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Sammanfattning 
 

Bakgrund  

Förskolläraryrket är, och har alltid varit, ett kvinnodominerat yrke. Män som ger sig in i 

förskolan bryter mot normer av vad som anses maskulintsamtidigt som de måste representera 

en slags allmän maskulinitet. De män som beslutar sig för att börja arbeta i förskolan riskerar 

samtidigt att misstänkliggöras då män ses som potentiella sexualförbrytare. Detta 

sammantaget har också framförts som orsaker till den skeva könsfördelningen i yrket.  

 

Syfte  
Studiens syfte är att undersöka vilka möjligheter respektive svårigheter som manliga 

arbetstagare inom förskolläraryrket upplever.  

 

Metod  
I studien har fem män intervjuats utifrån en fenomenologisk ansats där vi genom kvalitativa 

intervjuer försöker skapa kunskap om respondenternas livsvärldar. Det teoretiska ramverket 

utgörs av genusteori.  

 

Resultat  

Männen beskrev hur de har upplevt sitt arbete som meningsfullt i kontrast till tidigare yrken. 

De beskriver känslor som glädje, lustfylldhet, variation och möjligheter till personlig och 

yrkesmässig utveckling. Männen i studien har också beskrivit olika svårigheter kopplat till att 

de har gjort ett könsöverskridande yrkesval. Det har rört sig om att bli ifrågasatta av 

människor i deras omgivning samt tilldelade en underordnad form av maskulinitet. De har 

också mött förväntningar om att leva upp till stereotyper av manlighet. Männen har efter en 

tid i verksamheten med hjälp av sina kollegor arbetat upp en trygghet i sin yrkesroll. Detta har 

också inneburit att de har kunnat göra motstånd mot förväntningarna eller välja att leva upp 

till dem. Maskuliniteten kan därmed fungera som ett redskap som de kan utnyttja i 

verksamheten. De största svårigheterna männen möter rör risken att bli utpekade som 

pedofiler samt den utsatthet de känner i samband med medias rapportering om sexualbrott 

inom förskolan. Detta har fått vissa av dem att avstå från arbetsuppgifter men också att 

ifrågasätta sig själva. Den vanligaste strategin för att undgå misstanke har dock varit att visa 

sig synliga för kollegor och vårdnadshavare samt bygga bra relationer till barn och föräldrar 
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1. Inledning 

Vi tycker att det behövs fler män inom förskolan. Detta främst för att barn skall se att män 

också kan arbeta med omvårdnad men också för att vi ser att mäns erfarenheter behövs. På 

samma sätt som kvinnors erfarenheter och personers med annan etnisk bakgrund. Samhällets 

mångfald bör alltså representeras också i verksamheten. 

Som blivande förskollärare och vikarierande inom barnomsorgen har vi också mött en rad 

förväntningar. Det kan vara allt från att driva upp lönerna och höja statusen på yrket för att vi 

är män till att utföra sådant som uppfattas manligt, som att sparka boll med barnen. Vi möter 

också förväntningar på att utgöra manliga förebilder utifrån föreställningen att det är något 

som barnen saknar på förskolan och ibland även i hemmet. Som blivande förskollärare har vi 

alltså förväntningar på att öka jämställdheten på arbetsmarknaden samtidigt som vi ska 

reproducera manliga könsroller och fylla ett föreställt tomrum i verksamheten. Samtidigt som 

vi upplevt att det finns särskilda förväntningar på oss män har vi också upplevt att vi 

ifrågasätts. Inte minst i samband med de debatter som har rasat i medierna efter att det har 

uppdagats att ett fåtal män har begått sexualbrott mot barn. I samband med det har vi upplevt 

en kollektiv skuld. 

Förskolläraryrket är, och har alltid varit, ett kvinnodominerat yrke. Vid 1900-talens början var 

det ett av de yrken kvinnor tilläts inneha. Men sedan dess har lagstiftning som hindrat män 

och kvinnor från att fritt välja och utbilda sig till olika yrken på grundval av kön upphävts 

(Hedenborg& Wikander 2003, ss. 99-107, 121-122; Delegationen för jämställdhet i förskolan 

2006, ss. 20-30). Från att förskolan började byggas ut under 1960- och 1970-talen har också 

vikten av att ha män i verksamheten betonats utifrån olika motiv (Baagøe-Nielsen 2005, ss. 

23-45).  

Omvårdnad och utbildning av yngre barnen är fortfarande något som i huvudsak utförs av 

kvinnor samt sammankopplat med femininitet. Enligt statistik från Skolverket (2015) uppgick 

andelen män inom förskolan år 2014 endast till ca 4%.  Män som ger sig in i förskolan bryter 

mot normer av vad som anses maskulintsamtidigt som de måste representera en slags allmän 

maskulinitet (Granbom & Wernersson 2012, s.74; Eidevald 2014, ss. 40-42). De män som 

beslutar sig för att börja arbeta i förskolan riskerar samtidigt att misstänkliggöras då män ses 

som potentiella sexualförbrytare. Detta har också framförts som en av orsakerna till den skeva 

könsfördelningen i yrket (Granbom & Wernersson 2012, ss. 3, 74).  

Mot bakgrund av detta har vi gjort en fenomenologisk intervjustudie för att undersöka hur det 

är att arbeta som man inom förskolan. Vilket för oss över till studiens syfte och 

frågeställningar 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsen syftar till att utforska vilka möjligheter respektive svårigheter som manliga 

arbetstagare inom förskolläraryrket upplever. Utifrån syftet har vi formulerat tre 

frågeställningar: 

Vilka möjligheter upplever manliga arbetstagare i förskolans verksamhet för att de är män?   

Vilka svårigheter upplever manliga arbetstagare i förskolans verksamhet för att de är män?   

Hur utvecklas och formas manliga arbetstagare i sin yrkesroll i relation till de möjligheter och 

svårigheter som de möter i förskolans verksamhet? 
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2. Bakgrund 

I följande kapitel presenteras tidigare forskning som är relevant för denna uppsats. Först ges 

en historisk tillbakablick om förskolans utveckling. Därefter följer en beskrivning av 

förskolläraryrket ur ett genusperspektiv. Sedan ges en översikt över huvudargumenten för 

män inom förskolan. Efterföljande avsnitt belyser några av de strategier som tillämpats på 

regeringsnivå för att locka fler män till arbete inom skola och förskola. Sedan presenteras en 

kort sammanfattning av de viktigaste resultaten ur Granbom & Wernersson analys av de 

insatser som gjorts för att öka andelen män i förskolan. Därefter följer en kort jämförelse av 

antalet män i förskolan i Sverige Norge och Danmark. Avslutningsvis presenteras forskning 

som rör mäns upplevelser av att arbeta som manliga förskollärare och vilka förväntningar de 

kan möta.  Risken att bli misstänkliggjord som sexualförbrytare är något av det allvarligaste 

som män i förskolan kan råka ut för. Ett avsnitt rörande misstänkliggörandet av män i 

förskolan och på vilket sätt det kan få konsekvenser för män i förskolan och deras 

yrkesutövande avslutar detta kapitel. 

 

2.1  Historisk tillbakablick 

Framväxten av förskolan och dess föregångare tog sin början under 1800-talets andra hälft.  

Den var dels ett svar på behovet av barntillsyn när kvinnor började yrkesarbeta utanför 

hemmen samt ett komplement till den fostran som utfördes i hemmen (Tallberg Broman 2010, 

ss. 22-29). De första barnkrubborna började etableras från 1850-talet och riktade sig till 

arbetarklassens kvinnor.  De bistod med barntillsyn för att underlätta kvinnors arbete utanför 

hemmets sfär. Mot slutet av 1800-talet började det etableras barnträdgårdar. Barnträdgårdarna 

riktade sig till välbärgade familjer och fungerade som ett komplement till den omsorg och 

fostran som skedde i hemmen. Barnträdgårdarna grundade sig på den tyska pedagogen 

Friedrich Fröbels idéer där lärande genom lek var en central idé (Delegationen för 

jämställdhet i förskolan 2006, ss. 20-22; Tallberg Broman 2010, ss. 22-25; Persson 2010, ss. 

66-69).  

I början på 1900-talet startades en 2-årig seminarieutbildning för barnträdgårdsledarinnor av 

Svenska Fröbelförbundet vilket kan ses som den första förskollärarutbildningen. Utbildningen 

skedde i seminarieform och praktiken var den största kunskapskällan. Utbildningen leddes av 

seminarieledarinnor. Denna form av utbildning bestod även en tid efter förstatligandet av 

utbildningen under 1960-talet (Tallberg-Broman 2010, ss. 25-29). Barnomsorg i och utanför 

hemmet var ett kompetensområde som uteslutande innehades av kvinnor och de kvinnliga 

yrkesföreträdarna fanns representerade på alla positioner. Förstatligandet av utbildningen 

innebar dock att de kvinnor som tidigare hade haft ledande positioner, exempelvis 

rektorstjänster, ersattes av män (Delegationen för jämställdhet i förskolan 2006, ss. 28-30). 
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Under hela perioden, från att föregångarna till förskolan bildades, fram till 1970-talet var 

barnomsorgen organiserad efter klassmässiga linjer (Delegationen för jämställdhet i förskolan 

2006, ss. 20-22). Barnkrubborna, sedermera daghemmen, riktade sig till arbetarklassens 

kvinnor och bistod med heldagstillsyn utan några större pedagogiska ambitioner. 

Verksamheten handlade mer om kontroll och fostran av barn från mindre bemedlade familjer. 

Barnträdgårdarna, som sedermera blev lekskolor, riktade sig till borgerskapet. Verksamheten 

innehöll också en stor portion fostran men pedagogiskt inriktade aktiviteter hade en mer 

framträdande roll. Lekskolorna och barnträdgårdarna bedrev bara aktiviteter några timmar om 

dagen som komplement till hemmet (Delegationen för jämställdhet i förskolan 2006, ss. 20-

22; Persson 2010, ss. 66-69).  

1970-talet kan ses som en brytpunkt varefter omsorgen om barn blev en samhällelig 

angelägenhet. Från att ha varit en familjeangelägenhet försköts ansvaret över barnen delvis till 

samhället och förskolan blev en viktig institution i välfärdsbygget (Persson 2010, ss. 62-69). I 

Barnstugeutredningen som kom 1972 betonades förskolans roll för att förändra samhällets 

normer och värderingar samt för att förbättra barns- och föräldrars levnadsvillkor. Förskolan 

blev ett verktyg för att öka jämlikheten mellan män och kvinnor genom att det underlättade 

kvinnors lönearbete utanför hemmet vilket också innebar att arbetskraft frigjordes. Politiken 

utformades av krav såväl underifrån som ovanifrån och det rådde en bred samstämmighet om 

att förskolan var något gott.  Det skulle dock dröja till 1985 innan allmän förskola infördes 

samt att alla barn från ett och ett halvt års ålder fick rätt till att delta i den kommunala 

barnomsorgen (Persson 2010, ss. 68-71; Tallberg-Broman 2010, ss. 33-35).  

Utbyggnaden av förskolan har skett mycket snabbt. Från att ca 10% av barnen i åldrarna 1-6 

deltog i barnomsorgen 1975 till att ca 83% deltog 2014 (Tallberg Broman 2010, s. 32; 

Skolverket 2015)   

 

2.1.1 Den kvinnliga barnomsorgen 

Arbetet i förskolan och dess föregångare har i huvudsak utförts av kvinnor. Som vi nämnt 

ovan var barnomsorgen fram till 1970-talet en familjeangelägenhet, och i familjen var det 

kvinnan som skulle fostra de yngre barnen. När den tidiga barnomsorgen växte fram utfördes 

den därför också av kvinnor. Det ansågs ligga i kvinnans natur att ta hand om barnen 

samtidigt som det också var ett av de få områden där kvinnor tilläts inneha ledande positioner 

(Hedenborg & Wikander 2003, ss. 91-102; Delegationen för jämställdhet i förskolan 2006, ss. 

22-30). Detta grundar sig i en genuskomplementär arbetsdelning med rötter från det 

förindustriella Sverige där män och kvinnor arbetade sida vid sida men inom olika 

kompetensområden (Hedenborg & Wikander 2003, ss. 69-83). Hemmet, som i många 

avseenden, har varit kvinnans sfär stod också som modell för barnomsorgsinstitutionerna 

(Delegationen för jämställdhet i förskolan 2006, ss. 22-26). Samtidigt möjliggjorde 
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barnomsorgsinstitutionerna mödrars lönarbete från hemmen, en utveckling som tog fart 

särskilt efter 1970-talet (Hedenborg & Wikander 2003, ss. 139-143).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Kopplingen mellan hemmet – kvinnans sfär – och barnomsorgen har framförts vara ett hinder 

för yrkets professionalisering och en dålig löneutveckling. Detta har i sin tur framförts som en 

av orsakerna till att så få män har sökt sig till barnomsorgen (Delegationen för jämställdhet i 

förskolan 2006, ss. 28-30; Granbom & Wernersson 2012, ss. 2, 73-74). När 

seminarieutbildningarna för förskollärare förstatligades bröt sig fler män in men då på de 

högsta positionerna i hierarkin vilket kan kopplas till maktrelationen mellan män och kvinnor. 

Detta är ett mönster som också känns igen från andra yrken under samma tidsepok, men även 

därefter (Hedenborg & Wikander 2003, ss. 117-119). 

Sverige formulerade internationellt sett relativt tidigt en offentlig jämställdhetspolitik där en 

jämn fördelning av könen inom olika yrken har varit ett av målen (Granbom & Wernersson 

2012, s. 41). Detta har visat sig vara svårt att uppnå och andelen män inom förskolan uppgår 

enligt Skoverket (2015) bara till 4%.  I en utredning gjord av Granbom & Wernersson  (2012, 

ss. 70-74) lyfts konstruktionen av mäns och kvinnors komplementära egenskaper upp som 

hinder för att fler män skall söka sig till förskolan. Föreställningar om en ”kvinnlig natur” 

kopplat till kompetens i vård och omsorg kan göra män tveksamma till att börja arbeta inom 

förskolan. Männen som börjar arbeta kanske möts av ifrågasättande av vänner och familj 

samtidigt som han möts av förväntningar på arbetsplatsen om att på olika sätt representera sitt 

kön. Det tycks dock som män kan hantera dessa förväntningar och att det inte utgör något 

större hinder. Strukturella orsaker som låg lön och status samt relativt få karriärmöjligheter 

sägs också hindra män från att söka sig till yrket. I en undersökning gjord av Statistiska 

centralbyrån(2005) bekräftas delvis bilden om de strukturella orsakerna. Män angav i högre 

grad lönen som orsak till att de lämnade yrket (ca 50% av männen jämfört med ca 30% av 

kvinnorna). Beträffande karriärmöjligheterna var skillnaden mellan män och kvinnor inte lika 

stor. 18% av männen angav bristande karriärmöjligheter som orsak jämfört med 15% av 

kvinnorna.  

 

2.2 Motiv för män i förskolan 

I sort sett råder det en politisk samstämmighet om att fler män behövs inom förskolan.  

Regeringen har därför gett Skolverket i uppdrag att få fler män att utbilda sig till 

förskolelärare. Skolverket (2014) menar att huvudanledningen till att fler män behövs inom 

förskolan är att den genusuppdelade arbetsmarknaden skall luckras upp. Detta genom att 

barnen skall se att även män kan arbeta med barnomsorg.  Men diskussionen om män i 

förskolan har inte varit entydig. Männens vara eller icke vara i förskolan har diskuterats 

utifrån olika motiv. Baagøe-Nielsen (2005, ss. 23-45) har identifierat fem diskurser i den 

danska debatten om män i förskolan. Vi ser att den också har många likheter med den 
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svenska. Baagøe-Nielsen (2005, ss. 23-45) har kategoriserat dem som: jämställdhetsdiskursen, 

arbetsmarknadsdiskursen, organisationsdiskursen, diskursen om barns behov samt 

förebyggande- och säkerhetsdiskursen.  

Kärnan i jämställdhetsdiskursen är att det ojämnt fördelade omsorgsarbetet skall delas lika 

mellan män och kvinnor samt att den genusarbetsdelade arbetsmarknaden luckras upp. På så 

vis anses det att det lågt värderade feminint kodade arbetet får en högre status och att vi 

därigenom kan få ett mer jämställt samhälle. Likaså anses det att om fler män arbetar i 

förskolan fungerar de som otraditionella identifikationsmodeller. Det bidrar i sin tur till att 

den genusuppdelade arbetsmarknaden luckras upp. På senare tid har dock mäns närvaro inom 

förskolan och deras betydelse för jämställdhet ifrågasatts utifrån ett genusteoretiskt 

perspektiv. I Granbom & Wernersson (2012, ss. 2-4, 72) anses män per automatik inte bidra 

till ökad jämställdhet. Fler män i verksamheten kan innebära att traditionella könsroller 

cementeras genom att mannen hamnar i snickarvrån och på fotbollsplanen. För att uppnå 

jämställdhet betonas istället vikten av professionalitet och en könsneutral genuspedagogik.  

Centralt i arbetsmarknadsdiskursen är att få en så flexibel arbetsmarknad som möjligt för att 

samhällets ekonomiska resurser skall optimeras. Kön eller genus skall inte fungera som 

flaskhalsar som förhindrar ett optimalt utnyttjande av arbetskraften. Råder det brist på 

arbetskraft inom ett ”mansyrke” skall det alltså inte kunna få finnas oproportionerligt stora 

grupper arbetslösa kvinnor. Exempel på detta är att kvinnor anställdes till den 

mansdominerade och maskulint kodade industrin i Danmark under 1980-talet Baagøe-Nielsen 

(2005, s. 25).  

Inom organisationsdiskursen, som utgår från olika managementteorier, är könsblandande 

arbetsplatser eftersträvansvärt då det finns en föreställning om de har ett bättre 

samarbetsklimat. Påståenden som att män är mer ”rättframma” och direkta i sin 

kommunikation, vilket i sin tur antas leda till färre konflikter, är vanliga inom denna diskurs 

(Baagøe-Nielsen 2005, s. 25).  Baagøe-Nielsen (2005, s. 25) menar dock att många av 

argumenten inom denna diskurs saknar vetenskaplig förankring.  

Diskursen om barns behov utgår ifrån pedagogiska och utvecklingspsykologiska teorier. Inom 

denna diskurs antas män inneha särskilda pedagogiska kvaliteter som i synnerhet pojkar 

behöver få ta del av. Kvaliteter vilka de anses gå miste om i den kvinnligt dominerade 

förskolan. Utifrån detta synsätt beskrivs mäns omsorg som väsensskild från kvinnors. Enligt 

Baagøe-Nielsen (2005, s. 27) finns det ingen forskning utifrån utvecklingspsykologiskt 

perspektiv som styrker att manliga pedagoger behövs som förebilder eller rollmodeller.  

Säkerhetsdiskursen är den enda diskursen där stor skepticism gentemot män i förskolan 

uttrycks. Inom denna diskurs framställs män som potentiella sexualförbrytare och ett hot mot 

barnens säkerhet. Baagøe-Nielsen (2005, s. 27) påpekar diskussionen om barns säkerhet och 

kopplingen till män i förskolan inte har pågått lika länge i Danmark jämfört med exempelvis 

Norge och Sverige.  
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2.3 Strategiförsök för fler män inom barnomsorg och skola 

Under mitten av sextiotalet ansågs män vara viktiga förebilder för barn i förskolan. Detta 

grundades bland annat på att många barn levde i familjer utan närvarande fäder. Den manliga 

förskolläraren skulle fungera som en modell för den nya moderna manligheten. Han skulle 

kunna bli betraktad som symbol för det nya jämställdhetsprojekt där män och kvinnor delade 

lika på vård och omsorg. Män och kvinnor skulle utföra samma uppgifter gällande fostran och 

omvårdnad av barn och därmed jämna ut könsskillnaderna (Nordberg 2011, ss.110-113). 

De politiska satsningar som gjorts för att öka andelen män i förskolan har inte nått något 

större resultat även om vissa strategier och projekt fungerat bättre än andra. Under de senaste 

fyra decennier som gått sedan slutet av sjuttiotalet har andelen män i förskolan legat på 

samma relativa antal, det vill säga runt 3-4% (Nordberg 2011, ss.110-113; Granbom & 

Wernersson 2012, ss. 2-3). 

 

2.3.1 Kvotering 

Under 1960-talet föddes ett intresse från tjänstemän och politiker i Sverige att kvotera in 

manliga sökanden till förskollärarutbildningen och på så sätt öka antalet män inom 

barnomsorgen(Nordberg 2011, ss. 122-129). Kvoteringsstrategin innebar att en viss andel av 

platserna på förskollärarutbildningen avsattes för manliga sökande. Syftet med denna strategi 

grundades på jämställdhets- och sociala skäl samt att det var ett tillvägagångssätt för att 

påskynda ökningen av antalet män i förskolan. Männens närvaro i förskolan skulle bland 

annat bidra till en trevligare stämning, höja utbildningens och yrkets status samt få upp 

lönerna. Under 1970-talet blev kvoteringsstrategin en realitet. Männen gavs möjligheten att 

studera till förskollärare till stor del på grund av deras könstillhörighet trots att de kunde ha 

sämre meriter än kvinnliga sökande. På sikt blev detta ett problem eftersom kvinnor kände sig 

könsdiskriminerade och i vissa fall också stämde högskolan med skadeståndskrav som följd. 

Kvoteringen av män till kvinnodominerade utbildningar stred mot lagen om likabehandling 

och så småningom lagstadgades ett förbud mot att kvotera in män på utbildningar med 

kvinnlig majoritet. Även om kvoteringsstrategin inte var ett hållbart alternativ i längden var 

det en strategi som fungerade utifrån dess syfte att öka andelen män inom barnomsorgen och 

på så sätt skapa en jämnare könsfördelning inom yrket, kvoteringen av män avskaffades 1981 

men återinfördes på 2000-talet för att på nytt helt avskaffas 2011 (Nordberg 2011, ss. 122-

129). 
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2.3.2 Preparandkurser 

Andra strategier för att bryta könssegregeringen inom traditionella mans- och kvinnoyrken har 

varit att starta så kallade preparandkurser. Kurserna riktade sig ofta till att motivera unga 

arbetslösa män att söka sig till arbete inom vård, skola och barnomsorg. Sådana satsningar har 

förekommit på flera håll i Sverige under tiden 1990 till 2006. Återkommande för dessa 

satsningar är att de beskrivs som jämställdhetsprojekt och att männens roll i skolan och 

förskolan är att jämna ut könsbalansen i yrkesgrupperna (Nordberg 2011, ss.129-138). 

Under mitten av 1990-talet har projekt genomförts med målet att värva arbetslösa unga män 

till skola och barnomsorg. Utöver detta har de också haft målet att behålla de män som redan 

var verksamma. Syftet med denna typ av projekt har förutom att ge kunskap om otraditionella 

yrkesval och jämställdhet också varit att skapa en jämnare könsfördelning inom vård-, skola- 

och barnomsorgsyrken (Nordberg 2011, ss.129-138). 

 

2.3.3 Manliga nätverk 

Enligt Nordberg (2011, ss.138-142) har manliga nätverk i Sverige startats på initiativ av 

lärarutbildare samt tjänstemän vid de förvaltningar som har ansvar för verksamheter inom 

Förskola och skola. Syftet med manliga nätverk är att stödja manliga pedagoger under 

utbildning, verksamma manliga yrkesutövare att rekrytera fler män till förskolläraryrket samt 

att behålla de män som är verksamma inom förskola och skola. Ett dilemma med manliga 

nätverk kan vara att avsaknaden av kvinnliga perspektiv i diskussionerna eftersom manliga 

nätverk består av män och kanske främst enbart män. Manliga nätverk finns exempelvis vid 

lärosäten i Malmö, Karlstad, Borås och Linköping. Under vissa perioder kan manliga nätverk 

vara ett viktigt stöd för män som deltar i ett sådant forum under den psykiska press som kan 

uppstå i samband med att män begår sexuella övergrepp på barn inom förskolan och skolan 

(Nordberg 2011, ss.138-142). 

 

2.3.4 Kartläggning och analys av insatser 

Som vi beskrev ovan har en rad insatser gjorts för att öka andelen män i förskolan men utan 

något större resultat. Skolverket tillsatte därför en utredning som utfördes av Granbom & 

Wernersson (2012) om vad som har gjorts och vad som bör göras. Granbom & Wernersson 

(2012, ss. 74-75)lyfter att insatserna kräver långsiktighet och uthållighet. Långsiktighet och 

uthållighet i bemärkelsen att insatserna har en mer permanent organisation än korta 

kampanjer. Men det räcker inte att män är där, om de reproducerar traditionella könsroller.  

För långsiktigheten kan relateras individers livslopp, vilket betyder arbetsfördelningen mellan 

män och kvinnor skall synliggöras på ett systematiskt sätt i relation till barnen. Detta 
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förutsätter i sin tur, en jämnare könsfördelning på arbetsplatsen vilket kan framstå som ett 

moment 22. Granbom & Wernersson (2012, ss. 71-74) lyfter också lönen som ett problem, 

men att detta torde vara ett problem för både män och kvinnor samt att det är orimligt att 

inrätta ”manslöner”. Organisering av män i nätverk kan också bidra till en jämnare 

könsfördelning i och med att färre män lämnar yrket. Det är dock inte självklart att 

mansgrupperna passar alla. 

 

2.3.5 Nordisk jämförelse; män i förskolan 

I Norge och Danmark har antalet män inom barnomsorgen ökat medan det i Sverige legat på 

en konstant låg nivå. I Sverige har andelen män som arbetat inom förskolan och tagit examen 

från förskollärarutbildningen utgjort 3-4%. I mitten av åttiotalet var andelen verksamma män 

inom förskolan som högst, då låg antalet män på 4,6 %. I takt med att förskolan expanderat, 

fler förskolor byggts och verksamheten växt har antalet män legat på en mer eller mindre 

konstant låg nivå sedan slutet av sjuttiotalet. I en jämförelse mellan Norges och Sveriges 

utveckling i rekrytering av fler män till förskolan verkar det som att Sverige snarare har en 

omvänd utveckling. Andelen manliga förskollärare i svenska förskolor legat på en konstant 

låg nivå eller minskat de senaste åren. Intresset för de utbildningspolitiska 

jämställdhetssatsningarna verkar också minskat de senaste åren (Nordberg 2011, ss.113-122). 

Danmark och Norge som framför allt ses som föregångsland i dess satsningar på att rekrytera 

fler män till förskolan. I huvudsak är skillnaden i en jämförelse med Sverige att det i Sverige 

krävs en förskollärarexamen som utdelas i samband med fullbordad utbildning på högskola. 

Detta gäller inte Danmark och Norge i samma utsträckning. I Sverige krävs formella 

utbildningar både för verksamma förskollärare och barnskötare. I Norge och Danmark arbetar 

förskollärare oftast tillsammans med assistenter vilket kan vara en orsak till att de har fler män 

som arbetar inom barnomsorgen. Assistenterna har inte samma höga krav på utbildning som 

förskollärarna har. Detta innebär att rekryteringen av män till barnomsorgen är mer begränsad 

i Sverige än vad det är i Norge och Danmark (Nordberg 2011, ss.117-120).  

 

2.4 Mäns upplevelser av att arbeta inom förskolan 

Eidevald (2014) har genomfört en intervjustudie med 25 män som arbetar eller har arbetat i 

förskolan om deras upplevelser av arbetet i förskolan samt valet att börja arbeta i förskolan. 

