställningarna som finns om manligt och kvinnlig, blir den positiva attityden gentemot 

mångfalden sekundär.  

 

En av de primära anledningarna till männens frånvaro i barnomsorgen, handlar om 

förställningen av att detta är ett kvinnligt yrke. I och med yrkets könsstämpling skapas en 

förväntan på att männen inte ska söka sig hit. Samhället förväntar sig starka och tekniska män, 

män som inte söker sig till omsorgsarbeten. Männen ska vilja utvecklas i sin yrkesroll, vilket 

förutsätter möjligheter till karriärklättring. De förväntas också kunna försörja sin familj och 

inneha en yrkesmässig roll med högre status än kvinnor. Inom förskolan finns det få 

karriärmöjligheter, lönen är låg och så även statusen. Detta är också anledningar till männens 

frånvaro.  Slutsatsen av detta blir att eftersom den låga statusen är en anledning till att män 

inte söker sig till yrket, kommer det vara svårt att locka fler män till barnomsorgen. Vi vill 

påstå att det finns en attityd inom förskolans värld av att vem som helst skulle klara av yrket. 

När man är i behov av vikarier så tar man in personer som saknar utbildning, vilket i sig 

skulle kunna vara en bidragande orsak till yrkets låga status. Det blir som en cirkel som inte är 

lätt att bryta. Barnomsorgen är en bransch i ständigt behov av vikarier och personer som 

snabbt kan hoppa in. Vår hypotes är att detta behov blir som en bromskloss i yrket strävande 

efter högre status. Mönstret är svårt att bryta och vi ser inte någon stor möjlighet till en 

jämnare könsfördelning inom barnomsorgen.  
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5.2 Sammanfattning av studiens frågeställningar 
Hur upplever männen i förskolan att organisationskulturen har påverkats av deras 

närvaro? 

Jargongen är något som männen urskiljer som påverkan på arbetsklimatet i arbetsgruppen. 

Den annars vanliga, ”kvinnliga” jargongen, uppmärksammas av männen som sedan påpekar 

för kvinnorna hur den uttrycks. Det kan bland annat handla om utbyte av åsikter om andra 

personer i personalgruppen, så kallat skitsnack. Organisationskulturen påverkas således av 

männens närvaro bland annat genom detta uppmärksammande av jargongen.   

 

I och med männens närvaro på förskolorna, har det införts artefakter som påvisar kulturen. 

Dessa artefakter är av teknisk inriktning eller sportrelaterade artiklar. Man ser också att 

kulturens värderingar, grundläggande antaganden, normer och ritualer påverkas. Detta 

eftersom organisationskulturen i förskolan bygger på ett öppet arbetsklimat och en 

kompisrelation mellan kollegorna. Dessa blir således organisationens normer, värderingar och 

grundläggande antaganden. Ritualerna blir tydliga inom en organisations som förskolan, 

eftersom det är viktigt med rutiner för barnen.   

 

Hur upplever manliga förskollärare att de blir bemötta? 

Det övergripande bemötandet benämns som positivt. Männen blir en positiv särart i en 

kvinnodominerad bransch. Föräldrar är positiva till männens närvaro i förskolan. 

Respondenterna upplever att papporna har lättare att kommunicera med en manlig 

förskollärare än de kvinnliga. Det finnas föräldrar som påpekar att den manliga närvaron gör 

att deras barn får en manlig förebild, vilket de uppskattar. 

 

Bemötandet de manliga förskollärarna får från sina kvinnliga kollegor, uppfattas som bra. 

Kollegorna uppskattar männens närvaro, en uppskattning som även barnen och cheferna 

uttrycker. Männen uppfattar att cheferna gärna vill anställa de och försöker skapa en atmosfär 

där männen vill stanna kvar. Vilket också är ett bevis på det positiva bemötandet som 

förskolans män upplever. 

 

Bemötandet från allmänheten blir ofta ett uttryck av förvåning över männens yrkesval, men 

respondenterna upplever inte detta som ett problem. Detta eftersom det snarare är en positiv 

förvåning istället för en negativ.  

