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Förord 
 
Först och främst vill vi tacka de manliga pedagoger vi hade förmånen att träffa och samtala 
med. Tack för att ni ställde upp och medverkade i vår studie. Ert intresse, engagemang och 
varma bemötande har haft stor betydelse för oss och utan er hade vår studie aldrig gått att 
genomföra. Tack också till vår handledare för ditt stöd och engagemang med råd och 
feedback under hela processen. Slutligen vill vi också tacka de personer som ställt upp med 
korrekturläsning samt tips och råd på vägen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



3	
	

Sammanfattning 

Förskolan är en kvinnodominerad arena med en låg andel män. Syftet med vår studie är att 
beskriva och analysera några manliga pedagogers upplevelser av uppfattningar och 
förväntningar som finns på deras roll i förskolan samt hur de tror att dessa kan påverka den 
låga andelen män inom förskolans verksamhet. Vi ville ta reda på vilka skillnader männen 
känner av angående förväntningar och uppfattningar på dem i jämförelse med sina kvinnliga 
kollegor. Varför är det en så låg andel män i förskolan och hur ska detta motarbetas? Vi 
använde oss av intervju som metod. Resultatet visar att respondenterna inte upplever någon 
tydlig skillnad mellan könen. Könsnormer, lön, yrkets låga status, okunskap om yrket och 
pedofildebatten ses som dominerande faktorer som påverkar männens val och vilja att arbeta i 
förskolan. Studiens slutsatser är att jämställdhetsarbetet i förskolan går framåt och att den 
trend tidigare forskning visat på om fördomar håller på att utraderas.	
	
Sökord: genus, könsnormer 
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1.	Inledning	
	
“I ett av världens mest jämställda länder lyser ändå männen med sin frånvaro i förskolan. 
Traditionens krav och pedofildebatten spelar in” (Jällhage, 2015). 
 
Det finns ett flertal olika argument och perspektiv på hur vi kan välja att se på männens bidrag 
till förskoleverksamheten och vilken inverkan de har. Baagøe Nielsen (2012) beskriver hur 
det ur ett jämställdhetsperspektiv är önskvärt med män i förskolan för att visa på en ny och 
annorlunda praktik där könsnormer bryts. Ibland ses kategorisering av kön endast som 
intressant när människors resurser inte utnyttjas optimalt på grund av könsnormer eller när vi 
ska se efter hur den organisatoriska sammansättningen i ett arbetslag ser ut. De sista 
perspektiven handlar om barnens behov av en manlig förebild i förskolan och att männens roll 
på senare tid har fått en negativ stämpel på grund av pedofildebatten. Mattsson (2015) lyfter 
det huvudsakliga motivet för att sträva efter en större andel män i förskolan. Hon menar att vi 
kan se det som en metod för att visa förskolebarnen att ditt framtida yrke inte är förutbestämt 
baserat på vilket biologiskt kön du har. 
 
I kommunala förskolor är andelen män 3,6 procent (Skolverket, 2016). Kling (2016) berättar 
om en granskning Sveriges kommuner och landsting (SKL) gjorde 2012, där det visade sig att 
4 av 10 män i åldrarna 15-24 år kunde tänka sig att jobba i förskolan. Kling refererar till Elsa 
Mattsson, handläggare på SKL, som tror att anledningen till att män ändå faller bort beror på 
att de riskerar att bli betraktade som företrädare för ett kön istället för pedagog i förskolan. 
“Vi måste arbeta för att män och kvinnor i förskolan blir bemötta utifrån sin kompetens och 
inte stereotypa uppfattningar om kön”, menar Mattsson. 
 
Frågan är varför könet ofta går före kompetensen och att män som väljer att jobba inom yrket 
får en feminin stämpel. De förväntas även ofta representera allt det manliga. Eidevald (2009) 
menar att som enskild person behöva representera en hel könskategori är problematiskt då 
varje människa är unik. Det är därför viktigt att se till individen och dess erfarenheter för att 
låta alla människors olikheter få komma till uttryck och accepteras. Han poängterar att desto 
fler erfarenheter som företräds, desto större mångfald erbjuds barn och föräldrar i förskolan. 
 
Här ovan beskrivs den generella samhällsbilden av synen på män i förskolan, för att ge dig 
som läsare en bättre förståelse för vilka fördomar och föreställningar män kan stöta på med 
anledning av deras yrkesval. För att bredda vårt perspektiv väljer vi att vända oss mot 
praktiken och se hur manliga pedagoger i en mindre kommun upplever de uppfattningar och 
förväntningar som finns på dem, hur de tror att detta påverkar den låga andelen män samt hur 
detta ska kunna ändras. 
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1.1	Syfte	
 
Syftet med vår studie är att beskriva och analysera några manliga pedagogers upplevelser av 
uppfattningar och förväntningar som finns på deras roll i förskolan samt hur de tror att dessa 
kan påverka den låga andelen män inom förskolans verksamhet. 
 
1.2	Frågeställningar 
 
Vilka uppfattningar och förväntningar anser några manliga pedagoger att det finns på mäns 
roll i förskolan? 
 
Vilka faktorer anser dessa manliga pedagoger kan påverka valet och viljan hos män att arbeta 
i förskolan? 
 
Vilka åtgärder anser de bör vidtas för att göra förskolan till en mer attraktiv arbetsplats för 
män? 
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2.	Litteraturgenomgång 
 

I detta avsnitt kommer vi att presentera vad utvald litteratur säger om ämnet utifrån våra 
frågeställningar. Vi inleder avsnittet med att beskriva centrala begrepp som används och vad 
de har för betydelse för förståelsen av studien. 

2.1	Centrala	begrepp	
 
Uppfattningar 
När vi i studien använder ordet uppfattningar menar vi hur människor ser på och anser om 
något. Detta ord ska inte förväxlas med förväntningar som förklaras nedan. 
 
Förväntningar 
Med förväntningar avser vi förhoppningar som finns om att saker ska vara/göras eller inte 
vara/göras på ett visst sätt. 
 
Maskulinitet/manlighet 
När vi i denna studie använder orden maskulinitet och/eller manlighet avser vi den betydelse 
som Connell och Messerschmidt (2005) beskriver. Maskulinitet och manlighet beskrivs som 
ett görande, alltså inget som ses som en egenskap som hör till det biologiska könet. Orden 
beskrivs också som något föränderligt och beror på olika sociala, kulturella och traditionella 
övertygelser om hur något ska vara på ett visst vis. Detta är en process som pågår hela tiden 
och som omskapas i relation till andra maskuliniteter och femininiteter i ett visst genussystem. 
Maskuliniteten, manligheten och dess normer har länge i vår tradition setts som den 
överordnade positionen. Med dessa begrepp beskriver vi den traditionella synen på att män 
ska vara starka, muskulösa, syssla med typiskt manliga aktiviteter såsom hantverk och 
aktiviteter där intellektuellt tänkande krävs samt att han ska ses som en stabil pelare för den 
underordnade (kvinnan) att luta sig mot.   
 
Femininitet/kvinnlighet 
Inom könsrollsteorin, som länge har präglat det synsätt vi haft i Sverige på manligt och 
kvinnligt, menar förespråkarna att män och kvinnor, och därmed det maskulina och manliga 
och det feminina och kvinnliga är varandras motsatser (Nordberg, 2012). Detta medför 
därmed att då vi använder begreppen femininitet och kvinnlighet avser vi det motsatta till 
maskulinitet och manlighet.  
 
Kön 
Med olika kön avser vi de biologiska skillnader vi människor föds med. De biologiskt 
definierade könen, man och kvinna. Detta avgörs utifrån vilka könsceller och könsorgan vi är 
utrustade med. 
 
Könsnormer 
Med könsnormer menar vi exempelvis de egenskaper, intressen och uppgifter som är 
vedertaget kopplat till och förväntas utifrån ett visst kön. 
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Genus  
Vår definition av genus är att genus beskriver det sociala könet. Det vill säga de egenskaper 
som anses vara typiskt manligt eller kvinnligt. Precis som maskulinitet och manlighet samt 
femininitet och kvinnlighet är genus något som konstrueras och kan se olika ut i olika 
sammanhang och som kan förändras. 
 
2.2	Vad	förskolans	läroplan	säger	om	kön 
 
I förskolans läroplan (2016) går det att läsa att människolivets okränkbarhet, individens frihet 
och integritet samt alla människors lika värde och jämställdhet mellan könen är värderingar 
som förskolan ska hålla levande i arbetet med barn. Traditionella könsmönster och könsroller 
är något förskolan ska motarbeta. I förskolan ska barnen ha samma möjligheter att testa och 
utveckla förmågor och intressen oavsett om de är flickor eller pojkar. Det är viktigt att de 
stereotypa könsrollerna inte får styra och begränsa. 
 
2.3	Generellt	om	män	i	förskolan 
 
Maskulinitet måste ses i ett vidare sammanhang och inte som ett enskilt studieobjekt, utan 
som en del i ett större sammanhang (Connell & Messerschmidt, 2005). Maskulinitet eller 
manlighet menar författarna kan tillskrivas en individ på ett personligt plan och en människas 
beteende kan uppfattas maskulint utifrån en rad olika kriterier. Att ha bollsinne är ett exempel 
på ett sådant kriterium, att gilla motorer ett annat. Individer kallas maskulina om de har 
egenskaper omvärlden kallar maskulina. Ett annat sätt att se maskuliniteten är att definiera 
den som motsats till femininiteten. Utan en relation till det kvinnliga existerar inte det 
manliga. Connell och Messerschmidt menar att om kvinnlighet och manlighet inte polariseras 
så finns det ingen maskulinitet så som den förstås i vår tradition. Synen härstammar från ett 
viktorianskt Europa där könens olikheter och mannens överlägsenhet betonades. 
 
Enligt mansforskaren Holter (refererad i Baagøe Nielsen 2012, 30) har manlighet under det 
senaste århundradet definierats som något som är frånkopplat från barn. Baagøe Nielsen 
(2012) menar att då män börjar jobba med omsorgsyrken skapas stora utmaningar, inte bara 
praktiska utan även utmaningar i vår förståelse och våra uppfattningar. Männens intåg i 
förskolan har inte enbart att göra med utvecklingen av hur vi ser på genus, könsnormer och 
männens potential. Den har även stark koppling till kvinnornas inträde på arbetsmarknaden, 
förskolans utbredning och de nya villkoren för hemmet då båda föräldrarna arbetar. Denna 
rotation kräver reflektion över hur vi ser på kön, genus och de könsnormer vi är vana vid. 
 
2.4	Förväntningar	och	uppfattningar 
 
Nordberg (2012) belyser att det inom könsrollsteorin finns en tanke om att kön är förenat med 
en social funktion eller värdering människan medvetet lever med. Där ses det maskulina och 
feminina som motpoler som kompletterar varandra. Denna teori bygger på idén om att vuxna 
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agerar modeller för könsroller och sprider denna uppdelning om manligt och kvinnligt till 
barn. Författaren är dock kritisk till detta uppdelade synsätt och hävdar att vi därigenom går 
miste om de variationer och hierarkier som existerar inom varje könskategori. Synsättet att 
män ska vara manliga och kvinnor kvinnliga blir svårt att hålla fast vid när en viss egenskap 
som visar sig hos båda könen måste begränsas till ett enda. 
 
När människor testar varierade sätt att uppträda på menar Svaleryd (2012) att vi formas av de 
rådande budskap som finns i samhället. Det vi är med om och på vilket sätt vi tolkar detta blir 
till vår erfarenhet. Detta blir i sin tur något som kallas könsroller vilka skapas socialt och 
begränsar mannen och kvinnan från att obehindrat forma sina liv. Det finns en överhängande 
risk att behöva utstå starka påtryckningar från övriga samhället om vi väljer att bryta mot 
denna norm. Författaren lyfter att de redan existerande myterna och föreställningar om vad 
som anses vara manligt eller kvinnligt influerar oss människor till att, inom alla möjliga 
områden, skilja oss och vårt beteende åt beroende på könet. Detta leder till redan fastslagna 
tolkningar av hur vi bör bete oss om vi är kvinna respektive man. När en man väljer ett yrke i 
förskolan gör han ett normöverskridande val, då förskoleverksamheten enligt många ses som 
ett kvinnoyrke. Svaleryd ser det som intresseväckande att pedagogers klass-, etnicitets- eller 
ålderssammansättning aldrig ens har varit nära att diskuteras i lika hög grad i förskolan som 
just könssammansättningen. 
 
Havung (2012) lyfter fram att diskussionerna om mannens vara eller icke vara i förskolan tog 
fart på 1960-talet i Sverige. Debatten fokuserades till en början på om undervisningen i 
förskolan var ett jobb för männen. Sedan övergick den till att handla om männens rättigheter 
att arbeta i förskolor och liknande institutioner. Ett argument till varför männen fyllde ett 
viktigt utrymme i förskolan var att pojkar saknade manliga förebilder och att de och även 
flickor var i behov av att fostras av båda könen. Det ansågs finnas ett tomrum i de 
kvinnodominerade miljöerna som därmed skulle fyllas av män. 
 
Vad mer konkret än bara dess manlighet kan då männen bidra med? Nordberg (2012) pekar 
på att männen spelar en viktig roll i pojkarnas identitetsskapande där hon menar att de 
behöver någon att se upp till och kunna efterlikna. Författaren menar att detta återspeglar de 
förväntningar som tidigare funnits och eventuellt finns än i dag på män i förskolan. Även 
Gannerud (2009) väljer att ta upp betydelsen av manliga förebilder i förskolan. Många ser 
avsaknaden av manliga förebilder som ett problem även för flickor. Baagøe Nielsen (2012) 
lyfter dock att det inte finns någon forskning som bekräftar att männens roll har någon 
könsmässig påverkan på barn. Lewis och Warin (refererad i Baagøe Nielsen 2012, 27) 
förnekar inte att männen har betydelse för barn men menar att många undersökningar säger 
emot detta. 
 
Havung (2012) har genomfört en studie där det framgick att det existerar manligt könsmärkta 
aktiviteter som till exempel fotboll, vaktmästarsysslor och snickeri. Hon menar att en av 
förväntningarna som finns på män är att de ska uppträda som lekfarbröder och blir därmed 
många gånger populära bland barnen tack vare sin benägenhet till att leka. Vidare menar 
Havung att skälet till att män anses vara bra på att leka är för att de ofta tillåter djärva 
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aktiviteter. Barnen upplevs för det mesta vända sig till de manliga pedagogerna vid oplanerad 
lek och istället får kvinnorna oftast ha hand om de organiserade och lugnare lekarna. 
 
Det är lätt hänt att alla män i förskolan blir omdiskuterade då enstaka brott i förskolan sker, 
menar Mattsson (2015). Diskussioner om vad de gör i förskolan överhuvudtaget och om de är 
där på grund av ett sexuellt intresse drabbar hela gruppen. Denna misstänksamhet har gjort att 
många föräldrar helst ser att männen undviker att byta blöjor på deras barn eller är ensamma 
kvar med barnet på förskolan i slutet av dagen. Mattsson hävdar att detta är något som i stort 
bidrar till att männen inte kan genomföra alla moment i yrket som de övriga anställda och 
begränsas därmed i sin strävan efter att utveckla en professionalitet och trygghet i yrket. 
 
2.5	Vitala	 faktorer	 som	kan	påverka	män	 i	 deras	 val	 att	 jobba	 i	 förskolan 
 
Att jobba i förskolan ses som ett kvinnligt arbete från samhällets sida enligt Havung (2012). 
Kvinnlig skicklighet är inte något som avlönas högt och kvinnligt könsmärkta arbeten kan 
därmed underskattas och få en lägre status. Egenskaper som att exempelvis kunna vårda och 
visa omsorg ses som en naturbegåvning hos kvinnor och det är även dessa egenskaper som en 
pedagog bör ha vilket har lett till att yrket kopplats ihop med kvinnor. Detta har gjort 
förskolan till en starkt könsmärkt arbetsplats där männen inte setts kompetenta nog för att 
kunna arbeta. Havung förklarar vidare att män istället förväntas söka sig till teknikinriktade 
eller mer fysiskt krävande yrken. Enligt författaren framhävs mannen som en norm för 
samhället och att jämställas den underordnade positionen (kvinnan) är inte önskvärt utan leder 
till en lägre status av den egna positionen. Gannerud (2009) genomförde en studie där en klar 
majoritet av hennes informanter höll med om att läraryrkets status påverkas negativt av den 
skeva könsfördelningen. Sammantaget visar detta på ett uttryck för genusordningens 
hierarkiska dimension: det som är kodat som manligt, eller männens aktioner, är mer värt än 
det kvinnliga och de kvinnliga aktionerna. 
 
Havung (2012) anser att vad som ses som ett manligt eller kvinnligt yrke påverkar våra 
yrkesval. Att som man börja arbeta i ett kvinnodominerat yrke kan liknas med att stiga in i en 
ny kultur där det existerar regler och villkor att bete sig efter. Författaren belyser att dessa 
skillnader oftast inte syns utifrån förrän någon bryter mot dem, exempelvis här genom att 
männen antar en kvinnligt märkt yrkesroll. Nordberg (2012) lyfter en faktor som kan få män 
att fundera en extra gång innan de antar yrkesrollen, för hur kul är det att både jobba som 
förskollärare med hela samhällets lagrade förväntningar på axlarna och samtidigt vara man 
och fylla ett tomrum i verksamheten? Männen får därmed fler uppgifter än bara de rent 
yrkesmässiga då de även ska bidra till en ökad jämställdhet och strukturförändringar på 
arbetsmarknaden. 
 
Nordberg (2012) lyfter rädslan att avvika från den heterosexuella normen och därmed bli sedd 
som omanlig eller “bögig” när en man överväger att arbeta i ett kvinnodominerat yrke. Hon 
hävdar att de är oroliga för att använda feminina igenkänningstecken, i detta fall vad gäller 
sysslor. Att närma sig det feminina medför risker att omgivningen ser ned på en. Författaren 
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exemplifierar hur en flicka som närmar sig det maskulina uppmuntras, medan en pojke som 
närmar sig det feminina inte alls accepteras. Att yrket som manlig pedagog kan upplevas som 
aningen provocerande är något som Nordberg lyfter fram. I sin studie beskriver hon en 
situation där en pappa försöker övertyga den manliga pedagogen om att även han säkerligen 
snart kommer få ett “riktigt” jobb. Att bli ifrågasatt i sitt yrkesval är vardagsmat för män i 
förskolan. Hon beskriver det som att deras manlighet ständigt ifrågasätts av andra och de 
måste ständigt kämpa med problemet att behålla sin manlighet samtidigt som de utför 
arbetsuppgifter på en kvinnodominerad arena.  
 
Enligt Havung (2012) räcker det oftast inte med att männen motiverar sitt yrkesval med att det 
är deras intresse som ligger till grund. Istället kan de ofta behöva argumentera om varför just 
förskolläraryrket är rätt val för dem, något som kvinnliga förskollärare enligt Havung aldrig 
skulle behöva göra på samma sätt. Män som befinner sig i kvinnodominerade grupper blir 
enkelt en minoritet vilket bidrar till att de blir sedda som en symbol för sitt kön. Vid 
millennieskiftet uppdagades ett antal brott i form av övergrepp som hade skett på ett flertal 
förskolebarn runt om i Sverige. Dessa händelser bidrog till att manliga pedagoger kom att 
hamna i ett annat fokus än tidigare. Pedofildebatten blev nu en del av samhället och skulle 
komma att påverka den manliga pedagogens inställning. De som tidigare setts som nya, 
jämställda och moderna män blev nu istället sedda som tänkbara gärningsmän. Männen skulle 
nu komma att sexualiseras och misstänkliggöras, något som kvinnorna slapp helt och hållet. 
Debatten förändrade vardagen för de manliga pedagogerna som nu inte kunde utföra samma 
arbetsuppgifter som tidigare. En stor dos av försiktighet blev nu tvungen att användas för att 
inte råka säga eller göra något som kunde tolkas som pedofili. Detta fick betydande 
konsekvenser då många manliga pedagoger slutade och de som stannade kvar kände sig 
belastade på grund av sin könstillhörighet (Havung, 2012). Kaspersen (refererad i Nordberg 
2012, 29) menar att männens arbete att skapa empatiska relationer till barnen i förskolan får 
en dubbel belastning då koncentrationen hos dem hela tiden måste riktas mot dem själva och 
medvetenheten om att de kan uppfattas som en fara för barnen. 
 
Diskussionen om pedofili som Mattsson (2015) tog upp i det tidigare avsnittet passar in även 
här, då SKL menar att allt detta med största sannolikhet är faktorer som har en stor påverkan 
på de män som står inför valet att gå in i yrket eller inte. 
 
2.6	Potentiella	åtgärder	för	att	öka	andelen	män	i	förskolan	
	
Litteraturen beskriver frågan om jämställdhetsarbete som ett svårlöst problem, då det till 
största delen handlar om traditioner och de synsätt vi får med oss hemifrån, från media, politik 
och olika kulturer. Svaleryd (2012) menar att: 
	

Jämställdhetsarbetet handlar om att förändra synen på manligt och kvinnligt och 
befria sig från effekterna av det sociala och historiska arvet av traditionell 
manlighet och kvinnlighet och istället se med konkreta förändringar i våra liv och i 
vårt samhälle. Jämställdhet handlar inte om att göra männen kvinnliga eller kvinnor 
manliga. Det gäller att radera ut mallarna för traditionellt manlighet och 
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kvinnlighet, och låta individerna vara starka människor med lika möjligheter 
oavsett kön (s. 205). 

 

Nordberg (2012) belyser att istället för att beskriva manlighet i förskolan som en bristvara och 
de manliga pedagogerna som något ovanligt och utdömt som får agera identifikationsmodeller 
för manliga perspektiv, bör de positiva sidorna med yrket lyftas fram. Att visa på möjligheter 
till fasta jobb med ett stimulerande och socialt arbete tillsammans med barn, föräldrar och 
arbetslag samt låta unga män få möjlighet att prova på yrket tror hon istället skulle vara 
alternativa vägar att gå. 
 
Wahl (2016) belyser vikten av rekrytering av män till förskolan, både ur ett 
mångfaldsperspektiv, som en motverkan av befintliga könsnormer (som det står i läroplanen) 
och också utifrån ett arbetskraftsperspektiv. Förskolan har helt enkelt inte råd att enbart 
rekrytera arbetskraft från halva befolkningen men det är kompetensen och inte 
könstillhörigheten som ska styra vid rekrytering. Wahl lyfter i samma kapitel upp möjliga 
vägar för att nå männen och citerar Inga Sandström, HR specialist i Malmö kommun: “Jag 
tror det är viktigt att jobba tillsammans med studie- och yrkesvägledarna redan på högstadiet 
för att väcka intresse för förskolan” (Wahl, 2016, 19) och menar med det att det är för sent att 
försöka rekrytera männen till förskolan då de kommer till högskole- och universitetsnivå. 
Vidare nämns också att de män som har en manlig kollega oftare stannar kvar i förskolan i 
jämförelse med män som inte har det, vilket visar på hur tankarna bör gå vid anställning och 
placering av män i förskolan. Wahl (2016) lyfter också Malin Westlings tankar. Hon arbetar 
som skolchef i Arvidsjaur kommun och belyser sättet vi väljer att prata om förskolan som 
arbetsplats. Det handlar inte bara om barnpassning utan det finns ett mycket viktigare syfte än 
så, detta för att öka statusen på yrket. 
 
Några konkreta förslag på hur kommuner kan arbeta med frågan om hur andelen män ska öka 
i förskolan lyfter Wahl (2016) utifrån Inga Sandströms och Malin Westlings uttalanden: 
 
“– Formulera varför frågan om fler män i förskolan är viktig för kommunen. 
 
– Få med hela kommunen i ett strategiskt arbete med breddad rekrytering som är långsiktigt 
och möjligt att följa upp.  
 
– Arbeta målmedvetet för att undvika könsstereotypa förväntningar på de män och kvinnor 
som jobbar eller praktiserar i förskolan.  
 
– Marknadsför förskolan som arbetsplats på ett tidigt stadium – en viktig målgrupp är pojkar 
och unga män i grundskolan och gymnasiet.  
 
– Använd feriejobb som en möjlighet att arbeta strategiskt och genusmedvetet med förskolans 
kompetensförsörjning.  
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– Tänk på att förmedla bilden av förskolan som en pedagogisk verksamhet för barns lärande 
och utveckling” (Wahl, 2016, 24-25). 
 
Även skolverket har en del åsikter om ämnet. I en kartläggning som gjorts på uppdrag från 
regeringen, i syfte att öka andelen män som arbetar i förskolan, uppger de att de inte anser att 
den forskning som finns är tillräcklig för att området ska kunna förstås utifrån olika 
perspektiv. Det kan leda till att de åtgärder som sätts in inte ger något resultat. De anser att en 
utveckling inom detta område genom karriärs-, forskar- och lektorstjänster inom förskolan 
skulle kunna locka till sig både fler män men också kvinnor. Skolverket lyfter inte frågor som 
lön och arbetsvillkor då detta hanteras av arbetsmarknadens aktörer. De poängterar, precis 
som annan litteratur som lyfts, att det måste handla om attitydförändringar om kön och genus 
men likväl synen på förskolan som arbetsplats för att öka rekryteringen av män till förskolan 
(Granbom & Wernersson, 2012). 
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3.	Metod	
 
Här redogör vi för vilken metod vi valt att använda för vår studie. Vi beskriver också kort om 
hur vi genomförde studien samt hur vi analyserade den data vi samlat in. 
 
3.1	Datainsamlingsmetod 
 
Vi valde att bygga vår studie på en kvalitativ datainsamling i form av ett flertal ljudinspelade 
semistrukturerade intervjuer med manliga anställda, både barnskötare och förskollärare, från 
olika förskolor. Det som kännetecknar semistrukturerade intervjuer är en strukturerad intervju 
med utrymme för eventuella följdfrågor (Kvale & Brinkmann, 2014). Vi såg därför till att ha 
öppna frågor för att ge respondenterna möjlighet att berätta om sina tankegångar och 
eventuellt utveckla dessa, med så få ingripanden som möjligt från vår sida. Med denna metod 
kunde vi på så sätt få en helhetsbild över manliga pedagogers erfarenheter och upplevelser. 
 
Kvale & Brinkmann (2014) lyfter att den kvalitativa intervjun skapar möjligheter att förstå 
sociala fenomen utifrån aktörernas egna perspektiv. Detta ger oss möjlighet att erhålla 
mångsidiga beskrivningar av olika kvalitativa hänseenden av intervjupersonens livsvärld. 
Därför såg vi intervju som det självklara metodvalet till denna studie då alla våra 
forskningsfrågor handlar om vad männen anser i de olika ämnena. Författarna menar att när 
en intervju ska genomföras måste den som intervjuar vara väl förberedd, intresserad och ses 
som en samtalspartner istället för ett hot. En huvudsaklig del av undersökningen bör ha gjorts 
innan ljudinspelningen påbörjas i den verkliga intervjusituationen. Vi såg därför till att ha god 
kunskap i studiens ämne och att ha påbörjat insamlandet av forskningslitteratur. Trots detta 
var vi måna om att försöka komma utan förutfattade meningar till intervjuerna. Med 
kunskapen i bagaget hade vi dock ett hum om vilka svar som kunde dyka upp och därmed fått 
möjlighet att tänka ut potentiella följdfrågor redan innan. 
 
3.2	Urval	av	respondenter 
 
För att lyckas få ett så brett spann som möjligt i vårt resultat valde vi att ha en bred spridning 
bland var i kommunen våra respondenter arbetar. Vi tog kontakt med skol-och kulturkontoret 
för att få en förteckning över de manliga pedagoger som är verksamma i kommunens 
förskolor. Vi hörde oss även för bland våra studiekamrater och bekanta för att få eventuell 
kännedom om manliga pedagoger. När vi samlat ihop information om de potentiella 
respondenterna valde vi män som arbetar i olika delar av kommunen, både i den centrala 
delen och i utkanten av den. Detta då vi ansåg att det kunde ge oss en spridning av 
erfarenheter om vilka uppfattningar och förväntningar som finns i de olika rektorsdistrikten. 
Vi tänkte även att vi därigenom kunde synliggöra varierade svar utifrån kultur- och 
klasskillnader i de olika områdena, något som kunde komma att ha betydelse för vår studie. 
Det resulterade i att vår studie kom att omfatta fem manliga pedagoger, fyra förskollärare och 
en barnskötare, som alla är verksamma i olika förskolor i kommunen. 
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Vi försökte också, i den mån det var möjligt, att ha en spridning när det gällde ålder och 
erfarenhet. Detta tänkte vi kunde synliggöra eventuella skillnader över tid. De hade följande 
erfarenhet: Mattias har vikarierat fyra år och varit fast anställd förskollärare i ett halvår. 
Richard har vikarierat i sju år och varit fast anställd förskollärare i elva. Sune har vikarierat i 
fyra år och varit anställd barnskötare i två. Nils har vikarierat i fyra år och varit anställd 
förskollärare i tre månader efter nytagen examen och Ludvig har varit anställd som 
förskollärare i tio år. 
 
3.3	Studiens	reliabilitet	och	validitet 
 
Reliabilitet är ett sätt att mäta i hur stor grad den insamlade information är tillförlitlig. Vår 
studies resultat speglar enbart upplevelser utifrån några manliga pedagoger och kan därför 
inte generaliseras över alla manliga pedagoger i landet. För detta krävs en mer omfattande 
studie. Johansson & Svedner (2010) beskriver hur det är önskvärt att samtalen, i detta fall 
intervjuerna, genomförs av samma person och innehåller samma frågeställningar. Detta 
uppfyllde vi då båda närvarade vid alla intervjuer och en av oss var den drivande under alla 
intervjusituationer. Vi utgick även från samma intervjuguide under alla intervjuer. 
Följdfrågorna kunde dock skilja sig utifrån respondenternas svar. 
 
En synonym till ordet validitet beskriver Kvale och Brinkmann (2014) som giltighet. 
Författarna menar att validitet inom samhällsvetenskapen handlar om att den utvalda metoden 
undersöker vad den sägs undersöka. Vi utformade därför en intervjuguide utifrån 
frågeställningarna innan genomförandet för att med noggrannhet se till att genomförandet av 
intervjuerna skulle uppfylla syftet och undersöka rätt område. 
 
3.4	Forskningsetiska	överväganden 
 
Det finns etiska överväganden som bör tas hänsyn till då en vetenskaplig studie genomförs. 
Här följer några exempel som Hermerén (2011) har sammanställt och som säkerställer att all 
forskning genomförts på ett etiskt riktigt vis. En kort beskrivning av dessa och på vilket sätt vi 
tagit hänsyn till dem i genomförandet av denna studie redovisas nedan. 
 
Information - Respondenten ska få information om studien och dess syfte. Det ska också 
framgå vilken uppgift respondenten har och att det är frivilligt att delta. Alla de inslag 
deltagandet består av som kan tänkas påverka respondentens villighet att delta ska framgå 
samt att de när som helst har rätt att avbryta sin medverkan. Detta har vi tagit hänsyn till 
genom att vi, tillsammans med intervjufrågorna (bilaga 1) i förväg, bifogade en 
sammanfattande informationstext som handlar om respondentens rättigheter samt deltagande i 
studien (bilaga 2). 
 
Samtycke - Respondenten har rätt att själv bestämma över sitt deltagande och kan när som 
helst avbryta deltagandet utan negativa konsekvenser. Tillsammans med informationen som 
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skickades ut innan intervjuerna bifogade vi deltagarinformation där respondenten fick signera 
att denne tagit del av informationen samt gett sitt samtycke att delta (bilaga 2). 
 
Konfidentialitet och anonymitet - All information som respondenten lämnar ska behandlas 
med konfidentialitet och varsamhet så att ingen obehörig kan ta del av informationen. 
Respondentens identitet ska inte kunna röjas utifrån de uppgifter vi väljer att presentera. I vår 
rapport har vi använt oss av fingerade namn och raderat andra uppgifter som på något sätt kan 
koppla informationen till en person eller specifik arbetsplats. Detta för att säkerställa 
respondenternas anonymitet. 
 
Användandet av information - Den information som samlas in ska endast användas till 
studiens syfte och insamlade uppgifter får inte användas för några icke vetenskapliga syften 
som till exempel kommersiellt bruk. Efter transkribering och sammanställning av all 
information raderade vi all data för att säkerställa att obehöriga ej får tillgång till denna. 
 
3.5	Genomförande 
 
Vi kontaktade tidigt de manliga pedagoger vi önskade skulle medverka i vår undersökning 
och förklarade via telefon vad vår studie handlade om. Intervjuerna pågick i snitt cirka 20 
minuter och vi båda var närvarande under intervjutillfällena. Vi valde att använda oss av 
ljudinspelning med hjälp av mobilapplikationen ”Smart Record”. Ljudinspelning är något som 
Löfgren (2014) förespråkar då han menar att intervjuaren med hjälp av denna metod får tid 
över till att lyssna på och visa ett intresse för den som talar. Han menar att vi därigenom kan 
få utförliga berättelser utifrån pedagogens egna erfarenheter och kunskaper. