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1. Inledning

Visste du att...

inom kommunal barnomsorg i Linköpings kommun fanns i december 2006: 

- 708 förskollärare anställda och av dessa var 18 män (2,5 %) 

- 182 fritidspedagoger – 52 män (29 %)

- 772 barnskötare – 62 män (8 %) 

(se bilaga 3)

”96 procent av förskollärarna i Stockholm är kvinnor”
(Dagens Nyheter, 2007)

Det visste inte vi i alla fall. Vi var dock medvetna om att det finns en skev könsfördelning 

inom barnomsorgen där kvinnor är i majoritet. Denna företeelse finner vi intressant och 

värdefull att undersöka. Sverige anses vara ett av världens mest jämställda land men trots 

detta finns det tydliga kategoriseringar gällande vad som är typiska manliga respektive 

kvinnliga yrken.  Tidigare var det en självklarhet att det var uppdelat så att kvinnan skötte om 

hemmet och barnen medan mannen var familjeförsörjare. Trots att både kvinnor och män 

yrkesarbetar i större utsträckning idag lever de traditionella fördelningarna och normerna till 

viss del kvar. Detta är ett samhällsproblem som vi anser är av stor vikt att uppmärksamma.

Jämställdhet är något som vi båda brinner för och allt som har med genusfrågor att göra 

tycker vi är spännande. Faktum är att dessa frågor handlar om både kvinnor och män vilket 

ibland glöms bort. Vi vill därför belysa ett område där männen ses som normbrytare och 

därmed annorlunda.

1.2 Syfte

Den här uppsatsen avser att utifrån intervjuer med män som arbetar på förskolor och daghem 

undersöka hur dessa ser på sig själva, sitt yrkesval och hur de upplever att det är att arbeta 

som man på en kvinnodominerad arbetsplats.

Mot bakgrund av tidigare forskning har vi formulerat ett antal frågeställningar: vilken roll 

(avsaknad av) spelar homosocialitet för dessa män? På vilket sätt upplever män att de bemöts 

av motstånd och utmaningar genom sin förflyttning mot traditionellt kvinnokodade 
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arbetsplatser? Vilken typ av motstånd/utmaning upplever de? Upplever dessa män att det 

finns könskodade förväntningar på dem som män? Upplever de att de representerar en 

underordnad maskulinitet? 

2. Tidigare forskning

Inledningsvis beskriver vi maskulinitetsforskning då vi anser att vår studie faller inom ramen 
för det undersökningsfältet. Vi beskriver även studier om män inom kvinnodominerade yrken 
då dessa behandlar samma område som vår uppsats. Vi behandlar därefter studier om 
könssegregering inom organisationer då dessa också ligger i linje med vår uppsats.

2.1 Maskulinitetsforskning

Maskulinitetsforskningen profilerade sig som ett självständigt forskningsfält i slutet av 1980-

talet och i början på 1990-talet. Forskningens utveckling kan man se som en sammanfogning 

av marxistisk vänsterkritik av det kapitalistiska samtidssamhället och feminismens kritik av 

patriarkala förhållanden och strukturer (Ekenstam:2006).

Ett huvudsyfte med maskulinitetsforskning är att pluralisera bilden av mannen. Detta innebär 

att påtala att det finns olika former av maskulinitet och att dessa varierar både kulturellt och 

historiskt. Detta har vuxit fram på grund av att många tolkar eller har tolkat 

kvinnoforskningens bilder av män som alltför enkelriktade och ensidiga. Ett behov har 

uppstått av att nyansera mannen och visa på att manligt genus liksom kvinnligt genus 

produceras och reproduceras i relationer till andra män och kvinnor och är processer som 

ständigt pågår (Mellström:2000). Exempel på områden inom maskulinitetsforskning är 

faderskapsforskning, broderskapsforskning och homosocialitet.

2.2 Studier om män inom kvinnodominerade yrken

Etnologen och mansforskaren Marie Nordbergs avhandling Jämställdhetens spjutspets? 

Manliga arbetstagare i kvinnoyrken, jämställdhet, maskulinitet, femininitet och 

heteronormativitet handlar om hur män som jobbar inom kvinnodominerade yrken upplever 

sin situation. Frågeställningarna fokuserar på hur kulturella uppfattningar om manligt och 

kvinnligt uppkommer i tal, lokaler och verksamheter.

Hennes syfte med avhandlingen är att:
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”... med fokus på manliga arbetstagare i tre kvinnligt kodade yrken undersöka vilka 

begränsningar, villkor och möjligheter som följer med jämställdhetsdiskursen och 

beteckningarna maskulinitet och femininitet, samt att studera vilka arbetstagarpositioner och 

praktiker som skapas då jämställdhetsdiskursen upprepas, förskjuts och förenas med andra 

diskurser på ett antal arbetsplatser.” (Nordberg: 2005:15)

För att kunna uppnå sitt syfte har Nordberg genomfört en studie som bygger på intervjuer och 

observationer. Materialet består av 31 intervjuer med både män och kvinnor som jobbar inom 

barnomsorg, sjukvården och damfrisering. Hon har gjort 13 observationer på 11 arbetsplatser. 

Hon har även under två möten observerat de manliga förskolelärarna. Flera politiska 

dokument samt material från media har också inkluderats i studien. 

Nordberg redogör för två hegemoniska diskurser, där den ena är den stereotypa 

maskuliniteten som männen i studien konstant mätte sig emot och kände igen samt i många 

fall kritiserade och tog avstånd ifrån. Denna maskulinitet kännetecknas av självdisciplin, 

fysisk styrka, teknikkunskaper, heterosexualitet, rationalitet, lekfull grabbighet och så vidare. 

Den andra är den reflexiva maskuliniteten som handlar om att vara mångfacetterad och inte 

påverkad av tvingande normer vilka bygger på kritiskt tänkande, genusflexibilitet och ett 

införlivande av både kvinnliga och manliga egenskaper. Den här maskulinitetsformen är 

mindre påverkad av de stereotypa normerna än den andra formen.

Nordbergs konklusion är att jämställdhetsfrågor är svåra och ibland motsägelsefulla. Det är en 

pågående process som samtidigt skapar och återskapar könsordningen och uppdelningen 

mellan könen på arbetsplatser samt utmanar den.

Pedagogen Steen Baagøe Nielsen skriver i sin artikel Argument för och emot manlig personal 

i förskolan – linjer i den danska debatten att “Diskurser som argumenterar kategoriskt kring 

betydelsen av mäns närvaro främjar en förståelse av män som ensartade och stereotypa 

representanter för sitt kön, snarare än som människor med specifika individuella och 

personliga kvaliteter, intressen och erfarenheter.” Med detta menar han att ur en sådan 

synvinkel anses män vara kvalificerade endast genom sitt kön. Kvalifikationer och 

yrkeskompetenser är irrelevanta och man bortser från de motsättningar och svårigheter som 

både män och kvinnor möter i sitt arbete. Män konstrueras som representanter för ”det andra” 

vilket vidare förväntas vara ”det nya” som i förlängningen anses vara en förbättring och 
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utveckling av en förskola som anses sakna något. Underförstått betyder detta att män skulle 

kunna leverera utopier såsom jämställdhet, välfungerande organisationer, professionalitet och 

högre kvalitet inom omsorgen etcetera. Män blir alltså en symbol för och förkroppsligar 

förändring (Baagøe Nielsen:2005).

Baagøe Nielsen menar också att anledningen till att män ska vara närvarande och utöva 

omsorg är önskan att ge flickor och pojkar något annat än den frånvaro som i generationer har 

gjort pojkar till frånvarande män. Män efterfrågas i förskolan för att visa och representera 

andra maskuliniteter än de stereotypa och därmed visa på en pluralitet och möjligheter för 

respektive kön. Baagøe Nielsen skriver vidare att manlighet har definierats som något som 

inte har med barn att göra (Holter:1998 enligt Baagøe Nielsen:2005). Sådana invanda 

könsrelaterade uppfattningar på föreställningsnivå är svåra att hantera. Detta kan förklara den 

problematik och de utmaningar män stöter på när de arbetar inom barnomsorg, med andra ord

den allmänna förståelsen av manlighet och hur denna inte är sammankopplad med barn och 

omsorg. Insikten om barns behov och förståelse av omsorg är traditionellt förenat med 

tolkningar av moderskapets (kvinnans), familjens och förskolans innebörd i relation med barn

(Baagøe Nielsen:2005).

Mäns förflyttning mot traditionellt kvinnokodade arbetsplatser är minst sagt svår då den 

bemöts av både motstånd och utmaningar. Dels från kvinnors vilja att hålla kvar en viss 

kontroll över omsorgsutövandet (Sjörup:1999, Holter & Aarseth:1994 enligt Baagøe Nielsen:

2005) och dels från vissa manliga gemenskaper som förlöjligar eller uppvisar likgiltighet inför 

enskilda mäns svårigheter att sammanfoga arbetsliv och familjeliv. En annan problematik är 

att då man bryter mot rådande förväntningar om hur könen borde agera skapas ofta osäkerhet, 

rädsla och stress. Resultatet blir att många män känner sig felplacerade och hoppar av 

utbildningar eller omsorgsarbeten i tidigt skede (Baagøe Nielsen:2005).

Margareta Havung, forskare inom pedagogik, skriver i sin artikel Möjligen är det så att man 

är lite exklusiv – Mannen i kvinnornas förskola att männen konfronteras med och tvingas 

hantera de förväntningar som de bemöts av. Männen är på något sätt exklusiva i sin 

ovanlighet och antas därför bidra med andra saker än sina kvinnliga kollegor. Den sociala 

strukturen påtvingar dem med andra ord att stå för det som är annorlunda. Vidare är den

rådande uppfattningen om vem som är bäst lämpad för att ta hand om barn kvinnan och detta 

är svårt att rubba (Havung:2005).
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Havung menar att barnomsorgen har en kvinnlig könsstämpel på sig och just på grund av 

detta är undervärderat. Ett resultat av detta är de dåliga löneförhållanden. Hon skriver att 

fortfarande in på 2000-talet är förlegade uppfattningar inte förändrade. Kvinnliga arbeten 

anses vara mer naturgivna och detta bidrar i sin tur till att kvinnlig skicklighet inte avlönas 

högt och att kvinnligt könsmärkta arbeten kan undervärderas och märkas med lägre status. 

Samhället framhåller mannen som norm och att likställas eller bli lik den som har en 

underordnad position (kvinnan) är inget eftersträvansvärt, det är en nedvärdering av den egna 

positionen (Havung:2005).

Löneskillnader är ett resultat av könssegregering skriver sociologen Michael S. Kimmel. Han 

menar att mansdominerade yrken i större utsträckning ger högre löner än kvinnodominerade 

yrken. Ett exempel som Kimmel tar upp är tandläkaryrket som i USA är starkt mansdominerat 

till skillnad från Europa där de flesta tandläkarna är kvinnor. I USA är yrket dock ett av de 

mest högavlönade i kontrast till Europa där tandläkarna tjänar medelmåttigt. Löneskillnaderna 

har inget att göra med hur yrket praktiseras, som man skulle kunna tro, utan beror på 

könstillhörigheten hos personen som utövar det (Kimmel:2000:181).

2.3 Studier om könssegregering inom organisationer

Lena Pettersons, forskare vid arbetslivsinstitutet, har skrivit avhandlingen; Ny organisation, 

ny teknik – nya genusrelationer? En studie av omförhandling av genuskontrakt på två 

industriarbetsplatser. Den är en kvalitativ studie som bygger på intervjuer och observationer. 

Pettersson studerar och analyserar hur genusrelationer omformas på ett elektronikföretag och 

ett verkstadsindustriföretag i samband med teknisk och organisatorisk förändring vilket är 

hennes huvudsakliga syfte. Centralt är dock att undersöka informanternas föreställningar 

kring manlighet och kvinnlighet samt deras tankar och funderingar kring arbetsdelningen 

mellan könen. Resultat som Pettersson kommer fram till är bland annat att män som träder in 

på ett kvinnodominerat område ges utbildning i större utsträckning och högre lön. Däremot 

när kvinnor bryter könsmönstrena och söker sig till ett mansdominerat yrke är de ofta i 

minoritet och de tillsätts på de arbeten som kräver minst kvalifikationer, ger de lägsta lönerna 

och får betydligt mindre vidareutbildning. På verkstadsindustriföretaget menar Petterson att 

den här könskodningen beror på arbetets karaktär och teknologin. Detta på grund av att 

teknologin (maskiner, robotar) är starkt sammankopplade till män och maskulinitet. Detta 

skiljer sig från elektronikföretaget där kvinnorna trots sin kunnighet och egenskap av att vara i 
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majoritet ändå underordnades eftersom ledningen vidareutbildade enbart männen. Pettersson 

menar att dessa mönster bidrar till upprätthållandet av föreställningen av mannen som 

överordnad och norm.

Lena Abrahamssons, professor i arbetsvetenskap, avhandling att återställa ordningen –

Könsmönster och förändring i arbetsorganisationer bygger på kvinnor som arbetar på 

manligt dominerade arbetsplatser, kvinnor på könssegregerade arbetsplatser och kvinnor i vad 

hon kallar för platta integrerade arbetsorganisationer. Abrahamsson tar även upp 

könssegregering och könshierarkisering och konstaterar genom statistik att män och kvinnor 

har olika yrken (då hennes siffror är tagna från 1998 har vi valt att inte använda dessa utan 

tagit fram mer aktuell statistik, se bilaga 4) Hon redogör också för hur kvinnor och män oftast 

har olika arbetsgivare då offentliga tjänster såsom hälso- och sjukvård, äldre- och 

barnomsorgsarbeten är de vanligaste yrkena bland kvinnor.

Det som Abrahamsson kommer fram till är att genusordningen verkar på två olika sätt. Den 

första fungerar konstruerande och den andra fungerar uppdelande. Uppdelningen av 

genusordningen kan spela en stor roll i organisationen och kan även verka hindrande för 

utveckling och förändring. Detta skapar fasta strukturer och ofta direkta återställare både för 

organisationerna och för kvinnorna inom dem. Om man inte är medveten om det här bidrar 

man till genusordningen och förändring ter sig omöjligt. Dock om det sker en förändring 

omformuleras och omförhandlas vad som anses manligt respektive kvinnligt.

3. Metod

I det här stycket redogör vi för vad en kvalitativ studie är och varför vi har valt att göra en 
sådan. Vi redovisar vårt urval som följs av en beskrivning av tillvägagångssättet. Vi tar sedan 
upp datainsamlingen, de etiska principerna och transkriberingen. Avslutningsvis diskuterar vi 
vad vi har gjort och vad vi hade kunnat göra bättre.

En kvalitativ studie är till skillnad från en kvantitativ studie inriktad på ord istället för siffror. 

Man använder en induktiv ansats på förhållandet mellan praktik och teori vilket innebär att 

teorin uppkommer ur empirin. Tyngdpunkten ligger på att skapa förståelse för hur de 

studerade upplever och tolkar sin verklighet. Man utgår från en konstruktionistisk ståndpunkt 

vilket betyder att sociala egenskaper är något som produceras och reproduceras i samspelet 

människor emellan (Bryman:2002:249ff)
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Vi har valt detta forskningssätt då vi anser att det passar vårt syfte och problemområde 

eftersom det handlar om upplevelser, erfarenheter och tankar. Vi menar på att detta inte är 

något som går att mäta i siffror, det vill säga att kvantifiera. Motivet till att välja intervjuer 

som datainsamlingsmetod är att vi tror att det är det bästa sättet att samla in information som 

bygger på människors känslor och uppfattningar.

3.1 Urval 

Studien bygger på intervjuer med sex män som arbetar inom barnomsorgen. Samtliga män är 

verksamma inom daghem och förskolor i Linköping. För att begränsa oss har vi uteslutit 

föräldrakooperativ.

Vi har använt oss av bekvämlighetsurval vilket innebär att vi har använt oss av sådana 

personer som har varit tillgängliga för oss, det vill säga de vi fick tag på och som ville ställa 

upp (Bryman:2002:114). Kriterierna som respondenterna skulle uppfylla för att vara med i 

undersökningen var att de skulle vara män och arbeta med mindre barn, det vill säga inom 

daghem och förskola. Ålder och etnicitet har alltså inte varit relevanta. Dock har vi fått ett 

brett åldersspann som sträcker sig mellan 30 och 50 år. När det gäller etnicitet härstammar 

alla respondenter från Skandinavien.

Vårt urval är som tidigare nämnt män (som arbetar inom barnomsorgen) men vi märkte även 

hur stort intresset var från andra parter så som den kvinnliga personalen och personal vid 

Pedagogiskt Centrum i Linköpings kommun vilket vi kom i kontakt med genom 

vikarieförmedlingen. Vi konstruerade därför enkäter med 5 frågor som vi planerade att lämna 

ut till den kvinnliga personalen. Vi tillfrågade även vår kontakt vid Pedagogiskt Centrum om 

denne ville ställa upp på en intervju. Dessa intervjuer och enkäter genomfördes dock aldrig då 

de faller utanför våra avgränsningar.

3.2 Tillvägagångssätt

För att hitta respondenter kontaktade vi först kommunen och bad dem om hjälp. Vi berättade 

att vi är studenter vid Linköpings Universitet och att vi ska skriva en uppsats om män som 

arbetar på förskola och daghem. Vi frågade om de hade någon sorts lista över sina anställda 

och om de kunde hjälpa oss att hitta respondenter till våra intervjuer. Listorna de hade var 

dock alltför omfattande för personen vi pratade med att gå igenom. 
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Vi hittade ingen annan lösning än att söka upp telefonnummer på Internet till Linköpings alla 

förskolor och daghem. Vi fick fram nummer till ungefär 100 stycken under rubriken daghem, 

förskolor och fritidshem. Därefter delade vi upp listan mellan oss och satte igång att ringa. Vi 

inledde varje samtal med att presentera oss som studenter vid Linköpings Universitet och att 

vi ska skriva en C-uppsats med fokus på män som arbetar inom barnomsorgen. Vi undrade 

därefter om de hade någon eller några manliga arbetskollegor. Det var här vi insåg hur pass få 

män det finns inom barnomsorgen med inriktning på förskola och daghem då de flesta 

kvinnor vi pratade med svarade nekande.

Efter att ha ringt ungefär 40 daghem och förskolor hade vi fått tag på sju män varav sex av 

dessa var villiga att ställa upp. Vi nöjde oss med detta tills vidare då vi ansåg att vi borde få 

ihop tillräckligt med material och information från dessa respondenter. 

Vi konstruerade därefter en strukturerad intervjuguide (se bilaga 2) vilket innebär att alla 

respondenter ställs samma frågor och i samma följd. Detta för att kunna jämföra 

respondenternas svar på ett enkelt sätt vilket Bryman menar vara något som samhällsforskare 

föredrar då det underlättar både frågandet och kategoriseringen av svaren (Bryman:2002:123).

Patton kallar det här för ”standardized open-ended interview” (Patton:2002:342). Han 

beskriver en sådan intervjuguide som noggrant förberedd med avsikten att samtliga 

respondenter ska genomgå likadana frågeprocedurer. En nackdel med den här strategin är att 

samtalet kan bli stelt och forcerat. Avsaknad av flexibilitet leder till att det inte går att anpassa 

intervjun efter respondenterna och deras olikheter (Patton:2002:349).

Vi har trots att intervjuguiden är av strukturerad art uppmuntrat respondenterna att svara fritt 

samt ställt följdfrågor som har passat beroende på vad respektive respondent har valt att 

berätta om. Vi har även haft i åtanke att inte ställa ledande frågor. 

Den strukturerade intervjuguiden är uppdelad i fyra delar som samtliga berör olika teman.

 Del ett handlar om respondenternas bakgrund och med detta menas ålder, antal aktiva 

år inom barnomsorgen, yrkestitel, utbildning och anledning till yrkesval.

 Del två tar upp respondenternas upplevda bemötande och uppfattningar från 

omgivning. 
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 Del tre handlar om männen arbetsuppgifter och det egna agerandet.

 Del fyra tar upp frågor om manlighet och könsfördelning.

För att inte föregå dig som läsare har vi valt att placera diskussionen kring den strukturerade 

intervjuguidens frågor i resultatdiskussionen (se sida 31-32)

3.3 Datainsamling

Innan vi genomförde intervjuerna mailade vi intervjuguiden samt vårt missivbrev till vår 

handledare Stina Backman som godkände dessa efter några justeringar. Intervjuerna utfördes 

därefter på respektive respondents arbetsplats i personalrummet. Vi träffade samtliga 

respondenter endast en gång och intervjuerna tog ca 30 till 40 minuter vardera. Varje intervju 

utförde vi tillsammans där en ställde frågor och den andra var mer passiv och antecknande. 

All datainsamling tog sammanlagt tre dagar då vi utförde två intervjuer per dag. Alla 

intervjuer spelades in på band och bandspelaren hade vi lånat på StudentCentrum, AV-

Service i C-huset, Campus Valla, Linköpings Universitet.

I samband med intervjutillfället fick respondenterna ta del av missivbrevet (se bilaga 1) och vi 

redogjorde även muntligt för de etiska principerna för att ytterligare förtydliga våra 

intentioner med studien och garantera dem konfidentialitet och anonymitet.

3.4 Etiska principer

När man gör en vetenskaplig undersökning är det av stor vikt att ta i beaktning de fyra 

huvudkrav som Vetenskapsrådet redogör för. Dessa är:

 Informationskravet: forskaren ska informera de som berörs av forskningen om syftet 

med undersökningen.

 Samtyckeskravet: deltagarens medverkan är frivillig och kan avslutas när som helst.

 Konfidentialitetskravet: uppgifter om deltagaren ska behandlas med största möjliga 

konfidentialitet vilket innebär att denne kommer vara helt anonym. Uppgifterna skall 

alltså förvaras på ett sådant sätt att ingen obehörig får ta del av den.

 Nyttjandekravet: alla insamlade uppgifter får endast användas i forskningssyfte.

(Bryman:2002:440ff)
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Vi anser att vi har tagit hänsyn till dessa krav. Samtliga respondenter har informerats om 

studiens syfte och deras medverkan har varit frivillig. Respondenterna tillfrågades angående 

inspelning av intervjun och alla samtyckte. Dessa band har endast vi tagit del av och vi har 

varit noggranna med att lyssna på dem bakom stängda dörrar samt utan obehörigas närvaro. 

Banden kommer att förstöras efter slutförd uppsats och kommer därför inte vara möjliga för 

andra eller andra syften.

3.5 Transkribering

Efter genomförda intervjuer lyssnade vi igenom banden och antecknade samtidigt ungefärligt 

vad respektive respondent hade sagt. Vi transkriberade dock inte ordagrant då vi till en början 

endast ville ha en överblick i materialet vi samlat in och ha detta i pappersformat. Detta 

underlättade för oss när vi skrev resultatdelen eftersom vi i förväg visste vad som hade sagt 

och av vem. För att kunna citera exakta citat lyssnade vi återigen på inspelningarna men vi 

hade på grund av anteckningarna vi gjort över materialet lättare att orientera oss bland 

banden. Vi har valt att utesluta pauser, skratt och liknande för att fokusera på att föra fram det 

relevanta som respondenterna har berättat. Redan i det här skedet gav vi respondenterna 

figurativa namn för att som tidigare nämnt säkerställa deras anonymitet.

3.6 Metoddiskussion

På grund av att vi tidigt uppmärksammade att män är en minoritet inom barnomsorgen, 

särskilt när det gäller mindre barn, hade vi som tidigare nämnt inte så svåra kriterier för 

männen att uppfylla. Detta resulterade i att vi ”tog första bästa”. Vi fick dock ett brett 

åldersspann och i efterhand har vi insett att denna blandning av ålder och därmed erfarenhet 

hos respondenterna har gett oss oerhört mycket information som i många fall kompletterar 

varandra. Vi har även funderat över om hur det hade blivit om vi hade haft respondenter med 

olika etnicitet. Hade resultatet då sett annorlunda ut? Etnicitet var alltså inget vi hade i åtanke, 

kön var dock en central tanke hos oss. Vårt personliga intresse för genusfrågor tror vi kan ha 

färgat oss i de tankarna. 

Vi hade redan från början diskussioner kring om vi skulle intervjua kvinnlig personal 

parallellt med männen eller inte. Motivet för detta var inte att placera män och kvinnor i 

motsatsförhållande och fokusera på alternativa skillnader utan att istället se kvinnornas 

utsagor som komplement till männens och därmed förhoppningsvis uppnå djupare förståelse. 

Denna ambition förstärkes ytterligare på grund av kvinnorna som vi kom i kontakt med i vår 
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sökning av respondenter. Många uppvisade intresse för vår studie och verkade ha mycket 

information och erfarenhet som vi genast blev nyfikna på. Men tyvärr på grund av tidsbrist 

insåg vi att möjligheterna till djupintervjuer med kvinnorna var små. Dock kunde vi inte 

släppa idén och som vi nämnde tidigare konstruerade vi enkäter som vi ämnade lämna ut vid 

intervjutillfällena med männen. Problemet var att vi inte i förväg informerade kvinnorna om 

detta och därför märkte vi när vi var på plats att kvinnorna hade fullt upp med sitt arbete. I 

efterhand har vi insett att om vi hade genomfört enkätundersökningen hade vi fått ett alltför 

omfattande material att arbeta med. Kanske och/eller förhoppningsvis är det något vi kan 

undersöka i framtiden.

Kritik mot oss själva är att vi borde ha skickat ut missivbrevet till respondenterna innan 

intervjutillfället. Detta hade gett männen möjlighet att i lugn och ro läsa igenom och fundera 

över både sin medverkan och intervjuns syfte. De hade även kunnat fundera över aspekter de 

finner viktiga och därmed förbereda sig mer. Vidare har vi även reflekterat över att vi inte 

heller skickade ut frågorna i förväg. Att detta har påverkat respondenternas svar är vi säkra på. 

Hade respondenterna fått frågorna innan tror vi att de hade tänkt ut sina svar i förväg och 

därmed varit mindre spontana. En annan möjlig konsekvens är att männen kanske kunnat 

uttrycka och berätta mer om ämnet. Eftersom det blev så att respondenterna inte fick se 

frågorna i förväg tror vi dock att svaren var mer naturliga och kanske på ett sätt mer ärliga. 

När det gäller datainsamling anser Patton att observationer kan fungera som ett komplement 

till intervjuer. Detta har vi haft i åtanke men problemet med detta är återigen tidsbristen då vi 

tror att barnen hade reagerat kraftigt på vår närvaro och att deras, samt respondenternas, 

beteende hade påverkats om vi endast observerat vid ett eller ett fåtal tillfällen. Hade vi haft 

möjlighet att observera under en längre period tror vi att vår närvaro efterhand hade 

normaliserats och accepterats samt att vi hade fått ta del av hur det egentligen är 

(Patton:2002:262).

Att vi genomförde intervjuerna tillsammans var ett medvetet val. Detta för att vi båda skulle 

vara aktivt delaktiga i datainsamlingen och för att vi anser att två perspektiv är bättre än ett. 

Med detta menar vi att då vi senare ska tolka och analysera respondenternas svar har vi två 

synvinklar att utgå ifrån. 
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Patton beskriver även hur kön kan fungera som en barriär vid observationer. Han menar att 

det kan vara svårt att få tillträde till enkönade grupper då man har ”fel” könstillhörighet

(Patton:2002: 266). Vi tror att detta även kan gälla intervjusammanhang och har diskuterat 

mycket kring detta. Hade respondenterna svarat annorlunda om vi varit två killar som gjort 

studien? Vi tror att vår könstillhörighet kan ha inverkat, vi har dock inget belägg för detta 

men vi anser ändå att det är en viktig punkt att belysa.

4. Teori

Här presenterar vi de teorier som vi kommer att använda oss av för att uppnå en djupare 
förståelse i vår analys. 

4.1 Genussystem och Genuskontrakt

Historikern Yvonne Hirdman är en av dem som har introducerat det amerikanska begreppet 

gender (genus) i Sverige. I sin artikel Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala 

underordning beskriver hon genus som ett begrepp som skiljer kultur från biologi och det 

används för att namnge den komplexa kunskap vi har om vad som är manligt respektive 

kvinnligt. 

Hirdman kallar genussystemet för ”en dynamisk struktur (system); en beteckning på ett 

”nätverk” av processer, fenomen, föreställningar och förväntningar, vilka genom sin 

interrelation ger upphov till ett slags mönstereffekter och regelbundenheter.” (Hirdman:1988). 

Med detta menar hon att genussystemet är en ordningsstruktur av kön. Denna ordning 

fungerar grundläggande och förutsättande för andra ordningar så som sociala, ekonomiska 

och politiska och bygger på två lagar/principer. Den första går ut på att dikotomisera könen, 

med andra ord upprätthålla isärhållningen mellan män och kvinnor. Den andra är hierarkin där 

mannen är normen. Människor likställs med män och därmed utgör de det som är normalt och 

allmängiltigt. Hirdman menar att detta isärhållande av könen resulterar i uppkomsten och 

legitimeringen av mannen som norm. Isärhållandet är något som man kan återfinna överallt 

både när det gäller fysisk och psykisk ordning. Den ordnar sysslor, platser och egenskaper och 

dess grunduttryck finns i uppfattningar/föreställningar om vad som är manligt respektive 

kvinnligt samt även i arbetsfördelningen mellan könen. Ju större detta isärhållande är desto 

mindre problematiserad och ifrågasatt blir den manliga normen. Genom att minska 

isärhållandet minskar alltså legitimiteten av mannen som norm.
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Dessa genussystem kan utvecklas till genuskontrakt skriver Hirdman. Med detta menar hon 

att det finns synliga och osynliga överenskommelser mellan könen och de är ofta mycket 

tydliga i sina föreställningar om hur män och kvinnor relaterar till varandra när det gäller 

exempelvis arbetet, kärleken, beteendemönster etcetera. Kontrakten är kulturella arv och 

fungerar ungefär som avtal och skildrar oftast den biologiska olikheten och baseras på ett 

motsatstänkande. Dessa förändras emellertid beroende på olika tider, olika samhällen och 

olika klasser och är en process som skapar ny segregering och ny hierarkisering. Åtskillnaden 

resulterar i att arbetet är fördelat på ett sådant sätt att kvinnor inte får göra det männen gör och 

tvärtom (Hirdman:1988). 

Margareta Havung har tolkat Hirdman så att konsekvenserna av denna arbetsuppdelning, där 

män och kvinnor blir ålagda att arbeta inom olika områden och att göra olika saker, leder till 

att yrken blir könsmärkta och stämplade som kvinnoyrken respektive mansyrken.

Omsorgsyrken kategoriseras därmed som ett område lämpat för kvinnor eftersom kvinnor 

anses vara mer omsorgsfulla än män. Uppdelningen har således ingen given biologisk 

förklaring utan är snarare en konstruktion utifrån synen på män och kvinnor. Att förskolan då 

är könsmärkt som kvinnlig kan vara en anledning till det svala intresset från mäns sida 

(Havung:2005).

4.2 Hegemonisk maskulinitet

”Hegemoni kommer av grekiskans hégemonia, som står för ledning, överbefäl, ledarskap.” 

(Bonniers lexikon:1995)

Sociologen R W Connell relaterar begreppet hegemoni till en kulturell dynamik som gör det 

möjligt för en grupp att ta och stå för ledningen inom ett samhälle. Connell kopplar därefter 

hegemoni till ett genusperspektiv och konstruerar begreppet Hegemonisk maskulinitet. Detta 

betyder att männen har den dominanta positionen i samhället medan kvinnorna är de 

underordnade. Hegemoni är väldigt beroende av kulturella uppfattningar samt krav och på så 

sätt kan hegemonin förändras i sammanhang med kulturella förändringar. Vilken grupp som 

helst kan ifrågasätta hegemonin, även kvinnogrupper, vilket kan leda till nya hegemonier. 

”Hegemoni är därför en historiskt förändlig relation.” (Connell:1995:77).
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I vissa fall är det inte alltid kvinnorna som är de underordnade. Det kan även finnas 

genusrelationer mellan män. Den mest välkända hegemoniska relationen är den mellan 

heterosexuella män och homosexuella män. I och med att homosexuella män exkluderas i 

vissa politiska och kulturella handlingar hamnar de i den underordnande positionen och i 

botten av hierarkin bland män. Det är det som gör att homosexualitet assimileras till 

femininitet (Connell:1995:78). Det är dock inte bara homosexuella män som är de 

underordnade. De heterosexuella män som inte uppnår maskulinitetens normer hamnar även i 

den här kategorin.

Connell beskriver att det faktiskt inte är så många män som uppnår och utövar alla 

maskulinitetsnormer. Ändå får majoriteten av män vara delaktiga inom den dominanta 

positionen på grund av den patriarkaliska indelningen. Magnus Sjögren tolkar Connell i sin 

artikel Maskuliniteter (NORMal, eller?) som så att skapandet av denna maskulinitet sker ofta 

genom kompromisser i förhållande till kvinnor. På grund av att många män vinner på

patriarkatet utan att känna igen sig i den hegemoniska maskulinitet som feminismen riktar 

kritik mot, kan de flesta män förneka feminismen eftersom de anser att det inte handlar om 

dem själva. Privilegierna är som en blind fläck då de anses självklara och naturliga.

Hegemoni, underordnande och delaktighet är interna relationer som hamnar inom 

genusordningen. Externa relationer utanför genusordningen som handlar om klass och 

etnicitet kallas för marginalisering. Med det menar Connell ”de relationer mellan 

maskuliniteter i dominanta och underordnande klasser och etniska 

grupper”(Connell:1995:80ff).

4.3 Manlighet och Omanlighet

Manlighet är något vilket bland annat är sammankopplat med strävan efter makt och kontroll. 

Drivkraften bakom detta är inte mannens önskan att dominera utan snarare att undgå 

dominans från andra. Detta beror på en rädsla för att misslyckas. Därför blir det viktigt för 

mannen att efterleva vissa ideal som är knutna till könstillhörigheten, detta innebär att 

manlighet är något som ständigt måste presteras (Kimmel:1996:6f och Seidler:1997 enligt 

Ekenstam:2006).  

Manlighet är vidare något som inte bara skapas i förhållande till kvinnor och kvinnlighet utan 

även till andra män. Gruppen ”omanliga män” skapas därmed i denna jämförelse och fungerar 
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i sin egenskap av motsats som ett komplement vid definitionen av manlighet 

(Ekenstam:2006:9ff). Man kan med andra ord säga att begreppet omanlighet uppstått för att 

lättare kunna tydliggöra vad manlighet står för. 

Dessa två fenomen, manlighet respektive omanlighet, bör ses som relationella då de ständigt 

konstituerar varandra. Viktigt är att tänka de båda begreppen i pluralis då det existerar olika 

former av dem och att de alla står i beroendeförhållande till varandra men även till 

kvinnlighet. Istället för att automatiskt tillskriva manligheten vissa beteendeförväntningar och 

idealtyper bör den ses som en skiftande sammanställning av egenskaper och praktiker 

(Ekenstam:2006:13ff). Manlighet/maskulinitet bör alltså ses som något föränderligt och inte 

något fast och givet. Det är liksom kvinnlighet/femininitet ett genusprojekt som skapas och 

omskapas, något som görs istället för statiskt vara (Mellström:2006:9).

Omanlighetsbegreppet speglar även grundvalarna för den rådande genusordningen mellan 

könen. Utpekandet av män som omanliga fungerar på samma sätt som underordningen av 

kvinnor och legitimeringen av manlig makt och auktoritet. Omanligt likställs ofta därför med 

kvinnligt genom exempelvis benämningar så som vekhet, feghet, fjollighet etc. Att 

underminera en rival eller motståndare sker ofta genom uttryck som dessa och det sker för att 

förminska den andre samt nedvärdera dennes manlighet. De existerande mansidealen 

framkallar en osäkerhet hos männen då de aldrig kan vara säkra på sin manlighet. 

Manligheten måste konstant bevisas för att bli bekräftad. Rädslan för att bli sedd som omanlig 

ses som sporre och är en stor inverkande faktor i identitetsprojektet (Ekenstam:2006:14ff).

4.4 Homosocialitet

Charlotte Holgersson, som är genusforskare, skriver i sin artikel Homosocialitet som en 

könsordnande process att majoriteten av organisationer är könssegregerade vilket innebär att 

kvinnor och män har olika yrken och positioner. Denna uppdelning tenderar att sammanfalla 

med status, makt och inflytande vilket visar på att ju högre upp i organisationers positioner 

man tittar desto fler män återfinner man. Hur det kommer sig att män fortsätter att dominera 

på ledande befattningar beror på att män väljer män och samt att de orienterar sig mot/föredrar 

andra män. För att förklara detta fenomen har begreppet homosocialitet introducerats. 

Begreppet har främst använts inom könsteoretisk forskning men också för att beskriva de 

relationer mellan män som inte nödvändigtvis befinner sig på höga och maktinnehavande 

positioner. 
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Anledningen till varför män föredrar män förklarar genusforskaren Robert Hamrén i artikeln 

Homosocialitet: en aspekt av maskulinitet. Han skriver att för det första socialiseras pojkar 

redan i ett tidigt skede till att umgås och mäta sig med andra pojkar (Kousmanen:2001 enligt 

Hamrén:2006).  För det andra att organisationer uppmuntrar till ett homosocialt beteende 

(Lindgren: 1996 enligt Hamrén:2006) och för det tredje att detta beteende har sin grund i de 

kapitalistiska samhällenas konkurrensinriktade natur samt strävan hos medelklassens män att 

göra karriär (Collinson & Hearn:1996 enligt Hamrén:2006).

Homosocialitet kännetecknas av ett antal olika aspekter som Charlotte Holgersson redogör för 

i sin artikel. Holgersson inleder med att beskriva företeelsen ”segregering” på arbetsplatser 

där hon menar att uppgifter ofta är uppdelade så att män i större utsträckning besitter 

positioner som anses vara av central betydelse och där personerna anses vara svåra att byta ut. 

Andra positioner, som inte anses vara lika viktiga och personerna enklare att ersätta, befolkas 

av kvinnor men också av män med annat etniskt ursprung eller ålder (Hearn och Parkin:2001 

enligt Holgersson:2006). Denna könsstruktur handlar om fördelningen mellan kvinnor och 

män i organisationen i sin helhet, mellan olika yrken och positioner samt även om 

fördelningen av inflytande och makt. Föreställningar om manligt respektive kvinnligt 

återfinns i alla sammanhang och inte minst i organisationer.

”Bekräftelseritualer” är en annan företeelse som Holgersson skildrar i sin artikel. Hon hävdar 

att homosocialitet inte tvunget är ett resultat av en särskild avsikt att exkludera kvinnor utan 

kan även ses som en ritual där män bekräftar och hierarkiskt positionerar varandra. 

Holgersson tolkar Lindgren (2001) som så att interaktionen mellan män och kvinnor, både 

inom enkönade grupper och blandade grupper, är en viktig aspekt för förståelse av 

uppdelning/segregering mellan kvinnor och män i organisationer. Enligt Holgersson menar 

Lindgren att män respektive kvinnor i grupp inte pratar om samma saker som i enskilda 

samtal. Vidare diskuteras olika saker beroende på om det är en enkönad grupp eller en 

blandad. Grupper bestående av enbart män använder sig av en specifik form av interaktion där 

de bekräftar varandra som överordnande gentemot kvinnor. Denna jargong kan liknas vid 

rituellt prat som leder till en framväxande idealbild mot vilken alla önskar eller tvingas 

anpassa sin manlighet. Gemensamt för denna idealbild är att den i alla grupper av män 

sammanfaller med bilden av mannen som överordnad kvinnan (Lindgren:1996, 1999 enligt 

Holgersson:2006).
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I anslutning till tanken om homosocialitet som bekräftelseritual finns idén om homosocialitet 

som identitetsarbete. I homosociala sammanhang kan män både bekräfta samt förstärka sin 

identitet (Lindgren:1996, Meuser:2004 enligt Holgersson:2006) Holgersson tolkar Collinson 

och Hearn (1996) så att försök till att inrätta en stabil och väldefinierad manlig identitet i stor 

utsträckning handlar om att identifiera sig med vissa män (grupp eller individer) och andra 

inte (kvinnor och andra män).