En del av männen i studien upplever att familj och vänner ibland har ifrågasatt deras yrkesval 

och de har känt att de har varit tvungna att försvara detta. De flesta upplever dock att de har 

blivit stöttade. Männen upplever att de har mött förväntningar på att representera en allmän 

manlighet just för att de är män. Det kan vara att det förväntas av dem att spela fotboll, byta 

glödlampor och spika. Som nya och unga i yrket har de upplevt det svårt att motstå denna 
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stereotypisering men att det med tiden har blivit lättare att gå emot förväntningarna (Eidevald 

2014, ss. 11-22). En studie av Nordberg (2005a, ss. 81-88) visar att det också finns män som 

med glädje axlar mansrollen och använder sig av den i arbetet. Men med följden att dessa män 

också reproducerar traditionella könsroller. Eidevald (2014, s. 40) menar att det behövs mer 

kunskap om huruvida män som upplever det som ett problem att hantera förväntningarna 

lämnar yrket eller om de utvecklar en trygghet i sin yrkesroll som man och förskollärare.  

Gemensamt för de män som deltagit i studien är att de finner det meningsfullt att arbeta med 

människor. Betydelsefullt för flera av dem har varit att de själva haft manliga förskollärare när 

de gått i förskolan, män som de skapat goda relationer till och sett som förebilder. 

Att män ibland förväntas axla samhällets förväntningar på att vara en ”riktig man” och att de 

möts av ifrågasättande är också något som bekräftats av andra studier. Havung (2005, ss. 46-

58) studie visar bland annat att mäns yrkesval kan ifrågasättas då det av andra män inte ses 

som ett riktigt arbete. Män kan behöva motivera och argumentera för sitt yrkesval vilket de 

upplever som tjatigt. Samtidigt kan de uttrycka en rädsla för att uppfattas som kvinnliga. 

 

2.4.1 Misstänkliggörande av män i förskolan 

En rad pedofilavslöjanden i slutet av 1990-talet innebar att manlig barnomsorgspersonal 

började ifrågasättas och misstänkliggöras. Den manliga kroppen sexualiserades och män sågs 

som potentiella förövare. Arbetsuppgifter som tidigare framstod som oproblematiska för män 

att utföra, exempelvis att ha hand om vilan, framstod som risksituationer för barnen men 

också för männen. Detta bidrog också till att män valde att lämna barnomsorgen (Nordberg 

2005b, ss. 206-210).  

Granbom & Wernersson (2012, ss. 70-74) lyfter risken män löper att bli anklagade för 

sexuella övergrepp som ett av hindren för rekryteringen av män till förskolan. Restriktioner 

som läggs på männen eller restriktioner som männen lägger på sig själva, vilket kommer att 

beskrivas utförligare nedan, är enligt författarna också en kränkning av männen. Att män ses 

som potentiella sexualbrottslingar kopplas till bilden av mannen som förövare och kopplingen 

mellan maskulinitet och våld.  

Pruit (2015, ss. 512-513) beskriver i en artikel hur män använder sig av olika strategier för att 

förhålla sig till vad Pruit kallar ”diskursen om misstanke”.  Pruit synliggör hur genus, det vill 

säga synen på vad som är manligt och kvinnligt, påverkar organisationer, i det här fallet den 

feminint kodade förskolan och hur den samverkar med synen på manlighet, något som i sin 

tur har påverkan på verksamma män inom förskolan. De män som träder in i 

förskoleverksamheten riskerar att utifrån stereotypa föreställningar om manligt och kvinnligt 

att bli misstänkliggjorda och anklagade för att vara pedofiler. Detta härleder Pruit (2015, ss. 

517-521) till bilden av män som förövare, men också att de bryter mot normer om 

maskulinitet vilket innebär att de straffas och tilldelas en underordnad form av maskulinitet.    
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För att undvika och minimera misstänkliggörande använder sig män enligt Pruit (2015, ss. 

522-529) olika strategier. En strategi är att sätta upp gränser i yrkesutövandet vilket kan 

innebära att inte hjälpa barnen på toaletten och att inte vara för fysiskt intim. Förskolor har 

inne innebära männen avstår från att hjälpa barn på toaletten och undviker fysisk kontakt. 

Förskolor har ibland policydokument som hindrar män från att utföra moment kopplade till 

omvårdnad, ibland finns det en outtalad policy om vilka arbetsuppgifter män inte skall utföra. 

Detta för att skydda männen från misstankar och barnen från övergrepp. Att hålla sig synlig är 

en annan strategi. Detta för att minimera de tillfällen där det skulle gå att utföra övergrepp. En 

tredje strategi är att bygga förtroende och göra sig omtyckt bland barnen. En fjärde strategi är 

distansera sig från hotfulla maskulina draggenom att framhäva drag som inte ses som 

maskulina. En femte strategi är att använda sig av familjen för att framstå som normal och 

leva upp till samhällets normer och förväntningar.  

Eidevald (2014) har på uppdrag av Skolverket gjort en intervjustudie med män som har 

arbetat eller arbetar inom förskolan för att fördjupa kunskapen om män i förskolan. Eidevald 

(2014, ss. 41-42) viktigaste slutsatser är att det behövs mer kunskap om vad sexuella 

övergrepp innebär. Men också rutiner för att få bort eventuella rädslor att bli oskyldigt 

anklagad som misstänkt förövare samt att göra förskolan säkrare för de barn som vistas i 

förskolan. Risken eller erfarenheter om att bli oskyldigt misstänkt kan vara en av 

anledningarna till att män inte väljer förskolläraryrket, därför behöver stödinsatser utvecklas 

ytterligare. Många av männen i Eidevalds studie (2014, ss. 28-32) uttrycker en oro över att bli 

utpekade som pedofiler eller oro i samband med att män fälls, eller anklagas för sexualbrott 

mot barn inom förskolan. Männen har, i synnerhet i samband med ”pedofilskandaler” använt 

sig av de olika strategierna som beskrevs i föregående avsnitt. Exempelvis avstod en av 

männen från att ta bort stickor från ljumsken på en flicka och överlämnade denna uppgift till 

en kvinnlig kollega. En annan förankrade blöjbyten hos sina kollegor för att visa sig synlig.  

Männen uttrycker en stor medvetenhet om den kroppsliga kontakten med barnen och funderar 

mycket över var gränserna går för att inte ”verka misstänkt”. Något som vissa av dem menar 

att kvinnor inte behöver göra. 
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Som visades i föregående avsnitt har arbetet i förskolan och dess föregångare i huvudsak 

utförts av kvinnor. Detta kan härledas till en komplementär arbetsdelning med rötter i det 

förindustriella Sverige men också utifrån konstruktioner av femininitet och maskulinitet. Som 

vi beskrev ovan möter män förväntningar för att de är män och arbetar i ett traditionellt 

kvinnligt yrke. Männen ifrågasätts också i sitt yrkesval för att de är män och gör ett 

könsöverskridande yrkesval. Studiens teoretiska ramverk utgörs därför av genusteorier vilka 

kortfattat kommer att behandlas i nedanstående kapitel.  

 

3.  Genus och genusarbetsdelning 

Genusteori utgör i studien vårt teoretiska ramverk. Ordet genus använder vi istället för kön för 

att markera skillnaden mellan det biologiska könet och det socialt konstruerade könet. Med 

det socialt konstruerade könet menar vi de egenskaper vi tillskriver könet utöver de rent 

biologiska funktionerna. Genus är det som uppfattas som maskulint och feminint och det är 

något som görs genom exempelvis skämt, klädsel, samtal men också görandet i sig. Det som 

anses vara manligt/maskulint respektive kvinnligt/feminint framställs ofta som varandras 

motsatser eller som varandras komplement. Mannen är aktiv, kvinnan är passiv, mannen är 

fysiskt stark, kvinnan är fysiskt svag, mannen är oempatisk, kvinnan är empatisk, mannen är 

hårdhänt, kvinnan är öm och så vidare (Hirdman 2001, ss. 19-98; Nordberg 2005b, ss. 22-28). 

De sociala konstruktionerna av könen, genuskonstruktionerna, utgör normerna för vad som 

anses vara feminint och maskulint. Normerna är både outtalade och uttalade, synliga och 

osynliga, hursomhelst är det någonting människan måste förhålla sig till. Bryter en individ 

mot normen kan det innebära ”belöning” eller ”bestraffning”. I sin tur har detta påverkat 

kvinnors och mäns handlingsutrymmen. Därför rymmer också analysen av genus hierarkier 

och maktrelationer, både mellan män och kvinnor, män och män samt kvinnor och kvinnor. 

Konstruktionerna av maskulinitet och femininitet har varierat under historien beroende på 

faktorer som kulturella impulser, näringsstrukturer, kunskapsutveckling, demografiska 

förutsättningar, institutionella förhållanden och teknisk utveckling (Hirdman 2001, ss. 101-

173; Hedenborg & Wikander 2003, ss. 20-43; Conell 2008, ss. 120-125). 

Hedenborg& Wikander (2003) har i en studie visat hur genuskonstruktioner delvis legat till 

grund för hur arbetet i Sverige har organiserats. Därför går det också att tala om en 

genusarbetsdelning, en arbetsdelning mellan kvinnor och män som inte beror på biologiska 

skillnader, utan en arbetsdelning som beror på och motiveras genom socialt konstruerade 

föreställningar om kvinnor och män, till exempel skillnader i förmåga att utföra tungt och 

slitsamt arbete och skillnader i intellektuell kapacitet. Olika arbetsuppgifter har, efter samma 

premisser som genusarbetsdelningen, genus kodats och de har genom detta blivit feminina 

respektive maskulina. Genusarbetsdelningen har genom århundradena upprätthållits 

informellt, genom oskrivna regler, tabun och formellt genom institutionella förhållanden 
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såsom lagar och utbildningsväsende. Ofta har genusarbetsdelningen verkat till fördel för 

mannen. Hans arbete har ansetts mer statusfyllt, det har värderats högre och därmed belönats 

mer. Genusarbetsdelningen har dock varierat och förändrats över tiden beroende på faktorerna 

vi nämnt ovan (Hedenborg & Wikander 2003, ss. 20-43).  

 

3.1 Maskuliniteter 

Maskulinitetsforskaren Conell (2008, ss. 114-119) beskriver olika typer av maskuliniteter och 

deras inbördes relationer. De hegemoniska maskuliniteterna säkerställer (eller förmodas 

säkerställa) mäns överordning över kvinnor genom institutionell makt och kulturell makt. 

Men också underordnandet av andra män, så kallade underordnade maskuliniteter, exempelvis 

homosexuella män eller män som betecknas som ”fega”, ”fjolliga”, ”svaga” och så vidare. 

Bilder av den riktiga mannen reproduceras exempelvis genom populärkultur- och ”finkultur”, 

sport, i reklam och inte minst i mäns ”görande”. Underordnandet kan ta sig uttryck i 

ekonomisk diskriminering, politisk uteslutning, kulturell smutskastning, kulturell uteslutning 

och fysiskt våld.  Den delaktiga maskuliniteten innebär att de män som inte fullt ut lever upp 

till de hegemoniska maskuliniteternas ideal men trots allt får ”en utdelning” just för att de är 

män.  Det Conell betecknar som marginaliserade maskuliniteter rymmer kategorierna klass 

och etnicitet. Exempelvis kan svarta sportstjärnor utgöra en förebild för den hegemoniska 

maskuliniteten medan invandrade män i gemen inte erhåller någon social auktoritet och ökade 

ekonomiska tillgångar. Likaså får de vita arbetarklassmännen inte det bättre ekonomiskt ställt 

i förhållande till överklass och medelklassmän i samband med att symboler för arbetarklass 

romantiseras eller idealiseras i reklam eller populärkultur. De marginaliserade 

maskuliniteterna rymmer också en inbördes hierarki beroende på kontext. I en europeisk-

västerländsk kontext underordnas en svart man en vit arbetarklassman.  
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4. Metod och genomförande 

Här nedan presenteras studiens teoretiska ansats samt metod. Den fenomenologiska ansats 

som inspirerat vår studie tycker vi är relevant och användbar då vi försöker förstå mäns levda 

erfarenheter av att arbeta i ett kvinnodominerande yrke. Vi diskuterar också begreppen 

reliabilitet och validitet i kvalitativ intervjuforskning. Därefter beskriver vi genomförandet av 

intervjuer samt de tolkningar och temaindelningar som har utförts. Slutligen beskrivs hur vi 

har använt oss av Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer.  

 

4.1 En fenomenologisk ansats och metod 

Utifrån en fenomenologisk ansats vill forskaren återge respondenternas levda erfarenhet och 

göra dessa till föremål för empiriska studier (Levinsson 2013, s.77). Med fenomenologiska 

studier försöker forskaren förstå hur det är för de människor som upplever det fenomen som 

studeras. Forskaren försöker genom fenomenologi förstå mänsklig erfarenhet utifrån 

dimensioner som rumslighet, tidslighet, kroppslighet och mellanmänsklighet (Levinsson 

2013, s.78). Utifrån en fenomenologisk ansats beskrivs ett fenomen genom att försöka återge 

levd erfarenhet så som de medverkande personerna i studien upplevt det, till exempel i termer 

av hur de personligen kände, handlade eller tänkte i en given situation (Kvale & Brinkmann 

2009, s.42). Erfarenheten kan förstås utifrån den sinnesstämning som de studerade personerna 

befann sig i vid tillfället de upplevde det studerade fenomenet, vilka känslor och tankar som 

uppstod. 

Konkreta exempel hämtade från berättelser och anekdoter kan användas för att försöka fånga 

komplexiteten i den levda erfarenheten och förstå ett fenomen på ett djupare plan (Levinsson 

2013, s.81) För insamling av data till fenomenologiska studier används inte sällan 

självrapportering och fenomenologiska intervjuer. Självrapportering innebär att 

undersökningsdeltagarna för skriftliga rapporter kring det fenomen som är avsett att studeras. 

Vid fenomenologiska intervjuer är intervjuerna till viss del ostrukturerade eller 

semistrukturerade. Vid intervjun ställer forskaren öppna frågor och lyssnar aktivt, det sker ett 

stimulerande samspel mellan forskaren och respondenten (Szklarski 2015, s.136). 

 

4.2 Halvstrukturerad livsvärldsintervju 

Vi har utifrån vårt syfte valt en kvalitativ metod där vi söker kunskap om våra respondenters 

levda värld. Vi använt oss av en halvstrukturerad livsvärldsintervju, Med denna har vi försökt 

förstå och utkristallisera teman i våra respondenters livsvärld (Kvale & Brinkmann 2009, s. 

43). Det vill säga de medverkande männens erfarenheter av sitt arbete i förskolan. Den 
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halvstrukturerade livsvärldsintervjun skall varken ha formen av ett samtal eller slutet 

frågeformulär. Den skall också utföras enligt en intervjuguide som fokuserar på teman (Kvale 

& Brinkmann 2009, s. 43). Intervjun ska få respondenten att ge utförliga beskrivningar av 

både hur hen handlar, känner och tänker i specifika situationer. Fokus ligger inte på att få en 

så enhetlig bild som möjligt utan på att istället beskriva mångfalden, variationerna och 

skillnaderna i ett fenomen. Intervjun skall ge beskrivningar av specifika situationer och 

handlingar men inte allmänna åsikter. Mångtydigheter i svaren behöver inte vara negativa 

utan kan spegla tänkbara motsägelser och spänningar som respondenten upplever i sin 

livsvärld. Under intervjuns gång kan respondentens berättelser komma att ändras då 

respondenten kan komma till nya insikter. Svaren som fås konstrueras i samspelet mellan 

intervjuare och respondent, utifrån intervjuarens förförståelse och respondentens levda 

erfarenheter.  Meningen i de teman som framträder skall tolkas och beskrivas genom att både 

explicita beskrivningar och det som sägs mellan raderna skall analyseras. (Kvale & 

Brinkmann 2009, s. 43-48). Syftet är alltså inte att kvantifiera utan att söka kvalitativ kunskap 

om våra respondenters livsvärld.  

Metoden förutsätter att intervjuaren under intervjuns gång försöker förstå respondenternas 

budskap och sända tillbaka det för att få det bekräftat om tolkningen är riktig eller ej. 

Intervjuaren skall också leda respondenten till vissa teman utan att för den skulle leda 

respondenten till uppfattningar om dessa. Metoden ställer krav på lyhördhet inför vad som säg 

och inte sägs (Kvale & Brinkmann 2009, ss. 45-46).   

Trots den ömsesidiga förståelsen och det personliga intervjuklimatet är livsvärldsintervjun 

ingen öppen och fri dialog mellan två jämbördiga parter. Kvale & Brinkmann (2009, ss. 48-

49) beskriver att det finns en vanföreställning om en ”dominansfri zon av samförstånd och 

empati”. Det föreligger en maktasymmetri mellan intervjuaren och respondenten. Intervjuaren 

vet vilka frågor som ska ställas och avgör vilka som skall följas. Det är också en enkelriktad 

utfrågning där intervjuaren ställer frågorna och respondenten ger svaren. Intervjun kan också 

vara en manipulativ dialog där intervjuaren har en dold dagordning. Intervjuaren besitter 

också tolkningsmonopolet av respondentens svar.  

 

4.3 Reliabilitet och valididet 

Begreppet reliabilitet brukar hänföra sig forskningsresultatets tillförlitlighet och att ett 

forskningsresultat skall kunna upprepas av forskare vid andra tillfällen (Kvale & Brinkmann 

2009, s. 263). Några av de vanligaste invändningarna mot kvalitativ intervjuforskning är att 

resultatet är snedvridet av ledande frågor och att tolkningarna av resultaten är subjektiva. 

Ytterligare en invändning är att intervjun som metod är alltför beroende av kontext samt 

förhållandet mellan intervjuare och respondent (Kvale & Brinkmann 2009,ss. 185-187). Kvale 

& Brinkmann (2009, ss. 185-187)menar dock att bruket av ett subjektivt perspektiv snarare 
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kan leda till en djupare förståelse och rikare beskrivning av respondentens livsvärld samt det 

fenomen som skall undersökas. Olika tolkningar ger en rikare mening av vardagsvärlden.  Ett 

kontrollerat användande av ledande frågor kan stärka reliabiliteten. Genom användandet av 

ledande frågor kan tillförlitligheten i respondents svar prövas och intervjuarens tolkningar kan 

verifieras.    

Begreppet validitet brukar hänföras till om forskaren genom korrekt val av metod mäter vad 

den har avsett att mäta (Kvale & Brinkmann 2009, s. 264). Kvale & Brinkmann (2009, ss. 

266-268) vidgar istället begreppet till att röra hela forskningsprocessen och forskarens 

hantverkskicklighet. En intervjustudies validitet är avhängig studiens tematisering och hur väl 

underbyggda dess teoretiska antaganden är samt hur logiskt härledningen sker från teori till 

forskningsfrågor. Validiteten hos den producerade kunskapen påverkas också av 

intervjudesign och intervjumetod i förhållande syfte och ämne. Intervjuprocessen ges validitet 

genom att intervjuaren verifierar informationen den får samt att genom följdfrågor kunna 

utläsa meningen i det som sägs. Den språkliga stilen i översättningen från det muntliga 

språket till det skriftliga påverkar är av stor betydelse och påverkar även den validiteten. En 

studies validitet beror också på vilka frågor som ställs till texten och hur logiskt hållbara 

tolkningarna är. I studien skall det också ges en valid rapportering av studiens huvudresultat. 

Under hela forskningsprocessen krävs det också konkreta valideringsprocedurer. Det handlar 

alltså om att under hela processen använda sig av frågorna vad, hur och varför? Kvale & 

Brinkmann (2009, ss. 275-278) menar också att en studies validitet kan kopplas till den 

”sanning” som produceras där ”sanningen” i sin tur skall kunna omsättas till praktisk 

handling. Denna sistnämnda aspekt av validitet är något som vi också har tagit fasta på i vår 

uppsats. 

 

4.4 Genomförande av intervjuer 

Vi har utfört kvalitativa livsvärldsintervjuer utifrån en fenomenologisk ansats som beskriver 

mäns levda erfarenhet anpassade till en empirisk studie. Vi har formulerat 22 frågor (se bilaga 

1) utifrån studiens syfte för att undersöka hur det är att arbeta som manlig lärare i förskolan. 

Frågorna syftar till att identifiera teman som åskådliggör vilka möjligheter respektive 

svårigheter som manliga förskollärare upplever i förskolan för att de är just män.  

Urvalsgruppen i studien består av män som arbetar eller har arbetat i förskolan som 

förskollärare eller barnskötare. De fem männen som intervjuats valdes utifrån vårt kontaktnät 

inom och utanför Högskolan i Borås och bor på tre olika orter i Västsverige. Vid 

intervjutillfället arbetade tre av männen som förskollärare, en av dem arbetade som 

förskolechef och en av männen var för närvarande arbetslös. Männen har olika bakgrunder 

och erfarenheter men att arbeta på förskola var ingens förstahandsval efter gymnasiet. Till 

deras tidigare yrkesbakgrund ingick bland andra lagerarbete, målare, arbete på gruppboende 
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samt försäljare. Männen har också arbetat olika länge inom förskolan. Detta sammantaget 

anser vi vara en styrka för studien då deras olikheter ger ett bredare spektra av levda 

erfarenheter. 

Männen har fått svara på de frågor som legat till grund för att fånga studiens syfte, varav den 

första behandlats som en pilotstudie. Pilotstudien har vi sett som en möjlighet för oss att 

förbättra intervjuerna. Vi har dock inte ändrat på intervjufrågorna, istället har vi fokuserat på 

hur vi använt oss av följdfrågorna. Dessa har utformats så att respondenterna har givits 

möjlighet att prata fritt och ge ingående bilder av deras levda erfarenheter. Vi har under 

intervjuernas gång ”sänt tillbaka” respondenternas utsagor för att bekräfta våra tolkningar. 

Kroppsspråk har inte tagits i beaktande under intervjuerna. Vi är medvetna om att det hade 

stärkt studiens validitet men inom den snäva tidsramen för uppsatsen och med vår ringa 

intervjuerfarenhet var inte detta möjligt.  

Respondenterna har blivit tillfrågade personligen och/eller via e-post om de ville medverka i 

studien. Ett missivbrev (se bilaga 2) skickades till de i studien medverkande männen där de 

fått ta del av studiens syfte och de forskningsetiska principerna för att bedriva humanistisk 

forskning. Efter männens medgivande om att medverka i studien har tid och plats för 

intervjuerna bestämts tillsammans med dem, de har även tillfrågats om deras inställning till 

ljudupptagning vid intervjun. Intervjuerna har främst skett på de arbetsplatser som 

respondenterna är verksamma i. Vid ett tillfälle har intervjun skett i respondentens hem. Vi 

såg helst att intervjun med sistnämnda respondent att den skulle ske utanför hemmet. På grund 

av hans livssituation fick vi dock finna oss i att träffa honom i hemmet för att få ta del av hans 

levda erfarenhet. 

 

4.5 Tolkning och teman 

I egenskap av att vi själva är män och har egna erfarenheter från verksamheten i förskolan kan 

vi relatera till de erfarenheter som männen i studien har delat med sig av. Erfarenheter som 

kan förstås som svårigheter och möjligheter av att vara man i ett kvinnodominerande yrke. 

Ibland kan forskarens förförståelse för ett fenomen hota de mer kvalificerade tolkningarna av 

studien varför förförståelsen för det studerade fenomenet bör utmanas eller vidgas på så sätt 

att forskaren lämnar utrymme för att ett fenomen kan förstås på flera olika sätt (Levinsson 

2013, s.79). Vi har på ett medvetet plan försökt att kritiskt granska våra egna tolkningar av 

fenomenet samt varit öppna för att det finns många olika erfarenheter som kan spegla 

fenomenet att vara man i ett kvinnodominerande yrke. Vi kan förstå männens erfarenheter 

utan att vi för den skull delat den livsvärld och de erfarenheter som männen i studien har gett 

uttryck för, dock kan vi i egenskap av att vara män förstå det fenomen som de har gett uttryck 

för. 
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I tolknings och analysprocessen av den insamlade empirin har intervjuerna transkriberats i sin 

helhet för att få en god översikt om vad respondenterna svarat på de intervjufrågorna som 

legat till grund för intervjuerna. I den vidare analyseringsprocessen har vi i flera omgångar 

utifrån transkriberingarna försökt lokalisera och identifierat teman av levd erfarenhet som 

svarar mot studiens syfte. Detta arbete har handlat om att identifiera betydelsebärande citat för 

att sedan tolka och ordna dessa i teman som kan ge svar på det syfte som ligger till grund för 

studien (Kvale & Brinkmann 2009, s.46). 

Teman har tolkats och upparbetats från deltolkningar till helhetstolkningar för att se om de 

hänger samman eller skiljer sig från varandra, samt för att se om det finns konflikter som gjort 

våra tolkningar problematiska. Tolkningarna av våra teman har arbetats fram på detta sätt för 

att fånga essensen av respondenternas erfarenheter(Kvale & Brinkmann 2009, s.46). Därmed 

har också våra teman förändrats under analyseringsprocessens gång. Resultatet har 

presenterats utifrån tre avsnitt där det första belyser möjligheter i kontrast till tidigare yrken, 

vilka svårigheter männen upplevt i relation till yrket samt hur männen formats i sin yrkesroll 

utifrån de möjligheter och svårigheter de mött i förskolläraryrket. Varje avsnitt är indelat i 

teman som är kopplade till att spegla männens levda erfarenheter.  

 

4.6 Forskningsetiska riktlinjer 

Till de forskningsetiska riktlinjerna (Vetenskapsrådet, 2002) finns fyra huvudkrav, dessa är, 

Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Detta 

innebär att respondenten tilldelats information om studien och vad undersökningsområdet 

handlar om samt varför studien är intressant, bland annat via missivbrev. Respondenten har 

också informerats om friheten att självständigt ta ställning till om han vill medverka samt att 

kunna avbryta sin medverkan i studien när den vill utan några negativa följder. Respondenten 

kommer att skyddas enligt konfidentialitetskravet. De har därför tilldelats fingerade namn för 

att förhindra möjligheten att kunna identifieras. Studien kommer endast användas för 

forskningsändamål. 
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5. Resultat 

Syftet med uppsatsen var att utforska vilka möjligheter respektive svårigheter som manliga 

förskollärare upplever i förskolan. Under det första resultatavsnittet belyser vi vilka 

möjligheter respondenterna upplevt i sitt arbete inom förskolan. Centralt i denna del är att 

erfarenheterna framstår i kontrast till deras tidigare yrken. Avsnitt två belyser vilka 

svårigheter de har upplevt. Vi beskriver här vilka förväntningar respondenterna upplevt i och 

med att de är just män, men också vilka svårigheter de har upplevt mot bakgrund av diskursen 

om män som potentiella förövare. Avsnitt tre belyser hur respondenterna har formats i sin 

yrkesroll utifrån de möjligheter och svårigheter som de har mött. Varje avsnitt är i sin tur 

indelat i teman. Teman som inte på något sätt är representativa för alla män, utan dessa 

belyser vad de medverkande männen i studien har upplevt i verksamheten och vad andra män 

tänkbart kan uppleva. 

 

5.1 Bort från söndagsångest 

På frågorna om varför männen i studien sökt sig till arbete inom förskolan och vad de hade 

gjort tidigare fick vi olika svar, även om vissa liknande mönster framträdde. Ingen av männen 

i studien började sin yrkesbana inom förskolan. De har alla erfarenheter från andra yrken, 

främst manligt kodade yrken. Gemensamt för dem är att de på olika sätt såg och fortfarande 

ser möjligheter med sitt arbete inom förskolan i relation till dessa tidigare yrkeserfarenheter. 

Möjligheter som att utvecklas, arbeta med något de ser som meningsfullt till skillnad från sina 

tidigare arbeten, i första hand manligt dominerade arbetsplatser.  

Nicolas beskriver att han i tidigare yrken kunde känna söndagsångest när han inför 

måndagsmorgonen på nytt skulle bege sig till arbetet. I förskolan har han aldrig upplevt 

söndagsångest vilket innebär att han trivs med sitt val av yrke. Han tycker numera att det är 

roligt att gå till arbetet på morgonen. 