 

Anser de manliga förskollärarna att de får samma arbetsuppgifter som sina kvinnliga 

kollegor? 

Ja, i alla fall när det handlar om de yrkesmässiga arbetsuppgifterna. Dessa utförs av både 

männen och kvinnorna inom förskolan. De byter blöjor, förbereder måltider, umgås med 

barnen, anordnar samling med mera. Det handlar alltså om de arbetsuppgifter som finns i 

relation till barnen. 

 

Däremot när det kommer till tilläggsuppgifter, tilldelas männen de uppgifter som anses mer 

manliga. Detta kan handlar om att flytta och montera möbler, tekniskt underhåll samt byte av 

glödlampor. Männen tilldelas dessa uppgifter endast på grund av att de är män, trots att de 

själva inte anser sig vara praktiska. 
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5.3 Uppsatsen svagheter och styrkor 
När vi skulle analysera och reflektera över vårt resultat, märkte vi att det hade varit en fördel 

om vi varit ännu mer insatta i teorier kring genus. Genus är ett väldigt invecklat arbetsområde 

och det kräver bra förberedelse för att kunna använda dess teorier. Eftersom området är så 

omfattande hade det varit till uppsatsens fördel att i ett tidigare skede skaffa fördjupad 

kunskap inom området. Under arbetet med uppsatsen märkte vi tydligt att genom utbildningen 

har vi fått en djup kunskap inom arbetsvetenskapliga teorier, detta till skillnad från 

genusteorier.  

 

En styrka med den genomförda undersökningen är att intervjuguiden fungerade bra. Genom 

att utgå ifrån den vid intervjuerna har vi fått fram det vi verkligen ville undersöka. Den var 

lätt att arbeta efter och det många antalet följdfrågor förde oss i rätt riktning under 

intervjuerna. Vi hade möjlighet att hålla oss till ämnet och därigenom kunde vi på ett tydligt 

sätt påpeka för respondenterna vad frågorna syftade på. Tackvare intervjuguiden flöt 

sammanställningen och bearbetningen av vår data på i ett bra tempo.  

 

5.4 Förslag på vidare forskning 
En av slutsatserna som studien resulterade i att de personliga egenskaperna också påverkar 

vilken roll individen får i personalgruppen. Detta är ett område som vore intressant att 

undersöka i en vidare studie. Hur stor påverkan har egentligen personligheten, personliga 

egenskaper och intresse? Framförallt hur detta ställer sig i relation till kön. Något annat som 

vore intressant att studera i ett vidare skede, vore att undersöka om kvinnorna får 

tilläggsuppgifterna. Detta är ett område som vi inte alls har undersökt, men något som också 

vore intressant. Det skulle också ge denna studie en större förankring inom området.  

 

  



   

31 
 

6. Referenser 
Alver, B-G & Öyen, Ö (1998), Etik och praktik i forskarens vardag, Studentlitteratur AB, 

Lund 

 

Alvesson, M (2009), Organisationskultur och ledning, andra upplagan, Liber, Malmö 

 

Alvesson, M & Due Billing, Y (2011), Kön och organisation, andra upplagan, 

Studentlitteratur AB, Lund    

 

Amundsdotter, E & Gillberg, M (2003), Den jämställda arbetsplatsen – en metodbok, andra 

upplagan, Bilda Förlag, Stockholm 

 

Bang, H (1999), Organisationskultur, Studentlitteratur, Lund 

 

Birgerstam, P (red) (1997), Kvinnligt och manligt i förskolan, Studentlitteratur AB, Lund 

 

Bruzelius, L.H & Skärvad, P-H (2007), Integrerad organisationslära, Studentlitteratur AB 

 

Buchbinder, D (1994), Masculinities and Identities, Melbourne University Press 

 

Connell, R.W (1987), Gender & power, Polity Press, Cornwall 

 

Connell, R.W (1995), Maskuliniteter, Daidalos, Cambridge  

 