Holgersson beskriver även hur Lipman-Blumen (1976) definierar homosocialitet vilket är 

sökandet till, njutandet av och/eller föredragandet av att umgås med personer av samma kön. 

På grund av att män dominerar på samhällets maktpositioner identifierar de sig med och 

orienterar sig mot andra män. I detta beteende är inslaget av känslor av vikt då homoerotiska 

känslor kan inverka på beslut om vem som ska efterträda vem på mansdominerade 

arbetsplatser. Detta medverkar till återskapande av segregering mellan könen i organisationer 

(Lindgren:1996 och Roper:1996 enligt Holgersson:2006).

Könsordning är enligt Holgersson vidare inget statiskt eller monopolitiskt utan snarare något 

komplext, mångfacetterat och i konstant förändring och omvandling, både på samhällsnivå 

och på organisationsnivå. Viktigt är att inte låsa fast begreppet homosocialitet till manlig 

överordning utan att se det i förhållande till den rådande könsordningen och alla dess 

aspekter.

4.5 Mannen som försörjare

David Collinson som sin forskning fokuserar på ledarskap och Jeff Hearn som har en 

bakgrund i sociologi redogör i sin artikel Naming Men as Men för hur etnografiska studier har 

avslöjat att yrkesarbetande och därmed lönetagande är en källa till maskulin identitet, status 

och även makt. Mäns genus och identiteter är konstruerade, jämförda och utvärderade av 

andra samt sig själva beroende på huruvida man har ”lyckats” med karriären eller inte. Detta 

reflekterar i sin tur tillbaka på männens känsla av sin upplevda maskulinitet. Distinktionen 

mellan kön och genus har resulterat i att män har blivit problematiserade och att en biologisk 

man skiljer sig från den konstruerade maskuliniteten. Män ses med andra ord som sociala 

kategorier. Vidare har konceptet av mångfalden av olika maskuliniteter utvecklats (Connell 

och Lee:1985; Brittan:1989 enligt Collinson & Hearn:1994) för att skildra de olika former av 

maskuliniteter som finns. 
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En form av maskulinitet som Collinson och Hearn tar upp är ”careerism” vilket innebär att i 

sitt sökande efter att bevisa sin maskulinitet strävar män efter en framgångsrik karriär. 

Konkurrens och tävling är centralt här och männen (medelklass män) definierar sig själva och 

definieras som ”breadwinners” där deras huvudsakliga syfte är att försörja sin familj. 

Tävlande för framsteg och avancerande på arbetsplatsen har blivit synonymt med 

konventionell maskulinitet och möjlighet till utveckling och uppgradering kan därför ses som 

”nyckeln” till en säker och stabil maskulin identitet. För att uppnå detta krävs ofta ett enormt 

engagemang som visar sig genom exempelvis övertid och mycket resande. Konsekvenser blir 

då att familj och ansvar för hemmet läggs över på kvinnorna/fruarna vilket vidare skapar 

starka uppdelningar mellan betalt arbete och livet hemma.

Även Connell tar upp hur maskulinitet har blivit kopplat till att vara en ”breadwinner” 

(Connell:1995:90). Hon menar att detta är centralt i att vara maskulin (Connell:1995:28). De 

män som inte lyckas med att vara ”breadwinners” får svårigheter att upprätthålla sin 

maskulinitet.

4.6 Strukturell rollteori

Strukturell teori är i botten kopplad till strukturfunktionalism där alla som ingår i samhället 

spelar en roll eller funktion vilket sedan skapar ordning och balans. 

Dagens samhälle är uppbyggt av ett nät av olika positioner. Exempel på positioner är 

yrkesposition (lärare) och familjeposition (förälder, barn). Alla positioner styrs av normer och 

fungerar som beteenderegler som upprätthålls genom sanktioner. Människor som går emot 

dessa normer kan utsättas för social utfrysning och socialt ogillande med mera.

Ett annat centralt begrepp inom strukturell rollteori är den sociala rollen vilket innebär en 

uppsättning beteendeförväntningar som riktas mot positionen. Den sociala rollen är socialt 

betvingad inte biologiskt betvingad. Man skiljer mellan roller knutna till tillskrivna positioner 

(exempel könsroll) och roller knutna till förvärvade positioner (exempel student) 

(Linton:1936; Dahrendorf:1971 enligt Svensson:1992). När det gäller tillskrivna roller är 

människan bunden till rollen i skillnad till förvärvade rollen där människor har valmöjlighet. 

Dessa roller är inget som människor själva väljer utan de finns redan där inom samhället. Man 

pratar även om positions och rollsegment. Positionssegment är alla de relationer till alla som 
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är knutna till positionen. Här är det också förväntningar och krav som människan måste 

uppfylla till exempel förväntningar på rollbeteendet och förväntningar på rollattributen. 

Rollsegment innebär de olika förväntningar från olika roller som är knutna till en specifik roll 

(Dahrendorf:1971 enligt Svensson:1992).

De olika förväntningar som människor har på sig kan ofta resultera i vad man i den 

strukturella rollteorin kallar rollkonflikter. Man skiljer mellan intra- och interrollkonflikt. En 

intrarollkonflikt betyder att förväntningarna inom rollen inte är eniga där man har krav från 

flera olika positionssegment. En interrollkonflikt är de konflikter mellan de olika roller en 

person innehar samtidigt. Det är vanligt med rollkonflikter, men det är dock väldigt svårt att 

lösa dem på egen hand då det är oftast handlar om ett maktförhållande. En förändring på en 

strukturell nivå, det vill säga en lagförändring, måste ske om man vill lösa konflikten.

5. Resultat och analys

Vi inleder det här stycket med att presentera våra respondenter för att ge dig som läsare en 
inblick i deras bakgrund. Därefter redogör vi för respondenternas utsagor och analyserar 
dessa utifrån vår teoretiska referensram. Vidare diskuterar vi hur vi har hanterat vårt 
material och avslutningsvis kommer en sammanfattning av resultaten.

Männens åldersspann sträcker sig mellan 30 och 50 år. Både antalet verksamma år inom 

barnomsorgen och anledningen till yrkesvalet varierar. Vi vill återigen påpeka att vi har bytt 

ut respondenternas namn för att dölja deras identiteter och vi har även valt att inte redovisa 

respektive respondents ålder för att ytterligare säkra deras anonymitet.

 Thomas är utbildad förskollärare och har arbetat ungefär 30 år inom barnomsorgen. 

Han har alltid varit idrottsintresserad och velat arbeta med barn och ungdomar oavsett 

ålder. 

 Per är utbildad fritidsledare men går under titeln barnskötare då han arbetar på 

förskola. Han har alltid arbetat med barn, redan som ungdom sommarjobbade han på 

bland annat kollo och satt ofta barnvakt hos grannar. Han kan inte beskriva att 

yrkesvalet beror på intresse utan menar att ”det har alltid varit så”. Han har arbetat 

ungefär sju år inom barnomsorgen.
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 David är utbildad barnskötare och har arbetat ungefär 20 år inom barnomsorgen. Han 

arbetar med barn för att han tycker att det är roligt och säger att intresset kommer från 

hans mamma som även hon har varit verksam inom barnomsorgen.

 Erik är utbildad fritidsledare och har arbetat ungefär 5 år inom barnomsorgen. Han går 

under titeln barnskötare då han arbetar på förskola. Erik har alltid idrottat mycket och 

har arbetat som tränare. Han tycker om att jobba med barn och ungdomar och valde 

därför att utbilda sig inom detta område.

 Björn är utbildad lärare med inriktning mot årskurs 1-7. Egentligen vill han arbeta som 

lärare men på grund av att det inte finns några lediga tjänster fick han anställning inom 

förskolan. Han går under titeln förskollärare och har arbetat några månader inom 

barnomsorgen. Björn har valt denna yrkesinriktning då han tycker att det är spännande 

med barn, att de är roliga och charmiga.

 Johan är utbildad förskollärare och har arbetat ungefär 25 år inom barnomsorgen. 

Hans mamma har jobbat med barn och han tror att hans intresse kommer därifrån.

Även de stora möjligheterna att få anställning spelade in i yrkesvalet.

Havung menar att barnomsorgen har en kvinnlig könsstämpel på sig då omsorgsyrken 

kategoriseras som ett område lämpat för kvinnor eftersom kvinnor anses vara mer 

omsorgsfulla än män. Uppdelningen har ingen given biologisk förklaring utan är snarare en 

konstruktion utifrån synen på män och kvinnor. Havung menar att kvinnliga arbeten anses 

vara mer naturgivna och detta bidrar i sin tur till att kvinnlig skicklighet inte avlönas högt 

och att kvinnligt könsmärkta arbeten kan undervärderas och märkas med lägre status

(Havung:2005). Detta har sin grund i Hirdmans teori om genuskontrakt vilket innebär att det 

finns synliga och osynliga överenskommelser mellan könen och de är ofta mycket tydliga i 

sina föreställningar om hur män och kvinnor relaterar till varandra. Åtskillnaden resulterar i 

att arbetet är fördelat på ett sådant sätt att kvinnor inte får göra det männen gör och tvärtom

(Hirdman:1988). Konsekvenserna är enligt Havung att yrken blir könsmärkta och stämplade 

som kvinnoyrken respektive mansyrken. Att barnomsorgen har en kvinnlig könsstämpel på 

sig beskriver en respondent på ett tydligt sätt:



21

David: … sen att det är kvinnodominerat yrke tror jag … yrkesmässigt så kanske 
män vill ha det lite tuffare andra jobb och inte nått kvinnodominerat jobb ...

Det som David säger har flera andra respondenter också tagit upp och vi tolkar detta som att 

på grund av att barnomsorgen är ett kvinnodominerat område och därmed starkt kopplat till 

femininitet anses det vara mindre attraktivt för män. Connell menar att män besitter den 

dominanta positionen i samhället och kvinnorna därmed den underordnande positionen

(Connell:1995). Hennes teori ser vi som en förklaring till varför män inte vill associeras med 

kvinnostämplade yrken då detta skulle medföra att de hamnar i den underordnade positionen.

Respondenternas utsagor passar även bra ihop med Kimmels forskning då han beskriver att 

mansdominerade yrken i större utsträckning ger högre löner än kvinnodominerade yrken. Han 

hävdar att löneskillnader är ett resultat av könssegregering. Löneskillnaderna har inget att 

göra med hur yrket praktiseras, som man skulle kunna tro, utan beror på könstillhörigheten 

hos personen som utövar det (Kimmel:2000:181). Att mansdominerade yrken tjänar bättre 

påtalade även respondenterna och de menar att en löneförhöjning och därmed en 

statushöjning antagligen skulle locka fler män till yrket:

Thomas: … få ett yrke som attraherar både män och kvinnor om man sen skulle få 
upp lönerna i nivån med andra yrken där män dominerar så skulle vi komma ett 
snäpp till …

Det som Thomas säger styrks av Kimmels tidigare nämnda resonemang. Detta ser vi tydligt 

när han säger att lönerna borde höjas upp i samma nivå med yrken där män dominerar. Vi 

förstår genom Thomas funderingar att han är medveten om att mansdominerade yrken avlönas 

högre. Den låga lönen och den låga statusen inom barnomsorgen funderar även många andra 

respondenter över:

David: lönen är en orsak, det är jättedåligt betalt är det … men framför allt 
lönen, jag tror många män vill ha en bra lön, sen är det mycket deltider också, 
kvinnor känner att det räcker och är nöjda med det men jag har aldrig tänkt på 
det, jag har klarat mig på den lönen jag har haft.

Per: ... man kanske börjar plugga, blir lärare istället, sen får man en chans att 
fundera på förskollärare men upptäcker att man faktiskt kan bli lärare istället och 
få högre lön … lönerna spelar nog in ganska mycket …
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Respondenterna menar att den låga lönen och vidare den låga statusen är förklaringar till 

varför få män arbetar inom barnomsorgen. Detta ligger i linje med Connell som menar att 

maskulinitet har blivit kopplat till att vara en ”breadwinner” (Connell:1995:90). Hon menar 

att detta är centralt i att vara maskulin (Connell:1995:28). De män som inte lyckas med att 

vara ”breadwinners”, de som inte är högavlönade, får med andra ord svårigheter att 

upprätthålla sin maskulinitet. Hur lönen och den upplevda känslan av manlighet är 

sammankopplade exemplifierar Johan:

Johan: ... ja det är klart att man ibland kan känna ... att man kanske inte är så 
värst manlig när man tjänar dåligt ... sen är det ju så att man är ganska fast där 
man är, det går ju inte direkt att klättra på stegar här ...

Johans utsaga ligger i linje med Collinson och Hearn då de liksom Connell menar att lönen 

och löntagandet är en central källa till maskulin identitet, status och makt. Mäns genus och 

identiteter är konstruerade, jämförda och utvärderade av andra samt sig själva beroende på 

huruvida man har ”lyckats” med karriären eller inte. Detta reflekterar i sin tur tillbaka på 

männens känsla av sin upplevda maskulinitet vilket Johans berättelse tydliggör. Collinson och 

Hearn skriver att en form av maskulinitet är ”careerism” vilket innebär att i sitt sökande efter 

att bevisa sin maskulinitet strävar män efter en framgångsrik karriär. Tävlande för framsteg 

och avancerande på arbetsplatsen har blivit synonymt med konventionell maskulinitet och 

möjlighet till utveckling och uppgradering kan därför ses som ”nyckeln” till en säker och 

stabil maskulin identitet (Collinson & Hearn). Även detta passar väl ihop med Johans tankar 

då vi tolkar det han säger som att möjligheter till avancerande inom yrket är små och han 

uttrycker sitt missnöje över detta.

En annan inverkande faktor till den skeva könsfördelningen förstår vi, utifrån respondenternas 

utsagor, vara den allmänna uppfattningen kring yrket:

David: … dom närmsta kompisarna säger inte så mycket, men om man träffar 
någon ute kan dom reagera lite ... dom har ofta fel uppfattning vad det är, det är 
bara att byta bajsblöjor och leka, vad är det för nått jobb egentligen?

Per: jag tror man har fel bild av hur det är att jobba inom barnomsorgen, jag tror 
att många män tror att det bara handlar om att man är inne med barnen och 
byter blöjor, det vårdande, omsorgsbiten så att säga att det är det det handlar om 
att man torkar snor och lite kräks och sånt … jag tror att man som man ser sina 
pappadagar eller liksom den första tiden, bilden av hur barnet är när man är 
hemma, det är ju inte dom barnen vi har här, för dom är ju så små också… och 



23

när man börjar plugga till nått yrke... man kanske inte väljer att jobba med barn, 
man ser inte vad vi egentligen gör här med barnen.

Majoriteten av männen berättar att de rådande föreställningarna om vad ett arbete med små 

barn innebär inte stämmer. En allmän uppfattning enligt respondenterna är att arbetet går ut på 

att leka, torka snor, byta blöjor och liknande, att det bara handlar om omsorg och vård. 

Respondenternas utsagor gällande detta tolkar vi som att de är trötta på människors fördomar 

och förutfattade meningar om vad yrket handlar om. De vill föra fram och visa på yrkets alla 

aspekter och att det handlar om så mycket mer än ”bara” omsorg. Detta ligger i linje med 

Baagøe Nielsen som menar att praktikerna i förskolan ses som en okvalificerad barnpassning 

(Baagøe Nielsen:2005).

Ett annat tema som våra respondenter diskuterar är att de anser att det inte är något konstigt 

med män som arbetar inom barnomsorgen:

Johan: ... varför skulle inte män kunna jobba med barn? Jag förstår inte ... jag 
menar ...  finns väl inget skrivet om det eller?

Det traditionella könsblinda tänkandet säger att det bara är kvinnor som förmår, kan och vill 

praktisera omsorg med små barn. Traditionellt patriarkala antagen syftar till att reducera och 

trivialisera samvaron med barn och att denna samvaro fungerar som ett komplement till 

husmorsarbete och därför är direkt kopplat till kvinnan och kvinnligheten (Baagøe 

Nielsen:2005).  Detta skriver även Havung som menar att omsorgsyrken kategoriseras som 

kvinnoyrken då den normativa uppfattningen är att kvinnor är mer omsorgsfulla än män. 

Detta medför att yrket stämplas som kvinnligt och att det enbart handlar om omsorg 

(Havung:2005) vilket männen är missnöjda med: 

Per: ja dels så måste man visa på yrkets alla aspekter, det är inte så enkelt så att 
man bara byter blöjor och torkar snor, visst gör man det men inte hela tiden ...

Erik: ... kanske förändra imagen lite, det är inte bara att byta blöjor och sånt, det 
är så mycket annat runt omkring …

Detta visar på att respondenterna vill skapa en medvetenhet hos allmänheten om vad deras 

yrke går ut på och de tror att fler män skulle intressera sig för yrket om uppfattningarna kring 

det kunde förändras.
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När vi frågade respondenterna om vad manlighet var för dem uttryckte många att de kanske 

inte efterlever den ideala och stereotypa mansbilden:

David: det var svårt … jag vet inte, ska man vara tuff eller? Jag vet inte riktigt, 
jag kanske inte lever upp till just den stilen, och så kanske inte jag är …

Det David säger stämmer väl överens med Ekenstam som skriver att de existerande 

mansidealen framkallar en osäkerhet hos männen då de aldrig kan vara säkra på sin 

manlighet. Manligheten måste konstant bevisas för att bli bekräftad. Rädslan för att bli sedd 

som omanlig ses som sporre och är en stor inverkande faktor i identitetsprojektet 

(Ekenstam:2006:14ff). Detta ser vi som ytterligare en förklaring till att män inte vill arbeta 

inom barnomsorgen då de kan ses som omanliga på grund av sitt yrkesval. Att uppnå en 

maskulin identitet är av vikt och detta görs genom ”traditionellt manliga” yrkesval. Även 

Connell reflekterar över skapandet av den maskulina identiteten och hävdar att män kan 

hamna i den underordnade positionen i samhället då de inte uppnår maskulinitetens normer 

(Connell:1995). Detta är inget eftersträvansvärt för männen och kan förklara det svala 

intresset för arbete inom barnomsorgen. Våra respondenter uppfyller alltså inte samhällets 

maskulinitetsnormer och efterlever inte de ideal som är knutna till den manliga 

könstillhörigheten då de arbetar med ett kvinnostämplat yrke och vi menar på att detta kan 

inverka till deras minoritet inom barnomsorgen.

Andra respondenter definierade manlighet så här:

Per: det blir lätt så stereotypt som man egentligen inte vill ... fysisk blir ett sådant 
ord i alla fall ... tekniskt kunnande kanske ...

En av Nordbergs hegemoniska diskurser ligger väl i linje med vår respondents utsaga då den 

kännetecknas av självdisciplin, fysisk styrka, teknikkunskaper, heterosexualitet, rationalitet, 

lekfull grabbighet och så vidare. Det är just denna stereotypa maskulinitet som männen i 

Nordbergs studie och även våra respondenter konstant mätte sig emot och kände igen. Andra 

kritiserade och tog avstånd ifrån denna:

Thomas: jag försöker tänka i de andra banorna med att inte vara stängd för att 
hjälpa till och sy och det kan vara sykort, den här omvårdnadsfunktionen, att sitta 
i knäet och läsa böcker ... man försöker att spänna över hela registret ...
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Det Thomas säger visar på att han står för den andra hegemoniska diskursen som Nordberg 

beskriver. Den är den reflexiva maskuliniteten som handlar om att vara mångfacetterad och 

inte påverkad av tvingande normer vilka bygger på kritiskt tänkande, genusflexibilitet och ett 

införlivande av både kvinnliga och manliga egenskaper. Den här maskulinitetsformen är 

mindre påverkad av de stereotypa normerna än den andra formen (Nordberg:2005). Istället för 

att automatiskt tillskriva manligheten vissa beteendeförväntningar och idealtyper bör den ses 

som en skiftande sammanställning av egenskaper och praktiker (Ekenstam:2006:13ff). Vidare 

är det viktigt att tänka både manlighet och omanlighet i pluralis då det existerar olika former 

av dem och att de alla står i beroendeförhållande till varandra samt även till kvinnlighet 

(Kimmel:1996:6f och Seidler:1997 enligt Ekenstam:2006).

Manlighet har vidare definierats som något som inte har med barn att göra (Holter:1998 enligt 

Baagøe Nielsen:2005). Den rådande uppfattningen om vem som är bäst lämpad för att ta hand 

om barn är kvinnan och detta är svårt att rubba (Havung:2005). En respondent funderar över 

detta då han säger så här:

Björn: jag tror att det är lite så här med omtanke och omsorg, att det är något 
som ligger i den kvinnliga naturen … det kan vara lite det här att det lever kvar 
det traditionella … som jag ser det så är det mycket det här med omsorg, man kan 
känna att man ibland inte tänker på samma sätt om det, att tjejer har lättare att se 
ett barns behov kanske … 

Detta kan förklara de svårigheter som män stöter på när de arbetar inom barnomsorg. Det 

handlar med andra ord om den allmänna förståelsen av manlighet och om hur den inte passar 

ihop med förståelsen av barns behov och omsorg. Detta är traditionellt förenat med 

tolkningar av moderskapets (kvinnans), familjens och förskolans innebörd i relation med 

barn (Baagøe Nielsen:2005). Denna allmänna uppfattning om att män inte har något inom 

barnomsorgen att göra är också en inverkande faktor till männens minoritet inom 

barnomsorg. Detta har andra respondenter upplevt men då från andra kulturer:

Thomas: enda gången egentligen som någon har reagerat ... var en afrikansk 
familj ... och mamman och pappan där tyckte nog att det var väldigt knepigt, dom 
hade inte råkat ut för det tidigare ... det är nog enda gången som jag egentligen 
har känt att jag inte har dugt på det viset, och dom hade ganska klar önskan, så 
dom ville inte att jag skulle byta blöja.
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Erik: ... andra kulturer, till exempel att det är så att mammorna tar hand om, det 
är inte papporna och det ser man när det kommer andra kulturer, då blir barnen 
lite sådär, lite avstånd.

Hirdmans teori om genuskontrakt innebär att kulturella arv är något som förändras och 

varierar beroende på olika tider, olika samhällen och olika klasser. Detta förklarar varför 

andra kulturer reagerar annorlunda då de ibland har en annan syn på vad könen, än den vi har 

i Sverige, får och inte får göra.

Många av respondenterna tar vidare upp pedofili och de menar att detta kan vara en 

anledning till att män inte vill/vågar arbeta med barn:

David: det var jobbigt där ett tag det där med pedofilhärvan och dagis och så och 
det var jobbigt att vara kille på dagis … men jag fick höra, men inte från de 
närmsta, men lite mer sånt där då ... killar ska bort över huvudtaget man drar 
alla över en kant ungefär ... 

Som David uttrycker det att man drar alla över en kant går att knyta an till Baagøe Nielsens 

artikel där han skriver att om man utgår från förståelsen att män är ensartade och något som 

barn har ett behov av oavsett vilka yrkeskvalifikationer de har, är det oerhört svårt att hantera 

den faktiska misstanke som riktas mot män som har tät kontakt med barn. På grund av 

pedofilhärvan som uppmärksammades mycket i media 1998 måste man inse att det finns olika 

former av maskulinitet och att dessa varierar både kulturellt och historiskt. Denna 

pluralisering av bilden av mannen har vuxit fram på grund av ett behov av att nyansera 

mannen och visa på att även manligt genus liksom kvinnligt genus produceras och 

reproduceras i relationer till andra män och kvinnor och är processer som ständigt pågår 

(Mellström:2000).

Andra respondenter beskriver den rädsla de känner inför att bli misstänkliggjorda och 

anklagade för pedofili:

Erik: om man går tillbaka lite när jag började … då var det ju mycket pedofiler 
ute och då tänkte jag lite, och kompisarna retades och sådär, då var man lite så 
här, ska jag verkligen utbilda mig till det här, för det var väldigt mycket, det var 
det stora samtalsämnet, det kan jag tänka mig att fortfarande … att killar är 
rädda för att bli stämplade eller alltså anklagade … jag fick inte byta blöjor på en 
förskola, då tänkte jag att okej, det kan vara så också, jag frågade inte heller men
… det var personalens order …
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Thomas: man återkommer till de här pedofilhärvorna … man vill inte bli 
misstänkliggjord och det tror jag ligger som en tröskel att kliva över och framför 
allt för dom som skulle välja idag, den debatten fanns ju inte när jag skulle välja 
yrke, och det kan hända att jag skulle passat mig om jag skulle ha valt idag … 

Det som Thomas och Erik berättar tydliggör den problematik män inom barnomsorgen 

tvingas hantera. Med andra ord riskerar män att bli anklagade för pedofili vilket, vad vi 

förstår, kvinnorna inte riskerar i samma utsträckning. Detta anser vi, och som tidigare nämnt, 

även respondenterna vara en förklaring till att få män väljer att utbilda sig inom 

barnomsorgen. 

Ett annat tema som vi har kunnat finna i respondenternas berättelser är hur de blir

särbehandlade och ifrågasatta på grund av sin könstillhörighet. De beskriver så kallade 

”tvärtomfördomar”: 

Per: en del, fast det är ju mer i såna fall ifrån andra kollegor, det här tvärtom, jag 
ska ha barn snart, och det är ju intressant att man som man kan bli ifrågasatt, 
kommer du verkligen orka jobba som barnskötare? Orkar du verkligen jobba med 
barn när du ska få egna barn? Det är ju liksom som en "tvärtomfördom" ... en 
kvinna hade inte sagt till en annan kvinna orkar du verkligen jobba nu när du ska
få barn ...

Andra respondenter berättar om hur kollegor och många av barnens pappor har reagerat på 

yrkesvalet:

Erik: ... det har mina kollegor påpekat, du är här, du har inte tänkt på dom andra 
som jobbar i nått annat, de tjänar ju mer än dig ... det märker man också med 
många pappor; jag förstår inte hur du orkar, jag har två hemma säger dom, jag 
har en, ni har fjorton ...

Män som bryter mot normen och träder in på kvinnodominerade arenor bemöts av utmaningar 

så som fördomar. Dessa kommer dels från omgivningen och samhället i stort och dels från 

arbetskollegor och som Eriks fall från föräldrarna. När det gäller fördomar från arbetskollegor 

(som i vår studie samtliga är kvinnor) kan vissa uppvisa en vilja att hålla kvar en viss kontroll 

över omsorgsutövandet (Sjörup:1999, Holter & Aarseth:1994 enligt Baagøe Nielsen:2005). 

Kvinnorna vill omedvetet inte släppa in männen då de anser på något sätt att män inte har 

något inom barnomsorgen att göra. Även detta beror på Hirdmans genuskontrakt och hur 



28

dessa skapar och återskapar allmängiltiga uppfattningar om vad kvinnor respektive män ska 

arbeta med. 

Vidare kan respondenternas tidigare nämnda utsagor kopplas till den strukturella rollteorin 

där människor som går emot normer kan utsättas för sanktioner till exempel, som tidigare 

nämnt, fördomar men även social utfrysning och socialt ogillande och liknande. Ett annat 

centralt begrepp inom strukturell rollteori är den sociala rollen. Mot denna roll riktas en 

uppsättning beteendeförväntningar vilket resulterar i att den sociala rollen är socialt tvingande 

inte biologiskt tvingande (Linton:1936; Dahrendorf:1971 enligt Svensson:1992).

En respondent beskriver förväntningar som han har på sig på grund av sitt kön och hur dessa 

är traditionsbundna och svåra för honom att hantera:

Thomas: ... de har kanske samma förväntningar på mig kanske sådär som de har 
på sina män hemma, man ska stå för en viss tradition ... men man är ju inte fri 
från den traditionen som man uppväxt i om man tänker så utan jag är ju mycket i 
snicken då men damerna som jag jobbar med är ju faktiskt också i snicken och 
försöker axla över det, jag får försöka vara i familjerummet och försöka hjälpa 
till att sy och fixa trådar ... min fru säger att jag är bättre på jobbet än vad jag är 
hemma, så det kan ligga någonting i det, att man har lite olika förväntningar på 
sig … man tvingas ju in i roller och arbetsuppgifter här som du kanske inte skulle 
göra hemma naturligtvis ... jag är då inte fri från min roll så utan är påverkad av 
hur jag är uppväxt, det är mer ett intresse och det är klart att jag servar med 
mina intressen, men jag försöker tänka i de andra banorna med att inte vara 
stängd för att hjälpa till och sy och det kan vara sykort, den här 
omvårdnadsfunktionen, att sitta i knäet och läsa böcker … man försöker att 
spänna över hela registret …

Respondenterna har med andra ord förväntningar på sig i rollen som man. Som Erik uttrycker 

det förväntas han ha ett jobb där han tjänar bra eftersom han är man. Per förväntas av samma 

anledning inte orka arbeta med barn då han får barn själv och Thomas förväntas stå för en så 

kallad traditionell mansroll. Detta är exempel på intrarollkonflikter vilket betyder att 

förväntningarna inom rollen inte är eniga och man har motstridiga krav från flera olika 

positionssegment (föräldrar, kollegor, barnens föräldrar etcetera). Förväntningarna som 

respondenterna beskrivit gäller enligt dem inte den kvinnliga personalen.

Margareta Havung tar också upp de förväntningar som männen konfronteras med och alltså 

tvingas hantera. Hon menar dock att dessa förväntningar beror på männens ovanlighet och de
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antas därför kunna bidra med andra saker än sina kvinnliga kollegor. Den sociala strukturen 

påtvingar dem med andra ord att stå för det som är annorlunda (Havung:2005). Män ses som 

representanter för ”det andra” vilket vidare förväntas vara ”det nya”. Detta anses i 

förlängningen vara en förbättring och utveckling av en förskola som anses sakna något. Män 

blir i och med detta symbolen för och förkroppsligar förändring och anses vara kvalificerade 

endast genom sitt kön. Kvalifikationer och yrkeskompetenser är irrelevanta och man bortser 

från de motsättningar och svårigheter som både män och kvinnor möter i sitt arbete (Baagøe 

Nielsen:2005). Liknande tankar har vi funnit hos våra respondenter:

Björn: det är nog bra att det är blandat, barnen behöver både tjejer och killar 
som förebilder tror jag ... de har sagt att det är bra blanda manligt och kvinnligt i 
förskolan.

Thomas: jag tror att det finns ett ultimat läge ... för att täcka så mycket behov som 
möjligt, det behövs av båda sorter ... man behöver nog ha både och, och så jämnt 
fördelat som möjligt …

Män antas representera något annat och förväntas bidra till en förskola som förmodas sakna 

något. Respondenterna menar att män kan bidra med vissa saker och kvinnor med andra. 

Detta ligger väl i linje med Baagøe Nielsen som skriver att männens inträde i barnomsorgen 

anses kunna leverera utopier såsom jämställdhet, välfungerande organisationer, 

professionalitet och högre kvalitet inom omsorgen etcetera (Baagøe Nielsen:2005)

Flera av respondenterna har vidare uttryckt missnöje över att vara ensam man på sin 

arbetsplats:

Erik: om man ser till här i huset så är det bara jag som jobbar, eller om man 
säger enheten, det är nog bara jag inom barnomsorgen, som jag har sett, i 
småbarnsgrupp när vi har stora möten, då är det 60 kvinnor och jag, och då ser 
jag att det är lite brist, det skulle vara roligt om det kom någon mer, men vi har 
en kock i huset och vi har samma intressen så vi har lite att prata om och sådär
… 

Per: jag tycker det är tråkigt … man blir ganska luttrad, ganska van vid det ...

Charlotte Holgersson menar att män väljer män samt att de orienterar sig mot/föredrar andra 

män vilket återfinns i begreppet homosocialitet. Anledningen till varför män föredrar män 

förklarar Robert Hamrén genom att redan i ett tidigt skede socialiseras pojkar till att umgås 

och mäta sig med andra pojkar (Kousmanen:2001 enligt Hamrén:2006). För det andra att 
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organisationer uppmuntrar till ett homosocialt beteende (Lindgren: 1996 enligt Hamrén:2006) 

och för det tredje att detta beteende har sin grund i de kapitalistiska samhällenas 

konkurrensinriktade natur samt strävan hos medelklassens män att göra karriär (Collinson & 

Hearn:1996 enligt Hamrén:2006).

Holgersson hävdar att homosocialitet även kan ses som en ritual där män bekräftar och 

hierarkiskt positionerar varandra. Interaktionen mellan män och kvinnor, både inom enkönade 

grupper och blandade grupper, är en viktig aspekt för förståelse av uppdelning/segregering 

mellan kvinnor och män i organisationer. Män respektive kvinnor i grupp pratar inte om 

samma saker som i enskilda samtal, vidare diskuteras olika saker beroende på om det är en 

enkönad grupp eller en blandad (Lindgren 2001 enligt Holgersson:2006). Detta ser man 

tydligt hos vår respondent Erik då han menar att han lättare kan prata med den manlige 

kocken än med sina kvinnliga kollegor.

Homosocialitet kan även ses i anslutning till identitetsarbetet. I homosociala sammanhang kan 

män både bekräfta samt förstärka sin identitet (Lindgren:1996, Meuser:2004 enligt 

Holgersson:2006) Holgersson tolkar Collinson och Hearn (1996) så att försök till att inrätta en 

stabil och väldefinierad manlig identitet i stor utsträckning handlar om att identifiera sig med 

vissa män (grupp eller individer) och andra inte (kvinnor och andra män).

Avsaknaden av möjligheter till homosocialitet är en förklaring till att det är så få män inom 

barnomsorgen. Utifrån homosocialitetsbegreppet är det viktigt och centralt för en man att 

kunna samspela med andra män. Detta sker dels i skapandet av den egna maskulina 

identiteten och dels i bekräftelseritualer samt i konkurrenssituationer med andra män. Detta 

kan vi utläsa från Eriks och Pers berättelser då de påtalar bristen på män och hur tråkigt de 

upplever detta.

5.1 Resultatsammanfattning

Den här uppsatsen avser att utifrån intervjuer med män som arbetar på förskolor och daghem

undersöka hur dessa ser på sig själva, sitt yrkesval och hur de upplever att det är att arbeta 

som man på en kvinnodominerad arbetsplats. 

Mot bakgrund av tidigare forskning har vi formulerat ett antal frågeställningar: vilken roll 

(avsaknad av) spelar homosocialitet för dessa män? På vilket sätt upplever män att de bemöts 
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av motstånd och utmaningar genom sin förflyttning mot traditionellt kvinnokodade 

arbetsplatser? Vilken typ av motstånd/utmaning upplever de? Upplever dessa män att det 

finns könskodade förväntningar på dem som män? Upplever de att de representerar en 

underordnad maskulinitet? 

Vi har i vår empiri funnit svar på detta då våra respondenter beskrivit en saknad av andra män 

och samspelet med dessa och därmed homosocialitet. Vidare har männen berättat om vad de 

kallar för ”tvärtomfördomar” som de har upplevt från sina kollegor samt beskrivit fördomar 

och förutfattade meningar från omgivningen. Respondenterna redogör även för dilemmat de 

upplever inför påtvingande traditionsbundna könsroller och hur de ska ta ställning till dessa. 

Männens utsagor har också visat på hur arbete och identitet är sammankopplat och hur den 

självupplevda manligheten styrs av prestationer, inte minst inom arbetslivet. Detta leder i sin 

tur till att män inom ett kvinnligt stämplat yrke hamnar i den underordnade positionen och på 

grund av detta bryter mot den stereotypa mansbilden och representerar därav en annan sorts 

manlighet.

5.2 Resultatdiskussion

Materialet som vi har fått fram är mycket omfattande och vi har därför valt att plocka ut det vi 

finner relevant och användbart i vår undersökning för att undvika långrandig läsning. Vidare 

har vi valt att inte redovisa resultat och analys för sig. Detta gjorde vi för att koppla ihop 

respondenternas utsagor (resultatet) med våra tolkningar (analyser) utifrån den teoretiska 

referensramen på bästa sätt. Vår uppsats är inte en kvantitativ studie som bygger på 

uträkningar och siffror utan är en kvalitativ studie som bygger på erfarenheter och tankar. Vi 

anser på grund av detta att resultat och analys hör ihop och inte bör separeras. 

Angående ordningsföljden placerade vi bakgrundsfrågorna först. Detta strider mot Pattons råd 

då han menar att sådana frågor är tråkiga och kan vara obehagliga för respondenter. Dock 

menar han att vissa frågor kan vara nödvändiga och viktiga att ställa inledningsvis för att 

resten av intervjun ska vara förståelig. Sådana frågor ska ge deskriptiv information och handla 

om respondentens nutida situation (Patton:2002:353). Detta är anledningen till att 

bakgrundsfrågorna hamnade först då syftet med dem var att få en grundläggande kännedom 

om respektive respondent. Åldern hade vi i och för sig kunnat placera sist men vi kände att vi 

inte ville ha den som avslutningsfråga då den skulle kunna upplevas som abrupt och definitiv. 
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Vi var rädda att respondenterna skulle tolka intervjun som avslutad och därför inte våga 

fortsätta och reflektera fritt vilket vi eftersträvade med sista frågan.

Fråga sex (se bilaga 2) som handlar om könstillhörighetens alternativa påverkan till 

anställningsmöjligheter har vi uteslutit då vi anser att den har varit svårtolkad. 

Respondenterna har inte svarat på frågan utan har istället funderat kring fördomar vilket 

följande fråga handlar om. På grund av att svaren har varit likartade har vi därför valt att 

endast redogöra för fråga sju för att undvika upprepningar. Svar till denna fråga har dessutom 

var tydligare och mer uttömmande. 

Avsikten med fråga nio (se bilaga 2) som gick ut på att beskriva en vanlig arbetsdag, var att 

undersöka om det finns några skillnader i arbetsuppgifter bland de anställda. Då svaren inte 

varit givande och inte kunnat bidraga till någon tolkning eller förståelse har vi därför valt att 

exkludera även denna fråga och dess svar. 

Fråga fjorton (se bilaga 2) som handlar om vad kvinnlighet innebär för respondenterna har vi 

också tagit bort då många helt enkelt inte kunde eller ville svara på frågan. Vad detta kan bero 

på vet vi inte men en tanke kan vara att de ville undvika stereotypa benämningar. När vi 

upprepade frågan och därmed pressade respondenterna lite fick vi dock motvilliga och korta 

svar så som ”ödmjukhet” och ”fräscha kläder”. Vissa diskuterade emellertid kring kvinnlighet 

redan i manlighetsfrågan och vi hade därför svårigheter att separera svaren. Manlighetsfrågan 

gav oss på så sätt tillräckligt med information för att få en inblick i respondenternas syn på 

kvinnlighet. 

När det gäller sista frågan, fråga arton (se bilaga 2), hade majoriteten av respondenterna inget 

att tillägga. Detta tror vi kan bero på att intervjuerna var väldigt öppna och flöt på som vanliga 

samtal i många fall. Många uttryckte att det var svårt att komma på någonting just då men att 

de säkert skulle komma på något när vi gått. Detta är något som vi har funderat över och med 

facit i hand kanske det hade varit bättre att skicka ut frågorna före eller åtminstone låtit 

respondenterna läsa igenom dem innan intervjun (se utförligare diskussion i 

metoddiskussionen).

Vi har även under konstruktionen av den strukturerade intervjuguiden funderat över huruvida 

vi ska ställa frågor angående pedofili. Detta är ett känsligt och starkt tabubelagt ämne och 
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efter många och långa diskussioner valde vi att inte ta med det för att inte kränka männen 

samt undvika att eventuellt framkalla obehagskänslor och/eller försvarspositionering hos dem. 

Vi ville heller inte lägga in sådana fördomar och på så sätt reproducera tanken om att män 

som jobbar med barn och pedofili automatiskt hör ihop. Dock var det många av männen som 

självmant tog upp ämnet vilket vi redogör för och analyserar då vi fann det oerhört intressant 

samt att det var en av förklaringarna männen påtalade till varför det är så få män inom 

barnomsorgen.

6. Diskussion
Här diskuterar vi resultatet och analysen. 

Ett tema som samtliga respondenter diskuterade var den låga lönen och den låga statusen som 

yrket har. Att den låga lönen beror på att yrket är kvinnligt stämplat och starkt associerat till 

femininitet är ett svårförklarligt fenomen då vi befinner oss på 2000-talet. Varför ska kvinnlig 

skicklighet än idag undervärderas och anses naturgivet och därmed självklart? Hirdmans 

genuskontrakt och föreställningar om vad som är manligt respektive kvinnligt skrevs för 

nästan tjugo år sedan och fortfarande präglas samhället av dessa. Detta är den skeva 

könsfördelningen inom barnomsorgen ett tydligt exempel på då kvinnor är i majoritet 

eftersom den allmänna uppfattningen är att det är kvinnan som ska utöva omsorg och inte 

mannen.

Kimmel (2000) reflekterar över löneskillnader och menar att dessa inte beror på hur yrken 

praktiseras utan på könstillhörigheten hos personen som utövar dem. Har vi verkligen inte 

kommit längre än så? Lena Abrahamsson (2000:88) skriver: ”Den svenska arbetsmarknaden 

brukar beskrivas som en av världens mest jämställda - men samtidigt som en av de mest 

könssegregerade” och visar på paradoxen som genomsyrar Sverige. Hur kan ett land vara 

jämställt när det är könssegregerat? Hirdman (1988) menar att detta isärhållande/uppdelande 

av könen upprätthåller mannen som norm och innehavare av den överordnade positionen. 

Hirdman hävdar att lösningen på denna segregering är att minska uppdelningen av könen och 

därav ifrågasätta mannen som norm. Pettersson (1996) menar att män som träder in på ett 

kvinnodominerat område ges utbildning i större utsträckning och högre lön. Detta strider dock 

mot våra konklusioner då våra respondenter inte har upplevt detta. Respondenterna menar att 

inom deras yrke avlönas män och kvinnor lika och får ingen extra utbildning beroende på 
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könstillhörighet. Pettersson håller med Hirdman då hon menar att dessa mönster bidrar till 

upprätthållandet av föreställningen av mannen som överordnad och norm. 

Personalen inom barnomsorgen har, liksom alla andra människor i samhället, könsbundna 

förväntningar på sig där männen respektive kvinnorna förväntas stå för olika saker och göra 

olika saker. Detta skapar ett dilemma då de inte vet om de ska stå för en traditionell könsroll 

eller om de ska visa barnen att män och kvinnor kan göra samma saker. Denna svårighet 

beskriver respondenterna och menar att män ofta kan känna sig malplacerade och obekväma

inom barnomsorgen just på grund av detta. De vet med andra ord inte hur de ska bete sig för 

att göra rätt inför alla förväntningar som de har på sig från föräldrar, barn och kollegor. Att 

barn får se flera olika maskuliniteter redan i tidig ålder är av vikt. Man behöver inte vara tuff, 

för att använda vår respondent Davids term, och efterleva den stereotypa mansbilden för att 

manlig. Baagøe Nielsen (2005) menar att anledningen till att män ska vara närvarande och 

utöva omsorg är en önskan att ge flickor och pojkar något annat än den frånvaro som i 

generationer har gjort pojkar till frånvarande män.

Fler män behövs inom barnomsorgen men inte för att förskolan i dagsläget saknar något utan 

för att männen ska visa och representera andra maskuliniteter än de stereotypa och därmed 

visa på en pluralitet och möjligheter för respektive kön. Människor är individer med olika 

intressen, erfarenheter, uppväxter, värderingar och normer etcetera. Är det verkligen så att 

kvinnor är på ett sätt och män på ett annat? Är egenskaper och karaktärsdrag verkligen 

könsbundna?  Bara för att man är kvinna är det inte självklart att man är omsorgsinriktad och 

tycker om att sy och väva. Även män kan och vill utöva omsorg och därmed arbeta med barn. 

Att dessa män ifrågasätts beror på att när en person bryter mot normen skapas stress, 

osäkerhet och rädsla (Baagøe Nielsen:2005) men dessa brytningar av könsmönster är viktiga 

för samhället i stort och för att en förändring ska kunna ske. 

När det gäller homosocialitet har respondenterna uttryckt en saknad av män inom yrket. 

Männen har även visat ett missnöje över att de är enda mannen på sin arbetsplats. På grund av 

att det är kvinnor som är majoritet inom barnomsorgen förstår vi, utifrån våra respondenters 

utsagor, att män väljer andra yrken där de är garanterade manliga kollegor och den stimulans 

de får utav dessa. Vidare väljer män yrken där de kan konkurrera med andra män och spegla 

sig i varandras framgång. Inom ett kvinnostämplat yrke har män få chanser att interagera med 

andra män och samspelar dagligen endast med kvinnor. Detta samspel är undervärderat då 
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femininitet innebär den underordnade positionen och detta är roten till problemet och det är 

här det krävs en förändring. 

Utifrån vår empiri och de kvinnor vi har kommit i kontakt med i vår sökning av respondenter 

har vi kunnat utläsa att många av kvinnorna liksom männen saknar manliga kollegor. De 

tycker att det är tråkigt och synd att så få män arbetar på förskolor och daghem. Varför de vill 

ha manliga kollegor vet vi inte men det vi har kunnat förstå genom respondenternas 

resonemang är att den kvinnliga personalen ofta ifrågasätter männens motiv till deras 

yrkesval. Kvinnorna undrar vad en man har att göra inom barnomsorgen när denne skulle 

kunna tjäna bättre inom ett annat yrke. De tvivlar också på männens kapacitet att arbeta med 

barn då de själva får barn. Vi ser detta som tydliga bevis på att kvinnorna medvetet eller 

omedvetet förstärker upprätthållningen av en könssegregerad arbetsmarknad. Den kvinnliga 

personalen motsäger därmed sig själva eftersom de uttrycker en saknad efter manlig personal 

men implicit uttrycker att män egentligen inte har någonting inom deras yrkesområde att göra. 

Män dominerar och besitter den överordnade positionen i samhället och alltid har gjort det. 

Detta tror vi har resulterat i att kvinnorna ser barnomsorgen och säkerligen andra kvinnligt 

stämplade yrken som ”sina” och vi tror att de omedvetet känner sig hotade och vill på något 

sätt behålla yrket som sitt eget.

Som vi nämnde i resultatdiskussion hade vi inga intentioner att ta upp pedofili med våra 

respondenter. Dock tog många av männen självmant upp ämnet och berättade hur de tänkte 

och kände i samband med pedofilhärvan som exploderade i media 1998. Respondenterna 

beskrev den rädsla de känt inför att bli falskt anklagade och misstänkliggjorda. Detta är en 

central förklaring till det låga antalet män som arbetar med mindre barn och ett problem som 

kvinnor inom barnomsorgen, till skillnad från män, inte tvingas hantera. För att motverka 

associeringen mellan mäns täta samvaro med barn och pedofili måste synen på män ändras. 

Som vi nämnt tidigare så är män olika och det är viktigt att nyansera och pluralisera bilden av 

mannen och därmed visa på att det finns olika sorters män.

Respondenternas förslag på förändringar som skulle kunna locka fler män till barnomsorgen 

är att höja lönerna och vidare statusen. Dock kan man fundera över varför det krävs hög lön, 

hög status och en manlig stämpel på ett yrke för att män ska finna det intressant när detta 

tydligen inte gäller för kvinnor. Hur kommer det sig att kvinnor väljer att arbeta inom vård 

och omsorg trots de dåliga förhållandena? Varför är manlighet så starkt kopplat till att vara 
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försörjare och karriärlysten? Vidare kan man fundera över varför identitet är så starkt 

sammanknutet med arbete men den viktigaste frågan är dock; vad är det som är konstigt -

egentligen? Att de har valt att arbeta med barn? - eller att det är så många män som väljer bort 

valmöjligheten att arbeta med barn?

6.1 Avslutande reflektioner

Vi tycker att det har varit intressant och lärorikt att göra den här studien. Vi är tacksamma för 

våra respondenters öppenhjärtiga berättelser som vi har fått ta del av. Utan dessa hade inte 

uppsatsen varit möjlig. Vi hoppas att med den här studien kunna bidra till att männen inom 

barnomsorgens situation uppmärksammas och i förlängningen förbättras. 

Som vi har nämnt tidigare är vi även intresserade av att ta del av och föra fram den kvinnliga 

personalens berättelser och tankar angående bristen på män inom barnomsorgen. Vi anser att 

deras utsagor också är av vikt att undersöka och att de säkerligen skulle kunna påtala andra 

orsaker till den rådande könsfördelningen. Vi skulle gärna därför i framtiden utveckla vår 

studie och då även forska om kvinnornas perspektiv på problematiken. 

Vi har under arbetets gång insett hur könssegregerad den svenska arbetsmarknaden faktiskt är 

och vilka konsekvenser detta medför. Vi vill genom vår studie skapa en medvetenhet hos er 

som läsare och förmedla den förståelse vi har fått. Ur denna medvetenhet hoppas vi vidare att 

ett ifrågasättande växer fram och att en förändring på samhällsnivå därmed blir möjlig.

Barnomsorgen är en självklar funktion för yrkesarbetande föräldrar. För att kunna ha en 

förskola som fungerar krävs det satsningar från samhället vilka utifrån respondenternas 

berättelser inte är tillräckliga:

Thomas: ... ska man ha en förskola som man tror på och som man vill att den ska 
vara bra ... man måste försöka på något sätt få tillbaka ett tänk hur skolan och 
förskolan ska se ut ... och lägga de pengar som behövs för att få en bra 
verksamhet ... vi är ju inte opåverkade av de ramar som vi får med hur mycket 
barn det är och hur lite personal det är ...

Det här citatet visar på de förväntningar förskolan har på sig. Vi förstår utifrån Thomas utsaga 

att förskolans förutsättningar har blivit sämre då de har större barngrupper än tidigare samt 

mindre personalstyrka. Är detta rimligt då förskolan är en sådan viktig byggsten i dagens 

samhälle? 
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Bilaga 1

Hej

Vi heter Lindsay Atkins och Julia Rönnbäck och vi läser Sociologi 3 vid Linköpings 
Universitet. Vi skriver vår C-uppsats nu i höst och den kommer att handla om män som 
arbetar inom kvinnodominerande yrken. Vi har valt att fokusera på män inom barnomsorgen. 
Syftet är att undersöka hur dessa män blir bemötta av arbetskollegor och privat omgivning. 
Vår huvudfråga är vad den ojämna könsfördelningen beror på och hur just männen upplever 
situationen. Studien kommer att genomföras med ett antal intervjuer som sker på 
respondenternas arbetsplatser.

Information till respondenterna:

Vi vill här informera om att intervjuerna kommer att spelas in. Banden kommer inte vara 
tillgängliga för andra och de kommer att förstöras efter genomförd uppsats. Ert deltagande är 
frivilligt och ni har rätt att avbryta er medverkan när som helst under intervjuns gång. All 
information vi får kommer att behandlas med största konfidentialitet. Ni kommer med andra 
ord vara helt anonyma. De uppgifter vi tillhandahåller kommer endast att användas i 
forskningssyfte.

Vi är tacksamma för att Ni har tagit er tid att hjälpa oss och vi uppskattar Er medverkan.

Har ni frågor eller vill kontakta oss kan ni nå oss via mail:

Lindsay Atkins 
Linat749@student.liu.se

Julia Rönnbäck 
Julro939@student.liu.se
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Bilaga 2

Respondenternas bakgrund

1. Hur gammal är du? Hur länge har du jobbat inom barnomsorgen?

2. Vad har du för yrkestitel?

3. Vad har du för utbildning?

4. Varför valde du det här yrket?

Bemötande och uppfattningar från omgivningen

5. Är det någon i din omgivning som har reagerat på ditt yrkesval?

6. Upplever du att din könstillhörighet har påverkat dina möjligheter att få jobb inom 
barnomsorgen?

7. Har du bemötts av fördomar på grund av ditt yrkesval? Kan du ge exempel?

8. Beskriv hur du blir bemött av
a) Arbetskollegor
b) Föräldrar
c) Barnen

9. Beskriv en vanlig arbetsdag

Arbetsuppgifter och agerande

10. Upplever du att dina arbetsuppgifter skiljer sig från de kvinnliga anställda? På vilket 
sätt? Varför?

11.  Är du likadan – eller agerar du likadant privat som på jobbet? Varför/varför inte?

12. Hur beter du dig gentemot barnen? Skiljer det sig mot hur de kvinnliga anställda beter 
sig?

Manlighet och könsfördelningen

13. Vad är manlighet för dig?

14. Vad är kvinnlighet för dig?
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15. Varför tror du att det är så få män inom barnomsorgen?

16. Vad anser du om den ojämna könsfördelningen?

17. Tycker du att man bör göra något åt det? Vad tycker du man kan göra för att förändra 
detta?

Övrigt

18. Är det något som du skulle vilja tillägga? Har vi missat något centralt?
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Bilaga 3

 2006-09-10

AKTIVITET

Förslag 

Nätverk för män inom barnomsorgen

Nätverkets syfte
Förslaget syftar till att inom Linköpings kommunala skolor bilda ett nätverk för män som 
arbetar inom barnomsorgen, som vill kombinera ett breddat samtal om att vara man på 
kvinnodominerade arbetsplatser med att rekrytera fler män till sina respektive yrken.

Målgrupp: Män som har tillsvidareanställning inom förskola, förskoleklass och/eller 
fritidshem, för närvarande ca 140 st.

Bakgrund
Inom kommunal barnomsorg i Linköpings kommun fanns i december 2006: 

- 708 förskollärare anställda och av dessa var 18 män (2,5 %), 
- 182 fritidspedagoger – 52 män (29 %),
- 772 barnskötare – 62 män (8 %),

I ”Mål och handlingsplan för jämställdhet och mångfald”, Kommunala skolor i Linköpings 
kommun, som antagits av BoU nämnden anges uppnåendemålet 30 % av underrepresenterat 
kön inom verksamhetsområdet. För att nå detta mål behövs aktiva åtgärder vidtas, bl a när det 
gäller rekrytering av underrepresenterat kön, samtidigt som kommunen behöver sträva efter 
att behålla de män som idag arbetar inom dess olika verksamhetsområden. 
För att kunna öka andelen män inom de kvinnodominerade verksamhetsområdena behöver 
även rekryteringsunderlaget breddas och utökas. Därför behöver vi aktivt arbeta med att visa 
på att män båda kan och vill arbeta inom de pedagogiska och vårdande yrkesområdena. I det 
arbetet är skolan en viktig arena för möten med pojkar som står inför linje- och yrkesval, men 
även yngre män som funderar över sitt framtida yrke är en intressant målgrupp.

Både förskollärare och fritidspedagoger är inom kommun bristyrken, dvs det är svårt att 
rekrytera dessa grupper i förhållande till kommunens nuvarande och kommande behov.
Vi bör därför koncentrera oss på att öka andelen sökande män till dessa utbildningar samt 
framstå som en attraktiv framtida arbetsgivare för dessa. 

Mål
- Ta vara på och bli ett stöd för de män som idag finns anställda inom kommunens 

barnomsorg. – Vi vill behålla dem!
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- Nätverket ska vara ett levande exempel på att män kan och vill arbeta inom 
barnomsorgen. Det ska aktivt arbeta med att motivera andra män att söka sig till 
barnomsorgen och för att dessa ska utbilda sig till förskollärare eller fritidspedagoger.

- Aktivt arbeta med frågeställningen om hur barnomsorgen kan bli en attraktiv 
arbetsplats för fler män. – Med målet att fler män ska rekryteras och anställas under en 
femårsperiod inom kommunens barnomsorg.

- Nätverket ska verka för jämställdhet mellan män och kvinnor inom arbetslivet. 
Därför erbjuder nätverket riktad fortbildning till män inom barnomsorgen.

- Linköping ska bli uppmärksammad som en kommun som på allvar verkar för och vill 
höja andelen män i de verksamheter som idag är kvinnodominerade. Vilket bör ge 
positiva effekter för kommunens möjligheter att rekrytera män.

- Stödja och förbereda arbetsplatser på att anställa och behålla män inom barnomsorgen.
- Deltagande män ska kunna vara mentorer för nyanställda manliga kollegor eller 

praktikanter samt vara yrkesambassadörer i samband med olika 
rekryteringskampanjer.

- Få fler män att söka sig till förskollärar- och fritidspedagogsutbildningarna.

Framgångsfaktor
För att lyckas och ge trovärdighet åt kommunens vilja inom det här området är det mycket 
viktigt att den satsningen är långsiktig, uthållig och kan vidareutvecklas över tid! Med 
långsiktig och uthållig menar vi en tidsperiod av minst 5 år.

Arbetsmetoder:
- Vidareutveckling av tankar och idéer om män inom barnomsorgen genom samtal, 

litteratur och föreläsningar. Informationsspridning – goda exempel. Mentorskap. 
- Nätverksledaren får stöd av en styrgrupp bestående av bland annat de särskilda 

resurspersonerna för jämställdhet och mångfald som finns för de kommunala skolorna.

Deltagande i nätverket är en möjlighet för deltagarna att i ett första skede få
- Delta i ett utvidgat – fördjupad – och breddat samtal om att vara man på 

kvinnodominerade arbetsplatser tillsammans med kommunens ”genusförskolor”.

Från och med år 2 även få möjlighet till  
- att vara mentorer för nyanställda manliga medarbetare och praktikanter.
- Kunna vara mentorer i samband med rekrytering av män till vikariepoolen 1.
- Vara en god yrkesrepresentant i samband med information, PR, rekryteringskampanjer 

av fler/nya medarbetare inom barnomsorgen. (Rekrytering avser främst förskollärare 
och fritidspedagoger).

- Medverka i olika medier – vara representanter, röster och goda exempel för 
kommunens strävan efter att anställa fler män inom barnomsorgen.

Antal nätverksmöten per läsår

                                                
1 Idén är hämtad från Eskilstuna kommun och bygger på att när män ska anställas inom kommunens vikariepool, får dessa 
först en betald introduktionsvecka tillsammans med en tillsvidareanställd man inom barnomsorgen. Mentorn gör då också  en 
bedömning av om den sökande till poolen är lämplig att arbeta inom yrket. Är så fallet, erbjuds personen i fråga arbete inom 
poolen, samtidigt som kontakten behålls med mentorn och det manliga nätverket. Syftet är nu att inom ett år påverka männen 
inom vikariepoolen att söka in på förskollärare eller fritidspedagogsutbildningar. – Det här systemet har visat sig vara bra –
men det finns en kostnad för introduktionsveckan. Den kostnaden har vi inte räknat in i det här förslaget.
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3 st under höstterminen.
4 st under vårterminen
1 gemensam arbetsdag – studiedag inom nätverket per läsår.

Tidsplan
Hösten 2007 – start och rekrytering av nätverksledare och deltagare.

Verksamhet 2008. 
- Läsåret 2007 – 2008 är främst en period av kompetensutveckling i form av ett utvidgat 

– fördjupad – och breddat samtal om att vara man på kvinnodominerade arbetsplatser. 
Arbetet får stöd av kommunens genuspedagoger, litteraturstudier och föreläsningar, 
delvis i samspel med några av kommunens ”genusförskolor”.

- 1 gemensam arbetsdag – studiedag inom nätverket genomförs.
- Fr.o.m. hösten 2008 ges möjligheten för deltagarna att aktivt delta som mentorer och 

yrkesrepresentanter i samband med information, PR, rekryteringskampanjer av 
fler/nya förskollärare och fritidspedagoger.

Utvärdering – uppföljning
Genomförs i samarbete med studerande vid Linköpings universitet.

Resurser under ht 2007
Nätverksledare 20 % tjänst: 25 000: -
Litteratur, föreläsare, nätverksträffar: 15 000: -

Summa: 40 000: -
Beloppet täcks av personalstrategiska medel. (Centrala mångfalds- och jämställdhetsmedel).

Resurser 2008
Nätverksledare 20 % tjänst: 110 000: -
Litteratur, föreläsare, nätverksträffar: 25 000: -
Kostnader för deltagande vid informationsspridning, PR/rekryteringskampanjer (räknat på 10 
tillfällen/år x 8 tim/gång x 4 pers/tillfälle): 51 000: -

Summa: 186 000: -
50 000: - täcks av personalstrategiska medel. (Centrala mångfalds- och jämställdhetsmedel).
Kostnader för deltagande vid informationsspridning, PR/rekryteringskampanjer: 51 000:-
skall täckas av medel som finns inom personalrekrytering. 
Resterande belopp 85 000: - söker vi finansiering från Barn och ungdomsnämnden.

Externa medel
För att genomföra ytterligare aktiviteter inom nätverket kommer externa medel att sökas. 

Förankring av nätverksidén
Idag är idén förankrad hos personalchef Leo Gustafson, personalstrateg Faiz Jaber samt inom 
Pedagogiskt centrum.
Nätverket ska – om det blir verklighet – vara en av de aktiviteter som ryms inom ”Mål och 
handlingsplanen för jämställdhet och mångfald, Kommunala skolor i Linköpings kommun”. 
På det viset kommer den även att knytas samman med rektorers egna lokala jämställdhets-
arbete, rekrytering och verksamhetsutveckling.
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Till sist
Den här nätverkstanken har inspirerats av arbetet som bedrivs i Norge inom ”Menn i 
barnehagen” (MIB). Där har ett medvetet arbete med att både rekrytera och behålla män inom 
barnomsorgen, tillsammans med tydliga politiska mål gett positiva resultat. 
Vi har även besökt Eskilstuna kommun och bekantat oss med det manliga nätverk som finns 
där vars syfta är att öka andelen män inom barnomsorgen.
Utifrån forskning om män i kvinnodominerade yrken (Marie Norberg 2005) önskar vi också 
lägga till en jämställdhetsaspekt i utvecklandet av ett manligt nätverk. För att motverka att 
nätverket utvecklas till att förstärka manliga stereotyper och för att stödja männen i deras del 
av kommunens pågående jämställdhetsarbete.

Vi har även diskuterat bristen på män inom de omvårdande yrkena med medarbetare inom 
Omsorg. Det finns ett motsvarande behov även inom deras verksamhet av att både behålla 
och stödja de män som idag finns anställda och även aktivt verka för att rekrytera fler män. 
Därför är nätverksidén även möjlig att överföra till Omsorgs verksamhetsområde.

Lars-Inge, Lasse Jonsson och Maria Hampusgård
      /Särskilda resurspersoner för mångfald och jämställdhet/
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Bilaga 4

20 vanligaste yrkesgrupperna för män
Förvärvsarbetande anställda 16-64 år efter antal i yrkesgruppen, år 2005.

Yrke enligt SSYK Män Totalt % 
män

Ingenjörer och tekniker 104 796 126 734 83

Säljare, inköpare, mäklare m.fl. 103 223 165 809 62

Fordonsförare 84 685 90 714 93

Byggnadshantverkare 81 499 86 025 95

Byggnads- och anläggningsarbetare 79 490 80 182 99

Försäljare, detaljhandel; demonstratörer m.fl. 67 453 178 114 38

Vård- och omsorgspersonal 59 476 481 936 12

Dataspecialister 58 963 76 962 77

Chefer för mindre företag och enheter 50 777 72 126 70

Lager- och transportassistenter 50 652 63 294 80

Maskin- och motorreparatörer 50 455 51 137 99

Civilingenjörer, arkitekter m.fl. 49 343 61 793 80

Chefer för särskilda funktioner 46 847 64 413 73

Maskinoperatörer, metall- och mineralbehandling 43 159 48 254 89

Företagsekonomer, marknadsförare och 
personaltjänstemän

40 957 86 961 47

Montörer 39 666 52 901 75

Drift- och verksamhetschefer 38 294 57 155 67

Gjutare, svetsare, plåtslagare m.fl. 31 957 32 614 98

Elmontörer, tele- och elektronikreparatörer m.fl. 31 230 33 009 95

Datatekniker och dataoperatörer 29 866 39 050 76

Yrke är klassificerat enligt Standard för svensk yrkesklassificering 1996 (SSYK 96).
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20 vanligaste yrkesgrupperna för kvinnor
Förvärvsarbetande anställda 16-64 år efter antal i yrkesgruppen, år 2005. 
Yrke enligt SSYK Kvinnor Totalt % 

kvinnor

Vård- och omsorgspersonal 422 460 481 936 88

Försäljare, detaljhandel; demonstratörer m.fl. 110 661 178 114 62

Övrig kontorspersonal 74 098 92 812 80

Förskollärare och fritidspedagoger 71 720 77 591 92

Grundskollärare 67 117 88 001 76

Säljare, inköpare, mäklare m.fl. 62 586 165 809 38

Sjuksköterskor 57 094 62 998 91

Städare m.fl. 53 068 66 707 80

Bokförings- och redovisningsassistenter 48 915 53 924 91

Redovisningsekonomer, administrativa assistenter 
m.fl.

48 805 61 588 79

Företagsekonomer, marknadsförare och 
personaltjänstemän

46 004 86 961 53

Köks- och restaurangbiträden 43 597 56 504 77

Kontorssekreterare och dataregistrerare 37 798 39 813 95

Kundinformatörer 37 063 45 606 81

Barnmorskor; sjuksköterskor med särskild 
kompetens

34 590 37 511 92

Storhushålls- och restaurangpersonal 31 530 50 386 63

Gymnasielärare m.fl. 29 917 56 441 53

Sjukgymnaster, tandhygienister m.fl. 28 514 33 441 85

Administratörer i offentlig förvaltning 26 592 45 306 59

Psykologer, socialsekreterare m.fl. 26 036 32 356 80

Yrke är klassificerat enligt Standard för svensk yrkesklassificering 1996 (SSYK 96).