När jag arbetade i industrin så kände jag söndagsångest. Detta var ett fenomen jag led av i 

industrins värld, men inte i förskolans värld. /.../ Man får mycket och det tar mycket 

men… Det är något jag brinner för och har alltså inte lämnat det än. Det är en utmaning 

och det är härligt.. när man får se leendet och… så som barn är, barnens glimt de har 

sådan livslust. /..../ Det är det förskolläraryrket handlar om. Ta emot barn och när de vill 

komma till förskolan kan man känna oj vilket arbete vi gjort, fantastiskt, vi lyckades där 

igen. Det kan ta ett halvt till ett helt år med vissa individer. Ibland tar det tre veckor. 

(Nicolas) 

Nicolas uttrycker att yrket tidvis kan innebära utmaningar men att förskolläraryrket också 

upplevs som ett givande och meningsfullt arbete till skillnad mot tidigare erfarenheter av 

arbete inom den manligt dominerade industrin. Han är personligt engagerad, tar del av och 

bidrar till barnens utveckling. Han beskriver att den livslust barnen i verksamheten förmedlar, 
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smittar av sig på personalen och att den känslan är lätt att ta till sig av, han känner sig levande. 

Han ser tydliga resultat i samband med att han och hans kollegor gjort ett bra arbete. I 

samband med att han och hans kollegor har utfört ett bra arbete, även om vissa delar av 

arbetet kan ta tid, blir han glad och mår bra.  

Anders, som numera är förskolechef började sitt yrkesliv inom den manligt dominerade 

måleriyrket.  Även Anders beskrev att han kände söndagsångest i sitt tidigare arbete men inte 

nu. 

Jag utbildade mig till målare. Gick den utbildningen på gymnasiet och gjorde min 

lärlingsperiod under två år efter gymnasiet. Jag kände att det här inte är det jag vill göra. 

Hade ångest varje söndag för att gå till jobbet. När jag funderade på vad jag ville göra 

kom jag fram till att jag ville arbeta med ungdomar. /…./ Som tur var hade jag en svärmor 

som var på mig och sade: ”Nej jag tycker du ska söka till förskollärare för jag tror du 

skulle passa som det”/…./ Det var fantastiskt roligt att vara pedagog. Man lär sig varje 

dag något av att arbeta med barn. (Anders) 

Anders beskriver hur han hade ångest varje söndag för att gå till arbetet som målare. I två år 

stod han ut med att utföra uppgifter som kändes enahanda och meningslösa. Anders kände att 

han ville arbeta med människor och blev tipsad om att bli förskollärare. Han gillade att vara 

med barn, och hans svärmor uppfattade att han hade god hand med barn. Väl inne i yrket 

stortrivdes han. Han upplevde att han fick ett stort personligt utbyte av interaktionen med 

barnen. Anders tycke det var roligt att lära och upptäcka tillsammans med barnen men också 

att utmana dem. Han gjorde ett bra arbete men var hungrig på mer ansvar vilket sedermera 

ledde in honom på hans bana som förskolechef.  

Lars har också sin bakgrund i huvudsak inom manligt dominerade arbetsplatser, exempelvis 

lagerarbete. Han säger att det inte var hans ”grej” till skillnad mot arbetet som förskollärare.  

Jag känner ofta vilket fantastiskt jobb jag har. Det jag gillar mycket är variationen i yrket. 

Det är olika saker man får göra hela tiden. Den här känslan när du suttit i ett samtal, det 

kan vara ett svårt samtal då du känner att du fått utnyttja hela din erfarenhet och 

kompetens. (Lars) 

Lars betonar variationen i yrket och antar de utmaningar yrket kan innebära. Till skillnad mot 

sina tidigare arbeten. När Lars ställs inför utmaningar får han möjlighet att utnyttja hela sin 

professionalitet och yrkesskicklighet. Vidare ger han uttryck för yrkets bredd och de 

möjligheter som finns i att ställas inför svåra situationer där han ser att de utmaningar som 

följer yrket är möjliga att övervinnas. I samband med detta känner Lars att han växer, 

utvecklas i sin profession och personlighet i samband med att han får användning av den 

erfarenhet och kompetens han samlat på sig under sitt yrkesliv.  

 



 

21 

 

5.1.1 Visa mod och bryta normer 

Gustav har också sin yrkesbakgrund inom den manligt dominerade lagerbranschen och inom 

industrin, branscher han ville bort ifrån. Efter att ha påbörjat en master utbildning där han 

släpade efter med sitt examensarbete behövde han ett arbete och inom barnomsorgen såg han 

många möjligheter. 

När jag fick barn känner att jag kan det här med barn och liksom har lätt att skapa goda 

relationer med människor. Och inom barnomsorgen behövde dem folk. Jag ville arbeta 

med människor. /.../ Blir jag kvar på lager, det är tungt det är nästan bara män. Jag missar 

också delar av det som är jag. /…/ Det krävs att människor vågar visa mod och bryta mot 

normer. Och det är något som jag gärna uppmuntrar. Och det känns skönt att vara en del 

av. Och det är hur jag är som person, jag har velat bryta barriärer, göra mig fri utan att 

känna mig låst. Och jag kan se hur detta är en del i det. Så det ingen slump liksom att jag 

ska prova det här. Att våga. (Gustav) 

Gustav utrycker en känsla av tillfredställelse i att bryta normer vilket han upplever att han gör 

när han som man arbetar i förskolan till skillnad mot lagerarbete och arbeten inom industrin. 

Där upplevde han att han inte fick vara sig själv samtidigt som arbetet var tungt och monotont 

vilket han sammantaget tyckte var jobbigt. Gustav menar att det kan finnas en styrka hos 

människor som vågar bryta mot samhällets normer och vågar gå emot strömmen. Gustav 

känner en viss stolthet i och med att vara en del av detta. Han känner sig ibland begränsad av 

samhällets normer och förväntningar men genom att bryta dessa normer känner han sig fri. 

Vidare menar Gustav att han är en trygg och stark person och att det inte är en slump att han 

provat på att arbeta i förskolan då han ser det både som en personlig och samhällelig vinst i 

sig att våga bryta de könsstrukturer som mer eller mindre medvetet styr manliga och kvinnliga 

yrkesval.  

 

5.2 Ensam och ifrågasatt 

Gustav såg som beskrevs ovan möjligheten att som man bryta normerna kring maskulinitet i 

och med att han började arbeta inom förskolan, ett val och yrke som han såg som 

meningsfullt. Alla män som gör ett otraditionellt yrkesval bryter också normer, även om de 

inte har det som uttalat mål, vilket också kan innebära svårigheter. En del av männen har 

upplevt sig ifrågasatta av sin omgivning. Ibland upplevde de också svårigheter kopplat till att 

vara ensam man i ett arbetslag som domineras av kvinnor. 

Nicolas beskriver hur han i samband med sitt yrkesval fick utstå skämt i sin omgivning som 

ifrågasatte hans maskulinitet.  

Det kan dyka upp gliringar som om man skulle vara homosexuell eller annat för att man 

söker sig till förskolan. (Nicolas) 
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Nicolas upplever att förskolläraryrket av andra kan ses som ett arbete ämnat för kvinnor och 

att män som söker sig till yrket kan uppfattas som kvinnliga. Även om han menar att det oftast 

uppfattas som skämt finns det ”en ton av allvar” i dem. Han upplever det som problematiskt 

eftersom det nedvärderar förskolläraryrket och honom som person. Nicolas har dock inte låtit 

sig bli nedslagen av den okunskap om förskollärare han har mött från män i sin omgivning. 

Han tycker dock det har vart tröttsamt att ha behövt försvara sitt yrkesval på grund av andras 

okunskap om vad förskolläraryrket innebär.  

Den man som gör ett könsöverskridande yrkesval kan förutom att bli utsatt för skämt också 

bli rådd av andra män att välja ett annat yrke. Anders har upplevt sig ifrågasatt av andra män i 

sin närhet i samband med att han valde att bli förskollärare, ett yrkesmän i hans vänskapskrets 

uppfattade som ett lågstatusarbete. 

Men när man började så var ofta de som ifrågasatte ens yrkesval andra män, de kunde 

säga varför går du ifrån målaryrket som är ganska bra betalt till att leka med barn och få 

taskigt betalt? De såg inte förskolläraryrket som ett riktigt yrke och förstod inte vad det 

innebar. (Anders) 

Anders upplevde att han kunde få nedlåtande kommentarer från människor som stod honom 

nära och att de nedvärderade hans yrkesval, något han inte tänkte finna sig i. Detta gjorde 

honom också arg. Anders tvingades argumentera för sitt val av yrke och visade på så sätt att 

förskolläraryrket var ett yrke han trodde på vilket var frustrerande. Även om det kändes 

jobbigt ville han visa för sin omgivning att yrket handlar om mycket mer än bara 

barnpassning. Han kände att förskolläraryrket var ett yrke där han kunde nå personlig och 

yrkesmässig utveckling samt få möjlighet att arbeta med något meningsfyllt.  

De män som börjar arbeta inom förskolan rörde sig bort från traditionellt manliga yrken. De 

kunde i samband med detta bli ifrågasatta. De trädde därmed också in i en kvinnlig värld full 

av utmaningar. 

Om jag är man och ska arbeta med kvinnor har jag funderat över någon sorts strategi över 

hur jag ska klara av detta. Jag är beredd på att jag kan vara ensam man på en arbetsplats 

där det är bara kvinnor och hur jag ska klara av det. /…/ Jag kände att jag ska nog klara 

mig som man och ge mig in i den här kvinnodominerade branschen på något sätt. Men jag 

förstod också att man måste bli rätt så bra på det om man ska kunna överleva kanske. 

(Lars) 

När Lars började arbeta som förskollärare kände han att det kunde vara en mycket stor 

utmaning. Han kände sig ensam och osäker samt att han behövde bevisa sig värdig rollen som 

manlig förskollärare. Han kände att han trädde in i ett kvinnligt revir. Det var svårt i början 

men genom att läsa på, diskutera med och lära känna sina kvinnliga kollegor arbetade han 

fram en trygg yrkesroll.  

En som var nära att inte överleva som förskollärare var Nicolas: 
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På min första arbetsplats var jag på ett fritidshem. Där var bemötandet inte bra. /.../ Jag 

frågade mycket hur gör ni? Hur ska vi göra? Jag tolkades som osäker för att jag ville 

komma in i arbetslaget. Det blev konstigare och konstigare för varje vecka som gick. Jag 

blev nu när jag reflekterar i efterhand mycket särbehandlad. Jag fick göra sådant som de 

andra ville undvika. /.../ Det kändes som att det pågick någon slags utfrysning av mig som 

person. /.../ Jag var nära där och då att säga upp mig. /.../ Jag lärde mig att jag ska tänka 

mig för och undvika att trampa mina kollegor på tårna. /.../ Efteråt har jag tänkt på att det 

kan vara så i det läget, hur det är att vara man i barnomsorgen, det är ett traditionsenligt 

kvinnligt dominerat yrke och det är det fortfarande. Vi som män kommer in i ett 

kvinnodominerat yrke. Om vi tar det ur kvinnors perspektiv, det kommer en man, de delar 

inte samma kön. En del kan ha jättesvårt för det då de inte tidigare har arbetat med en 

man. (Nicolas) 

Som nyutexaminerad förskollärare kände sig Nicolas osäker, samtidigt ville han passa in i det 

kvinnliga arbetslaget. Men också ensam. Han kände sig illa behandlad av sina kvinnliga 

kollegor. Han upplevde situationen till en viss punkt så svår att han rentav var nära att säga 

upp sig men istället beslöt han sig för att kräva en omplacering. I efterhand känner han att han 

delvis vill försvara sina kollegors beteende och handlande genom att tolka det som att de blev 

osäkra av honom. Han upplevde att han klampade in ett kvinnligt revir och trampade de 

kvinnliga kollegorna på tårna.  

Anders upplevde som nyutexaminerad man ett vad han uppfattar som kvinnligt arbetsklimat, 

något han upplevde som problematiskt.  

När jag arbetade som ensam man under mitt första år som nyutexaminerad upplevde jag 

att det var ganska mycket skitsnack mellan mina kvinnliga kollegor. /…/ Kvinnor har ett 

annat rävspel mot varandra, det är fler dolda hugg i ryggen. Dom kan vara ganska hårda 

mot varandra, dömande mot varandra. /.../ De kvinnor som stod upp för sig själva och var 

raka och ärliga blev oftast inte särskilt omtyckta bland de andra kvinnliga kollegorna. Då 

uppfattades dem som lite mer manliga. /…/ Jag upplevde att det bästa var när vi var 

mixade män och kvinnor, det blev den bästa stämning jag varit med om på en arbetsplats, 

det blev inte så mycket skitsnack. Sedan om det beror på hur vi var som personer eller om 

vi var män, vi var nog ganska raka i kommunikationen. (Anders) 

Anders kände sig som nyutexaminerad man ensam i vad han uppfattar som ett kvinnligt 

arbetsklimat. Ett arbetsklimat han kände sig hotad av. Han upplevde ett obehag som i sin tur 

påverkade trivseln i hans arbete. Anders föredrar arbetsplatser med både män och kvinnor för 

att de har olika egenskaper vilket skapar ett bättre arbetsklimat.  

Fredrik beskriver också hur könssammansättningen på arbetsplatsen påverkar arbetsklimatet 

men att han föredrar kvinnligt dominerade arbetsplatser.  

Det är inte så shit vad jag måste ha manliga kollegor. Jag har arbetat på arbetsplatser med 

flera manliga kollegor och det är kanske inte den miljön jag trivs bäst i heller. (Fredrik) 

Fredrik ger uttryck för att han tidigare har arbetat på arbetsplatser med manlig dominans i 

sammansättningen men att den arbetsmiljö som kunde uppstå inte alltid påverkade honom 
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positivt. Han har medvetet valt att söka sig till en arbetsplats där han kan få vara den han är 

och kunna påverka sin miljö utifrån de värderingar han står för och tror på. 

 

5.2.1 Att bli förminskad 

De män som har gjort ett könsöverskridande yrkesval och trätt in i den kvinnligt dominerade 

förskolan möter ofta förväntningar på sig för att de är män. Gustav mötte förväntningar på sig 

att han skulle agera ”ordningsvakt” utifrån föreställningen om män som auktoritära. Gustav 

känner också att han har mött förväntningar om att utgöra en manlig förebild utifrån 

föreställningen om att det är något barn är i behov av. 

Vad bra nu är det en man här som kan säga till barnen på skarpen. Vilket kändes väldigt 

främmande för mig. Hoppas att andra inte har den här förväntningen att man skall komma 

med auktoritet och kraft. /.../ Många säger att barnen behöver en manlig förebild. För mig 

privat blir det lite för snävt eftersom jag vill ses som mig själv, att det är det som jag 

kommer med. Jag kommer inte i egenskap av man med min manlighet, däremot med mig 

själv som person. Jag vill sprida min nyfikenhet och entusiasm. (Gustav) 

Gustav är inte en person som ser sig själv som mer auktoritär än andra. Därför kände han sig 

främmande inför att axla rollen som ordningsvakt. Hans kollegas förväntning skapade också 

en osäkerhet hos honom. Han ställde sig också frågande till om det är det som förväntas av 

manliga förskollärare, att män i förskolan ska vara auktoritära, en bild av män i förskolan han 

inte delar. Gustav har också mött förväntningen om att utgöra en manlig förebild. I samband 

med detta upplevde Gustav att han inte blev respekterad för sin egen personlighet. Han 

arbetade i förskolan i egenskap av den han var, inte i för att agera manlig förebild eller 

ordningsvakt gentemot barnen. När han mötte de här förväntningarna upplevde han att han 

blev beskuren på sin personlighet och till följd av det förminskad. Förminskad av att bli 

inpressad i kategorin man och att mannen ska vara auktoritär. Gustav kände sig besvärad och 

osäker kring situationen men också orolig över att det var auktoritet han skulle bidra med när 

det var annat han ville bidra med. 

Fredrik är väl medveten om att läroplanen uttryckligen säger att förskolan inte skall 

reproducera traditionella könsroller.  I diskussionen om män i förskolan känner sig inte 

Fredrik bekväm med att männen framställs som komplement till kvinnorna utifrån 

föreställningen om att män och kvinnor är något väsensskilt.  

Jag tänker att det intressanta är i så fall vad vi män förväntas tillföra. /…/ Det känns som 

man förväntar sig att vi ska vara bärare av vissa värden som då inte kvinnor har. /…/ Det 

är ju definierat i läroplanen att vi ska motverka traditionella könsroller. Vidga dom …. Så 

att barnen har större möjligheter att utvecklas som människor. (Fredrik)  

Fredrik ser inte på män och kvinnor på samma traditionella sätt som det gjordes förr i tiden. 

Han ser att män och kvinnor kan utföra samma arbetsuppgifter. Ett aktivt arbete för att 

motverka traditionella könsroller är viktigt för honom. Det framgår också av läroplanen för 
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förskolan att han skall göra detta. Han kände att hans yrkesroll förminskades och det 

besvärade honom att han inte förväntades vara förskollärare på samma villkor som sina 

kvinnliga kollegor. Den traditionella synen på manligt och kvinnligt går emot både hans 

värderingar och hans yrkesuppdrag. Detta gjorde honom frustrerad och upprörd.  

 Fredrik har personligen också känt förväntningarna i verksamheten.  

När jag gjorde praktik, jag fick till och med ett omdöme att jag skulle bejaka mina 

manliga sidor. Hade jag vart för mjuk då eller inte? Och det kunde vara just det där att 

man skulle göra vissa saker med pojkarna. Som att spela bandy med dom. /…/ Det är lätt 

att man kan komma in i en gräddfilsroll som man också borde akta sig för att ta. /…/ Det 

förväntas lite mindre av en. Jag är inte bekväm i det, jag tycker inte att man skall vara 

bekväm i det. (Fredrik) 

Under sin praktik uppmanades Fredrik i ett omdöme från sin handledare att han skulle bejaka 

sina manliga sidor, vilket han ställde sig frågande inför. Han frågar sig om han uppträtt på ett 

sätt som tolkats för feminint i sitt yrkesutövande i relation till hur en man ”bör” bete sig. Detta 

fick honom till en början att ifrågasätta sitt eget beteende som han egentligen inte tycker att 

han borde. Fredrik är den han är - en blivande förskollärare, som vilken förskollärare som 

helst. Han kände sig förminskad och inte respekterad för den han var.  

Anders har mött förväntningarna att både sporta och stå i snickarvrån. 

Det var lite det klassiska förväntningarna på vad en man skulle göra. Man skulle snickra 

och spela fotboll, det klassiska. Vi pratade väl om det med dem man arbetade närmast 

med på avdelningen. Jag tog upp det med dem, att jag också ville göra andra saker. 

(Anders) 

Anders kände sig begränsad och förminskad i sitt yrkesutövande, begränsad på så sätt att han 

inte förväntades ta del av alla de arbetsuppgifter som en förskollärare bör åta sig. Detta 

upplevde han som problematiskt. Han vände sig därför till de närmaste kollegorna som han 

kände att han kunde anförtro sig till, när han upplevde sin arbetssituation som problematisk 

för att försöka få stöd och uppbackning. Anders kände att han ville bidra med fler av de 

arbetsuppgifter som ingår i hans roll som förskollärare. 

 

5.2.2 Lampan lyser på oss män 

Något alla män som träder in i förskolan på ett eller annat sätt måste förhålla sig till är bilden 

av mannen som förövare.  I samband med att media rapporterar om sexuella övergrepp inom 

förskolan blir detta extra kännbart för de yrkesverksamma männen och de blir starkt 

ifrågasatta. Detta kan i sin tur påverka dem i deras yrkesutövande. För den som blir oskyldigt 

anklagad för att ha utfört sexuella övergrepp kan det innebära en personlig katastrof. 
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Lars har erfarenhet av att det ibland kan finnas en misstänksamhet hos föräldrar mot manliga 

förskollärare.  

Jag hade en pappa som lämnade sin dotter här en gång som sade att: Du, min dotter gillar 

inte andra män. /.../ Jag blev ju lite överrumplad på något vis men jag visade förståelse 

och sade bara ok, jag hör vad du säger. /…/ Men han behöver nog bara lite tid så får vi 

visa vilka goa gubbar vi är. (Lars) 

Lars utvecklar hur han kände i samband med att föräldern ifrågasatte honom: 

Ja, det är klart att man funderade lite på hur man ska ta sig an den här föräldern och göra 

det så bra som möjligt. Men det är klart att man funderar lite på den här flickan som var 

en flicka som gärna ville sitta i knät. Jag kunde känna lite att..hon kom bara och rätt vad 

det var så satt hon där. /…/ Det kunde jag känna att nu satt hon där och snart kommer 

dem för att hämta henne, så kunde jag känna. I och med den här debatten [pedofil] vi 

arbetar i motvind med /…/ Det är ju fler som har problem med de här personerna, det 

förekommer ju även i idrottsföreningar, kyrkan, det är inget som är ett specifikt isolerat 

problem i förskolan egentligen. (Lars) 

Lars kände sig inte personligen kränkt av förälderns ifrågasättande. Han förstod 

vårdnadshavarens oro. Han kände istället en bestämdhet att försvara sin och andra mäns rätt 

att arbeta i förskolan genom att visa att de utför ett bra arbete. Däremot skapade förälderns 

ifrågasättande mot bakgrund av diskursen om män som potentiella sexualförbrytare en oro 

hos honom. En oro som gjorde honom medveten om sin kroppsliga interaktion med förälderns 

dotter.  Han kände sig obekväm med att flickan kom och satte sig i hans knä och orolig för att 

bli misstänkliggjord om föräldern såg detta. Han upplever att han och andra män i förskolan 

är utsatta för en orättvis kollektiv skuldbeläggning i media.  

Medias rapportering har också väckt känslor av utsatthet hos Nicolas:  

Det är ju så här att vi män, lampan lyser på oss. Och det handlar om vårt kön. Det bli 

oftast, och är oftast riktat mot män. /…/ Jag har inte ont av det nu men i perioder kommer 

sådana här pedofilskriverier. Då känner man sig ensam och utpekad som manlig 

förskollärare och pedagog. (Nicolas) 

Nicolas känner sig som man utpekad i samband med medias rapportering om sexuella 

övergrepp inom förskolan. Han känner att han som man har ögonen på sig. Detta skapar 

känslor av ensamhet hos honom.  

Fredrik har inte känt av medias rapportering i samband med att män begått sexualbrott inom 

förskolan men: 

Jag kände att jag som man inte vill arbeta själv på nattis med barn. Det är typ enda 

gången jag har känt så. /.../ Jag tror att man som man hamnar i en väldigt utsatt position. 

/.../ Jag tror att undermedvetet tänker folk att det är en ensam man där på natten. Då känns 

det tryggare att vara två. (Fredrik) 
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Fredrik är trygg. Han har inte känt sig ifrågasatt eller misstänkliggjord. Däremot upplever han 

att han skulle känna sig mer utsatt om han ensam skulle behöva arbeta på nattis, och i sådana 

fall skulle han vilja ha stöd av en kollega.  

Likt Fredrik har Anders alltid känt sig trygg i rollen som manlig förskollärare. Delvis pratar 

han i egenskap av sin nuvarande roll som förskolechef. 

Jag är en person som är väldigt trygg i mig själv. Jag är inte rädd för att vårdnadshavare 

skulle komma och misstänka mig och säga att de inte vill ha mig på förskolan, den tanken 

har aldrig kommit över mig. Inte ens när jag arbetade i barngrupp. Däremot väcker det en 

vansinnig ilska i mig när sådant händer. Jag bli så provocerad när man läser om det, jag 

blir så förbannad varje gång jag ser det eftersom det förstör så mycket för vårt yrke och 

att vi ska bli fler män. (Anders) 

Anders känner sig trygg och stark. Kanske därför att han numera är förskolechef och upplever 

medias rapportering om män som potentiella pedofiler från ett annat perspektiv. Han 

beskriver en väldig ilska och vrede som växer inom honom i samband med att det har 

avslöjats att män har begått sexuella övergrepp på barn i förskolan.   

Respondenten Gustav har egna erfarenheter av hur det är att bli misstänkliggjord. Han har 

blivit anklagad för att ha förgripit sig på ett barn i verksamheten. Förundersökningen lades 

ned i brist på bevis. Han uttrycker sig med egna ord att ”Det är en jättesorg att behöva lämna 

detta.” och syftar på att ha tvingats sluta arbeta inom förskolan. Det innebar också ett stort 

trauma som påverkat honom i hans vardagliga liv samt möjligheter till framtida yrkeskarriär.  

Gustav blev kallad till förskolechefens kontor och beskriver hur det kändes när han fick höra 

vad han var misstänkt för samt vad han tänkte på under det efterföljande förhöret. 

Känslan var att man hörde en stor sten i en sjö som bara sjönk sjönk sjönk neråt liksom. 

Det var verkligen att man kände det här tunga. Vad gör jag nu? Jag förlorade all agens 

eller makt. /…/ När jag var inne på förhöret så kände jag sådär att, är det mitt skägg? Jag 

kommer inte ihåg om jag hade helskägg. Är det min ansiktsbehåring som gör mig mer 

misstänkt? /…/ Jag har inga arbetskläder, jag har ju ofta en band t-shirt med någon 

dödskalle. Har något tolkats? /…/ Jag kanske inte har rakat mig på ett tag, kan sådant 

spela in att man måste se helt prydlig ut? /.../ Jag kände, ja jäklar har jag varit så här utsatt 

i ett och ett halvt år, utan att liksom vara medveten om det? (Gustav) 

Gustav beskriver ett tillstånd av total maktlöshet. En enorm tyngd. Under förhöret började han 

ifrågasätta sig själv. Han vände anklagelserna mot sig själv som person. Det var i samband 

med att han blev misstänkt känslan av utsatthet kom över honom. Anklagelserna mot honom 

fick stora konsekvenser. 

Det är ett trauma, men främst, hur går jag vidare? Hur är min position som 

arbetssökande? Hur är min position som arbetssökande vikarierande man inom 

barnomsorgen? På sätt och vis känner jag mig fortfarande misstänkliggjord. Jag hittar 

liksom inte min väg ur det här. Jag mår rätt okej hemma men borta vill jag inte vara. 

(Gustav) 
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Efter att anklagelserna mot honom drogs tillbaka i brist på bevis känner han sig fortfarande 

misstänkt. I någon mån är han kvar i känslan han hade på sin chefs kontor. Känslan av 

maktlöshet och brist på handlingskraft.  

 

5.3 Att utveckla och forma sin yrkesroll 

Ovan har vi beskrivit några av de svårigheter de medverkande männen i studien har upplevt i 

egenskap av att de är män. Något av det svåraste de kan råka ut för tycks vara kopplat till 

diskursen om män som potentiella pedofiler. Här nedan beskriver några av männen vilka 

strategier de utvecklat för att inte misstankar ska ”kleta av sig” och för att inte låta sig 

påverkas negativt i sitt yrkesutövande. Två av männen beskriver också hur de efter hand har 

blivit tryggare i sig själva och ofta i samband med att de fått ett stort stöd från sina kollegor. 

De beskriver också hur de kan använda sin maskulinitet som ett redskap i verksamheten, på 

deras egna villkor. 

5.3.1 Strategier för att undgå misstanke 

Nicolas använder sig av strategin att fortsätta arbeta som vanligt men att synliggöra sitt arbete 

för föräldrar och kollegor. 

När pedofildiskussionen dyker upp och det har jag varit ärlig med att jag är förskollärare, 

jag byter blöjor, har hand om vilan. Det är ett öppet klimat, föräldrarna vet om det, 

kollegorna vet. Var naturlig och ärlig hela tiden. (Nicolas) 

Nicolas känner sig stark och såpass trygg att han kan visa upp sig själv och synligöra det 

arbete han utför. Han är en man, han är professionell och han är förskollärare. Det tycker han 

känns bra och han känner sig viktig och uppskattad. Han har inget att dölja. 

I samband med att media har rapporterat om sexualbrott har Lars ibland valt att avstå från 

vissa arbetsuppgifter. Han gör sig också mer synlig i sitt yrkesutövande för att på så sätt 

undvika risken att bli misstänkliggjord. 

Om det varit ett stort uppslag i media så kan jag tycka att det varit skönt någon gång att 

en kollega tar något extra blöjbyte utan att vi egentligen kommit överens om det. Man har 

alltid fått full uppbackning från kvinnliga kollegor. /.../ Genom att vara sig själv och vara 

synlig för kollegor och föräldrar kommer det gå bra. Jag tror också att det kan kännas bra 

att ventilera lite vid sådana situationer då vi är lite utsatta som män i förskolan även om 

det inte rör mig men lyfta lite och få ur sig tankar och funderingar. (Lars) 

Lars känner ett stort obehag när media skriver om män i förskolan som har förgripit sig på 

barn. Han upplever att han som man också är sårbar, en måltavla. Därför tycker han det känns 

skönt att ibland kunna undvika situationer där han som man kan undvika situationer som i 

värsta fall skulle kunna misstolkas, som exempelvis vid blöjbyten. Han upplever stöd hos sina 

kollegor både att de kan ”ta ett extra blöjbyte” men också att han kan få prata av sig.  
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Ett annat sätt kan vara att undvika medias rapportering. 

Jag har läst rubrikerna. Jag vill inte gå in i det. Jag tror inte det håller. Det är 

inte fruktbart att börja gå in och tänka kring det, då omöjliggör du din 

situation. Det går inte, då kan du inte arbeta, om du tänker att då misstänker 

dem mig. (Fredrik) 

Fredrik vill inte förknippas med medias svarta rubriker om män i förskolan. Därför undviker 

han media. Han känner att misstankarna skulle kleta av sig på honom, skapa obehag och 

hämma honom i hans yrkesutövande.  

 

5.3.2 Att bli trygg i sin yrkesroll 

Anders var en av de män som kände av förväntningar om att representera ”en allmän 

manlighet”. Han var också en av de män som uttryckte de starkaste känslorna av främlingskap 

i att vara ensam man på en förskola. Efterhand lärde han sig dock att hantera förväntningarna 

samt arbeta upp en trygghet tillsammans med sina kollegor.      

I början försökte jag leva upp till förväntningarna. Jag är en ganska sportig kille som 

tycker om att idrotta så jag gjorde mycket av det i början. Men ju längre man arbetade ju 

mer blev det att man struntade i det och istället valde att gå sin egen väg. /.../ Jag tror att 

det framförallt handlade om att ju mer jag arbetade ju tryggare blev jag i min roll och stod 

på mig mer. Men det hjälpte säkert till att det var fler killar och att dynamiken blev en 

annan i arbetslaget. (Anders) 

Anders beskriver hur han vågade göra motstånd mot förväntningarna på honom som man i 

takt med att han blev tryggare i sin yrkesroll. Han vågade säga ifrån och stå på sig i situationer 

som kunde upplevas svåra. Det obehag han inledningsvis kände till följd av att han var ensam 

man försvann efterhand som han arbetade upp en professionell yrkesroll men också i och med 

att han började arbeta på en arbetsplats med fler män.  

Lars beskriver hur viktiga kollegorna varit för att möjliggöra utvecklandet av en professionell 

yrkesroll. Men också hur han kan finna styrka i, och använda sin maskulinitet, för att tillföra 

något till verksamheten. 

Jag tycker vi lär oss [kollegorna] av varandra, mycket om bemötande, förhållningssätt 

och kompetensmässigt särskilt om vi är olika som personer. /…/ Det kan vara så att jag 

och någon kollega ska spika upp något på väggen och vi har många barn runt omkring 

oss. Då kan vi göra så att kvinnan spikar och jag håller det som ska spikas fast. Då tänker 

vi läroplanen där att motverka traditionella könsmönster. Då ser barnen kanske att hon 

spikar och jag håller. Precis som att de ser att jag gör alla de saker som alla andra gör de 

lite mer mjukare sakerna kanske, torkar borden efter maten eller vad vi nu gör. /…/ Jag 

tror ändå att jag tillför något annat än en kvinna. Eller just för att få den mixen av manligt 

och kvinnligt. Kvinnor kan egentligen göra allting men de kan inte vara manliga 

förebilder, det blir svårt för dem. Barnen behöver de här identifikationsobjekten. /…/ Jag 

tror att man som man kan tillföra någon form av olikt tänkande. Jag har lekt lekar när jag 
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var liten som jag inte tror kvinnorna har lekt. Vi har en lite högre toleransnivå när det 

gäller bråklek exempelvis, även om det måste ske inom vissa ramar, att ingen skadar sig 

och/eller blir ledsen. Jag har den erfarenheten själv. (Lars) 

Lars har utvecklat en professionell yrkesroll i samspelet med sina kvinnliga kollegor i takt 

med att han har lärt känna dem. Lars beskriver ett ömsesidigt utbyte på ett personligt såväl 

som ett yrkesmässigt plan. Detta gav också ett bra och öppet arbetsklimat. Han har utvecklat 

en trygghet som man och har lärt sig använda sin maskulinitet som redskap i verksamheten. 

Han känner att han kan bidra som man vilket har fått honom att känna sig lite exklusiv. Lars 

ser sig själv som en bra manlig förebild. En man som kan utföra traditionellt manliga saker 

såväl som traditionellt kvinnliga saker. Detta har stärkt honom som person och har skänkt 

mening i det arbete han har utfört.  
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6. Diskussion 

Syftet med uppsatsen var att undersöka hur det är att arbeta som man i förskolan. Specifikt 

syftade uppsatsen till att utforska vilka möjligheter respektive svårigheter som manliga 

arbetstagare upplever i förskolan. I resultatdiskussionen här nedan diskuterar vi 

undersökningens resultat i relation till den forskning som presenterades i bakgrunden. 

Därefter presenteras en kort slutsats utifrån studiens frågeställningar samt vårt kunskapsbidrag 

i relation till tidigare forskning. Slutsatsen följs av vilka didaktiska implikationer studien ger 

för att sedan avslutas med förslag på vidare forskning. 

 

6.1 Resultatdiskussion 

De medverkande männen i studien har alla erfarenhet av andra yrken innan de började arbeta i 

förskolan. Förskolläraryrket ser de som betydelsefullt och de upplever att de arbetar med 

något som är meningsfullt och givande i kontrast till tidigare yrken. Söndagsångest var något 

som hörde industrin till, något minst två av männen i studien uttryckte det. Vissa av männen 

uttrycker förskolläraryrkets variation, bredd och möjligheter, ett yrke som kändes 

meningsfullt. En annan man i studien upplevde arbetet som en möjlighet att bryta normer och 

göra sig fri. Bryta normer är något alla männen i studien gör, även om de inte ser det som 

målet med sitt yrkesutövande. Män i barnomsorgen bryter de normer om maskulinitet och en 

traditionell genusarbetsdelning där det i huvudsak främst är kvinnor som har utfört och 

forfarande i hög grad utför omsorgsarbete (Delegationen för jämställdhet i förskolan 2006, ss. 

24-29).  Att männen som deltog i vår studie på olika sätt upplevde sitt arbete inom förskolan 

som meningsfullt ligger i linje med de resultat Eidevald (2014, s. 40) har presenterat. 

Resultatet visar också indirekt att genusarbetsdelningen hämmar individers personliga 

utveckling samt att förskolan går miste om kompetent personal till följd av att barnomsorgen 

är feminint kodad, så till vida att det inte endast är ett fåtal män som innehar kompetens att 

arbeta inom barnomsorgen. 

Männen i studien beskrev olika svårigheter kopplade till att göra ett könsöverskridande 

yrkesval. Det kunde handla om att yrkesvalet blev ifrågasatt av människor i deras omgivning. 

Väl inne i verksamheten kunde det handla om att leva upp till förväntningar av maskulinitet, 

något männen i studien kunde uppleva som ett förminskande av dem som personer, om det 

inte fick ske på deras egna villkor. Vissa av männen beskriver hur de trädde in i en kvinnlig 

värld, ibland med vad som beskrivs som en specifikt kvinnlig jargong. Detta är något som har 

fått vissa av dem att känna sig ensamma och osäkra. Dessutom beskriver männen i förskolan 

en utsatthet i och med att de måste leva med risken att bli misstänkliggjorda som potentiella 

pedofiler. 
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Både Anders och Nicolas har blivit ifrågasatta i samband med sina yrkesval. Anders blev 

avrådd av sina manliga vänner från att ge sig in i ett arbete med lägre status och lägre lön än 

det han hade som målare. Detta går att koppla till att kvinnors arbete ofta har värderats lägre 

än mäns arbete (Hedenborg & Wikander 2003, ss. 82-83). Nicolas blev på ett skämtsamt sätt 

kallad homosexuell av sina manliga vänner. Han blev tilldelad en underordnad form av 

maskulinitet. Conell (2008, ss. 115-116) beskriver hur män genom att vara, eller bli kallade 

för homosexuella, kan utestängas från den hegemoniska maskuliniteten i samhällen där 

homosexuella män underordnas heterosexuella. Smädelser kopplade till femininitet kan enligt 

Conell (2008, ss. 115-116) också utgöra en form av underordnande och ”symboliskt 

nedsolkande”. Nicolas tog inte skämtet så allvarligt men han uppfattade att det fanns en ton av 

allvar i det. Skämten har inte avskräckt honom från sitt yrkesval, men han upplever det som 

tröttsamt att behöva försvara det. 

Alla män i studien har mött olika former av uttalade eller outtalade förväntningar utifrån att de 

är män. Det har förväntats av dem att de skall utföra vissa arbetsuppgifter bara för att de är 

män. Detta enligt konstruktioner om maskulinitet som komplement till femininitet (Hirdman 

2001, ss. 19-98; Nordberg 2005a, ss. 22-28, Nordberg 2005b, ss. 88-92; Havung 2005, ss. 63-

65) Ibland har de också förväntats utföra arbetsuppgifter som kvinnliga kollegor uppfattar 

som besvärliga eller svårhanterliga. I samband med att männen har mött förväntningar av den 

här typen har de ibland känt sig förminskade och särbehandlade. Detta eftersom de upplevde 

att deras kvinnliga kollegor inte såg dem som personer utan som representanter för en slags 

allmän manlighet. Detta var något som flera av männen i studien inte kände sig helt bekväma 

med, särskilt om det inte skedde på deras egna villkor.   

Förväntningar om att representera en sorts allmän manlighet, bland annat genom att sporta 

med barnen, är något som männen främst mött i början av sin yrkesbana inom förskolan. Med 

tiden har de dock arbetat upp en tillräcklig trygghet i sin yrkesroll för att välja när och om de 

vill leva upp till förväntningarna. Hur de förhåller sig till sin maskulinitet, och förväntningar 

på den är också något helt personligt. Nordberg (2005b, ss. 76-88) beskriver hur män inom 

förskolan både kan leva upp till- och förkroppsliga förväntningar om maskulinitet men också 

göra motstånd mot dem. Nordberg (2005b, ss. 76-88) lyfter två ”jämställdhetsivrande” 

förskollärare som gör motstånd genom att exempelvis undvika manligt kodade arbetsuppgifter 

eller uppmana sina kvinnliga kollegor att utföra dem.  Lars beskrev också hur han på olika sätt 

använde sin maskulinitet som ett redskap i verksamheten. Genom att utföra kvinnligt kodade 

arbetsuppgifter gör han motstånd mot förväntningar om maskulinitet. Samtidigt bidrar han 

med vad han uppfattar som unikt manliga erfarenheter genom att tillåta bråklek. På så vis 

upplever Lars att han utgör en god manlig förebild. Det är intressant att vissa av männen 

beskrev att det förväntades mer av dem som män medan Fredrik beskriver upplevelsen av att 

han i stället hade lägre förväntningar på sig som man.  

Vissa av männen beskriver känslor av osäkerhet och ensamhet i samband med vad de 

beskriver som ett kvinnligt arbetsklimat. De upplevde att kvinnorna inte uppträdde med 
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respekt och jämlikhet mot varandra. Anders beskrev ett slags dubbelspel i den kvinnliga 

jargongen vilket han upplever inte förekommer när det är fler män på arbetsplatsen. Fredrik 

hade istället motsatt erfarenhet, att ett kvinnligt arbetsklimat är bättre än ett manligt. Om detta 

beror på männens personligheter eller att kvinnor och män besitter väsensskilda egenskaper 

som påverkar den psykosociala miljön framgår dock inte av resultatet. Baagöe-Nielsen (2005, 

s. 25) beskriver att huvudargumentet för män i förskolan inom organisationsdiskursen är att 

en könsblandad arbetsplats är positivt för samarbetsklimatet. Anders upplevelser styrker detta 

argument samtidigt som det motsägs av Fredriks erfarenheter vilket är intressant. Kollegorna 

har dock stor betydelserna för männen och de uttrycker att det kollegiala stödet är viktigt i 

yrkesutövandet men också i utvecklandet av en professionell yrkesroll.  

Männen i studien uttryckte på olika sätt utsatthet inför att bli misstänkliggjorda som 

sexualbrottslingar. I synnerhet samband med att media rapporterar om män som har begått 

sexualbrott inom förskolan. Vissa av dem har också personligen upplevt olika grader av 

misstänkliggörande av föräldrar. Många uttrycker att media har en stor roll i 

misstänkliggörandet av män inom förskolan, något som skadar dem själva men också hindrar 

utvecklingen av att fler män söker sig till förskolläraryrket. För Gustav som blev misstänkt 

och anklagad för att ha utfört ett sexuellt övergrepp på ett barn innebar det en personlig 

katastrof. Lars och Nicolas beskriver hur diskursen om män som sexualförbrytare påverkat 

dem i deras yrkesutövande.  

Att män i förskolan måste leva med risken att bli misstänkliggjorda som potentiella pedofiler 

är något som styrks av forskning. Granbom & Wernersson (2012, s. 73) menar att män måste 

leva med risken att bli misstänkliggjorda, utifrån bilden av män som potentiella förövare. 

Granbom & Wernersson (2012, s. 73) beskriver också att det är ett av de största hindren för 

att rekrytera fler män till förskolan.  Männen i Eidevalds studie (2014) uttrycker också en oro 

över att bli utpekade som pedofiler i samband med att män fälls, eller anklagas för sexualbrott 

mot barn inom förskolan. Pruit (2015) beskriver i en artikel också hur män inom förskolan 

använder sig av olika strategier för att undgå misstanke. Det kan handla om att sätta upp 

gränser i sitt yrkesutövande genom att inte hjälpa barn på toaletten, hålla sig synlig inför 

kollegor, bygga förtroende och göra sig omtyckt bland barnen, men också att distansera sig 

från hotfulla maskulina drag för att istället framhäva icke maskulina drag samt att ibland 

använda sig av en eventuell familj för att framstå som normal och öka sin legitimitet. I 

resultatet framkom det att Lars och Nicolas höll sig synliga för föräldrar och kollegor samt 

satsade på att bygga bra relationer till barn och föräldrar. Lars satte också gränser i sitt 

yrkesutövande och tyckte det var skönt att lämna över blöjbyten till kvinnliga kollegor i tider 

av pedofilskriverier. Gustav, som blev anklagad för att ha utfört sexuella övergrepp, 

resonerade kring om han blev misstänkt för vad som kan ha tolkats som hotfulla maskulina 

drag. Han resonerade kring sin skäggväxt och t-shirtar med i vissa fall provocerande motiv, 

exempelvis döskallar.  
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Det framkom också något som kan betecknas som ytterligare en strategi för att skydda sig mot 

misstänkliggörande, vilken inte har tagits upp av Pruit. Fredrik undvek medvetet media. Han 

beskriver hur han efter att ha sett rubrikerna inte vill läsa för mycket eftersom det då 

omöjliggör hans situation som manlig förskollärare samt att det kan påverka honom negativt i 

hans yrkesutövande.  

Medias roll har en viss påverkan på männen i studien även om de inte uttryckligen beskrev att 

det är något som påverkar dem alla i sitt arbete. Media tycks väcka starka känslor som ilska, 

vrede, otrygghet, utsatthet och förtvivlan hos männen. De upplever att det i media förmedlas 

en bild av män i förskolan som potentiella sexualförbrytare. Något de inte alls kan relatera till 

och något som vissa av dem upplever som orättvist. De upplever att när media skapar 

utrymme för manliga förskollärare är det aldrig bilden av ett variationsrikt och meningsfullt 

yrke. Vissa av männen upplever också att män i förskolan ifrågasätts mer jämfört med män i 

andra verksamheter, exempelvis ungdomsverksamhet inom kyrkan och idrottsvärlden. 

Nordberg (2005a, s. 208) framhäver också det som märkligt att manliga idrottsledare, män i 

sjukvården, gymnasielärare- och högstadielärare inte problematiseras på samma sätt som män 

i förskolan.  

 

6.2 Slutsats 

Denna studie är inriktad på mäns upplevelser av att vara man och arbeta på förskola och de 

möjligheter och svårigheter yrket kan föra med sig.  De fem medverkande män i denna studie 

representerar endast deras levda erfarenheter. Vi kan inte generalisera och göra anspråk på att 

denna studie ger en sann bild av hur det är att arbeta som man i Sveriges förskolor. Dock kan 

denna studie öppna för igenkänning, att såväl blivande som yrkesverksamma inom 

barnomsorgen därigenom kan dra lärdom av de erfarenheter som framgått. Vi hoppas också 

att resultatet kan bilda underlag för diskussion och ge en djupare förståelse för hur män i 

förskolan kan uppleva sin situation.  Vi gör det med förhoppningen att fler män i slutändan 

också skall intressera sig för förskolläraryrket.  

Dessa fem män har gett uttryck för handlingar, känslor och tankar kring hur det är eller kan 

vara att arbeta som man i förskolan, ett yrke som domineras av kvinnliga yrkesutövare.  

Männen beskriver hur de upplever sitt arbete som meningsfullt i kontrast till tidigare arbeten. 

Trots utmaningar beskriver de känslor som glädje, lustfylldhet, variation och möjligheter till 

utveckling både som yrkesutövare men också på ett mer personligt plan. Männen i studien har 

också beskrivit olika svårigheter kopplat till att de har gjort ett könsöverskridande yrkesval. 

Vissa av männen har blivit ifrågasatta av människor i deras omgivning i samband med att de 

sökte sig till förskolläraryrket. Väl inne i verksamheten har de mött särskilda förväntningar 

samt att leva upp till stereotyper av manlighet. Något som de ibland på olika sätt har upplevt 

som ett förminskande av dem som personer. Några av männen beskriver också hur de trädde 
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in i en kvinnlig värld med vad som beskrivs som en specifikt kvinnlig jargong vilken de 

upplevde som problematisk.  

Männen har dock efter en tid i verksamheten arbetat upp en trygghet i sin yrkesroll, och en 

trygghet tillsammans med sina kollegor, för att kunna göra motstånd mot förväntningarna 

eller leva upp till dem. Maskuliniteten fungerar därmed som ett av redskapen de kan utnyttja i 

sitt yrke om de vill.  

De största svårigheterna männen möter rör risken att bli utpekade som pedofiler samt den 

utsatthet de känner i samband med medias rapportering om sexualbrott inom förskolan. 

Diskursen om män som potentiella sexualförbrytare har gjort männen medvetna om sina 

kroppar, och sexualiseringen av dem, vilket har fått vissa av dem att avstå från arbetsuppgifter 

men också att ifrågasätta sig själva. Den vanligaste reaktionen har dock varit att visa sig 

synliga för kollegor och föräldrar samt att bygga bra relationer till barn och vårdnadshavare 

för att inge trygghet och tillit.  

 

6.3 Didaktiska implikationer 

Studiens syfte, att undersöka/utforska vilka möjligheter respektive svårigheter som manliga 

arbetstagare upplever i förskolan, hade ett underliggande syfte: Att undersöka om männens 

erfarenheter kan relateras till att så få män väljer att arbeta i förskolan. Detta utgör också våra 

didaktiska implikationer. Av resultatet kan vi konstatera framförallt en sak. Att de positiva 

erfarenheter männen delar med sig av snarare talar för att fler män skulle välja att arbeta i 

förskolan.  Den relativt låga lönen, bristande karriärmöjligheter och låg status kan vara en 

delorsak till att så få män arbetar inom barnomsorgen, men inte hela med tanke på vilka 

möjligheter männen i studien uttrycker att de ser inom barnomsorgen. Låg lön och få 

karriärmöjligheter torde vara ett problem för kvinnor såväl som män, och inte heller ett 

problem unikt för barnomsorgen. 

Av de erfarenheter männen har delat med sig av så är det framförallt misstänkliggörandet av 

män och utsattheten i samband med medias rapportering om sexualbrott i förskolan som 

framstår som den största svårigheten. Svårigheterna med att få män att söka sig till 

förskolläraryrket då de riskerar att bli misstänkta som pedofiler är något som Granbom & 

Wernersson (2012, s. 73) styrker. Eidevald (2014 s. 42) menar också att mer kunskap kring 

sexuella övergrepp och att utveckling av rutiner för att förebygga dessa är en av de viktigaste 

förutsättningarna för att få fler män att söka sig till förskolan. För att verksamma män skall 

skyddas och för att barnen skall skyddas. Men vi tror att det kan vara svårare än så. Rutiner av 

det slaget Eidevald (2014, s. 42) diskuterar kan skydda de män som redan är i verksamheten 

och kunde hjälpt Gustav.  Männen i studien, förutom Gustav som blev anklagad för att ha 

utfört sexuella övergrepp, visar dock en styrka och en vilja att fortsätta arbeta utan att låta sig 

svärtas ned av medias rapportering och enstaka misstänkliggöranden från föräldrar.  Den goda 
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bilden av män i förskolan framgår sällan som skulle kunna bidra till att fler män väljer 

förskolläraryrket. 

Ingen av männen i studien började sin bana inom barnomsorgen, att arbeta med barn är inte 

mäns och pojkars förstahandsval och orsakerna till det tror vi beror på en djupt rotad 

genusarbetsdelning. Granbom & Wernersson (2012, ss. 72-74) menar att synliggörandet av att 

män kan arbeta i förskolan är viktigt men också att synliggöra vad arbetet innebär. 

Okunskapen om yrket, men också synen på yrket illustreras av Anders vän som undrade 

”Varför går du ifrån målaryrket som är ganska bra betalt till att leka med barn och få taskigt 

betalt”. Därför är det viktigt att mäns arbete inom förskolan också synliggörs för att yrkets 

genus sakteligen ska kunna förändras. För de pojkar som står inför att välja utbildning ska 

valet att arbeta med omsorg ses som en lika stor möjlighet som att arbeta inom 

tillverkningsindustrin. 

 

6.4 Förslag till vidare forskning 

Arbetet har väckt en rad frågor och vi har funnit områden som vi tycker kan belysas mer. För 

att få fler män att söka sig till förskolläraryrket ser vi att det behövs mer forskning om varför 

män söker sig till yrket men också varför de slutar. Likaså ser vi att det finns kunskapsluckor 

att fylla rörande de stora avhoppen av män från landets förskollärarutbildningar.  

I forskning som rör området män i förskolan är det ofta männen som är i blickfånget. Men 

vilka upplevelser har kvinnorna av männen i förskolan? Tycker de att männen tillför något? 

Vad har kvinnor för förväntningar på män?  

I bakgrundskapitlet visar vi att det enligt Baagöe-Nielsen (2005, s. 25) finns dåligt med 

vetenskapliga belägg för huvudargumentet för män i förskolan inom 

”organisationsdiskursen”: Att en könsblandad arbetsplats är positivt för samarbetsklimatet. 

Forskning rörande könssammansättningens påverkan på den psykosociala miljön ser vi därför 

som viktig. Ytterligare ett viktigt forskningsområde är hur bilden av män i förskolan påverkas 

av medias rapportering om sexualbrott, och i sin tur hur påverkas rekryteringen av män till 

förskolan av detta? 
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Bilaga 1: Intervjuguide 

Allmänna frågor 

1. Hur gammal är du? 

2. Har du barn? 

3. Vad har du gjort innan du började arbeta på förskola? 

4. Hur kom det sig att du började arbeta inom förskola?  

5. Det är endast 3-4% män i förskolan idag. Hur tänker du kring det? 

6. Tycker du det behövs fler män inom förskolan? 

7. Hur länge har du arbetat på förskola? 

8. Är du utbildad förskollärare? 

9. Funderade du någon gång på att hoppa av utbildningen?  

10. Har du någon gång funderat på att byta yrke? 

 

Upplevelser av att vara man i ett kvinnodominerande yrke 

11. Upplever du att du har något att tillföra verksamheten just för att du är man? 

12. Upplever du att du har särskilda förväntningar på dig, eller blir behandlad annorlunda för 

att du är man i ett kvinnodominerat yrke? 

13. Av vem? Kvinnor, kollegor, chefen, föräldrar, barn eller andra? 

 

Ifrågasatt som man? 

14. Har du någon gång känt dig ifrågasatt i ditt yrke just för att du är man? 

15. När allmänheten får höra om sexuella övergrepp i skolan är det oftast män som pekas ut 

som förövare. Hur tänker du kring det? 

16. Påverkar det dig i ditt arbete? 

17. Använder du dig av olika strategier för att undvika att bli misstänkliggjord? 
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18. Har du någon gång blivit eller känt dig misstänkliggjord? 

19. Om du skulle bli eller blivit misstänkliggjord upplever du då att du skulle få ett tillräckligt 

stöd? 

20. I vissa städer finns det riktlinjer för att sexuella övergrepp ska förhindras. Exempelvis får 

inte praktikanter, vikarier och studenter inte vara själva med barnen. Hur tänker du kring det? 

21. Upplever du att det finns rutiner för hur misstänkta övergrepp ska hanteras? 

22. Upplever du att det finns tillräckliga kunskaper i verksamheten om sexuella övergrepp 

mot barn? 

 

Följdfrågor: 

Allmänna: 

Kan du berätta mer? 

Kan du ge något exempel? 

Hur menar du? 

 

Känslor: 

Hur kändes det? 

Var det andra som kände likadant? 

 

Tankar: 

Hur tänkte du då? 

Var det bara du som tänkte så? 

Var ni flera som tänkte likadant? 

Beteende: 

På vilket sätt? 

Vad gjorde du då? 

Var ni fler som gjorde likadant? 
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Kunde du göra på något annat sätt? 

 

Tid: 

Har det hänt tidigare? – Återkoppla till ovanstående följdfrågor 

Hur skulle du vilja att det såg ut? 
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Bilaga 2: Missivbrev 

Hej! 

Vi är två studenter som läser till förskollärare vid Högskolan i Borås. Vi ska skriva ett 

examensarbete som behandlar män i förskolan och mäns erfarenheter av att arbeta i en 

kvinnodominerad bransch.  

Vi ser det som viktigt att fler män arbetar i förskolan och som en del i detta vill vi undersöka 

mäns erfarenheter av att arbeta i förskolan där majoriteten förskollärare utgörs av kvinnor. Vi 

söker män som arbetar eller har arbetat i förskola med erfarenheter som vi ser som intressanta 

för vårt examensarbete och därmed kan tänka sig att ställa upp på en intervju och bidra med 

sina erfarenheter från yrket. 

I vår studie kommer vi tillämpa de forskningsetiska riktlinjerna/principerna 

informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet. Detta 

innebär bland annat att du som respondent kommer att avidentifieras samt kunna avbryta din 

medverkan i studien vid valfritt tillfälle. Studien är inte tänkt att användas i kommersiella 

syften eller för egen ekonomisk vinning. Du kommer också att få ta del av studiens syfte och 

ges möjlighet att läsa uppsatsen. 

Om du har möjlighet att ställa upp på en intervju vore vi tacksamma om du kontaktar oss. 

Tack på förhand! 

Mvh, 

Kennet Dahlberg                                                               Ivan Hermansson 

070 XXX XX XX                                                       073 XXX XX XX 

kennetdalberg@gmail.com      ivanhermansson@hotmail.com 
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