Connell, R.W (2002), Gender, Polity Press 

 

Corbin, J & Strauss, A (2008), Basics of Qualitative Research, tredje upplagan, Sage 

Publications, Inc 

 

Ejlertsson, G (2005), Enkäten i praktiken – En handbok i enkätmetodik, andra upplagan, 

Studentlitteratur AB, Lund 

 

Elvin-Nowak, Y & Thomsson, H (2003), Att göra kön – om vårt våldsamma behov av att 

vara kvinnor och män, Albert Bonniers Förlag AB, Stockholm 

 

Forslund, M (2009), Organisering och ledning, Nordstedts Akademiska, Stockholm 

 

Hirdman, Y (2003), Genus – om det stabilas föränderliga former, Liber AB, Malmö 

 

Hofstade, G, Hofstade, G-J & Minkov, M (2011), Organisationer och kulturer, tredje 

upplagan, Studentlitteratur AB, Lund 

 

Holth, L, Jordansson, B & Gonäs L (2012), Gender and the Division of Labour in a Swedish 

Context. I Jansdotter Samuelsson, M, Krekula, C & Åberg, M (eds.) Gender and Change, 

Karlstad, University Printing Office, s. 75-94 

 

Krag Jacobsson, J (1993), Intervju – konsten att lyssna och förstå, Studentlitteratur AB, Lund 

 

Kvale, S & Brinkman, S. (2009), Den kvalitativa forskningsintervjun, andra upplagan, 

Studentlitteratur AB, Lund 



   

32 
 

 

Kylén J-A, (2004), Att få svar – intervju, enkät, observation, Bonnier utbildning, Stockholm. 

 

Lantz, A (2007), Intervjumetodik, andra upplagan, Studentlitteratur AB  

 

Nordberg, M (2005), Jämställdhetens spjutspets – Manliga arbetstagare i kvinnoyrken, 

jämställdhet, maskulinitet, femininitet och heteronormativitet, Arkipelag, Göteborg  

 

Patel, R & Davidson, B (2003), Forskningsmetodikens grunder – att planera, genomföra och 

rapportera en undersökning, tredje upplagan, Studentlitteratur AB, Lund 

 

Trost, J (2007), Enkätboken, tredje upplagan, Studentlitteratur AB, Lund 

 

www1 – Skolverket (2012-05-02): ”Tabell 1B Årsarbete efter utbildning 1999-2011 

Procentuell fördelning” [Elektronisk] Stockholm: Skolverket. Tillgänglig: 

http://www.skolverket.se/statistik-och-analys/2.1862/2.4317/2.4319 

 

www2 - Nationalencyklopedin (2012-04-19): ”Kvinnlig” [Elektronisk] Malmö: 

Nationalencyklopedin. Tillgänglig: http://www.ne.se/sve/kvinnlig   

 

www3 - Nationalencyklopedin (2012-04-19): ”Manlig” [Elektronisk] Malmö: 

Nationalencyklopedin. Tillgänglig:  http://www.ne.se/sve/manlig  

 

www4 – Nationalencyklopedin (2012-04-27): ”Hegemoni” [Elektronisk] Malmö: 

Nationalencyklopedin. Tillgänglig: http://www.ne.se/lang/hegemoni  

 

6.1 Tidskrift 
Ritcher, E. (2012). ”Var är männen?” Förskolan, 95 (3), 16-17. 

 

6.2 Föreläsning 
Holth, L (2012-01-26), Ingenjörer, maskulinitet och teknologi; igår och idag. Gamla 

strukturer och nya öppningar, Karlstads universitet 

 

 

 

 

 

  

http://www.skolverket.se/statistik-och-analys/2.1862/2.4317/2.4319
http://www.ne.se/sve/kvinnlig
http://www.ne.se/sve/manlig
http://www.ne.se/lang/hegemoni


   

33 
 

Bilaga 1 - Intervjuguide 
Vi kommer ställa en rad frågor som rör kultur och genus i din yrkesroll som förskollärare. 

Anledningen till att vi genomför denna intervju är för att vi skriver en C-uppsats inom ramen 

för Arbetsvetenskap. Du bestämmer själv över din medverkan och kan avbryta ditt deltagande 

om du känner att du vill det. I den rapport vi kommer framställa efter denna intervju, kommer 

du inte nämnas vid namn och blir därför helt anonym. Alla svar vi får från dig kommer endast 

användas i denna undersökning.  

 
Bakgrundsfrågor 

1. Ålder 

2. Antal år inom yrket? 

3. Typ av anställning? (Tillsvidare eller tillfällig?) 

4. Utbildning? 

5. Varför har du sökt dig till detta yrke?  
 

Kultur och arbete 

6. Visste du något om din arbetsplats (förskolan) innan du började jobba här? 

a. Om JA – vad visste du?  

b. Stämmer bilden överens med vad du upplever idag? 

7. Fick du någon introduktion som nyanställd? 

a. Om JA - Vad ingick i introduktionen? 

8. Upplever du att det finns grupperingar på din arbetsplats som det är svårt att komma in 

i? 

9. Har det arbetat någon man på denna förskola tidigare? 

10. Har du tagit initiativ till införandet av lekar, aktiviteter eller leksaker på förskolan? 

a. Om JA - Kan du ge exempel? 

b. Om NEJ – varför inte? 

11. Har du påverkat några inköp till personalen eller personalutrymmen? 

a. Om JA - Kan du ge exempel? 

b. Om NEJ – varför inte? 

12. Vad har personalen för arbetsuppgifter? (Allt som händer på förskolan) 

a. Vilka av dessa brukar du utföra? 

13. Hur kommer det sig att du gör dessa arbetsuppgifter? 

14. Är det alltid du som genomför dessa uppgifter eller varierar det mellan personalen? 

a. Är det ”dina” arbetsuppgifter? 

15. Upplever du att du får vissa ”manliga” sysslor eller uppgifter? 
 

Genus 

16. Vilka egenskaper tycker du att man ska ha när man jobbar inom barnomsorgen? 

a. Har du dessa egenskaper? 

17. Tänk dig att ett barn har ramlat och slagit sig på knät och barnet gråter väldigt mycket. 

Hur skulle du agera i en sådan situation? 

a. Hur tror du att din kvinnliga kollega skulle ha agerat? 

18. Det är typiskt att se kvinnor som relationsinriktad (omsorg) och män som mer 

praktiska, upplever du denna attityd på din arbetsplats? 

a. Har du mötts av fördomen att du inte klarar av att se barnens behov? 

19. Blev du bemött på ett speciellt sätt av dina kvinnliga kollegor när du var nyanställd? 

20. Hur upplever du deras bemötande idag? 

21. Känner du dig bemött från föräldrar på ett speciellt sätt? 

a. Om JA – Vilket bemötande får du från mammor? 

b. Om JA – vilket bemötande får du från pappor? 
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22. Känner du dig bemött från barnen på ett speciellt sätt? 

23. Forskning visar att man kan möta fördomar genom att jobba inom barnomsorgen, har 

du upplevt… 

a. Fördomen om att det bara är ett tillfälligt jobb, (att du ska jobba med något 

annat i framtiden) 

b. Fördomen om att du ska vilja avancera inom organisationen 

c. Fördomen om att du är homosexuell 

d. Fördomen om att du har feminina egenskaper  

24. En grupp med barn kommer fram och vill hitta på ngt med dig. Vad väljer du utifrån 

eget intresse?  

a. Pyssla 

b. Bygga med lego 

c. Baka 

d. Bygga koja 

e. Leka ute på gården 

 
Avslutande frågor 

25. Varför tror du att det är så få män inom barnomsorgen? 

26. Har du tidigare kommit i kontakt med mansdominerade arbetsplatser?  

a. Om JA, skiljer sig attityderna dem emellan? 

27. Har du något att tillägga? 

 


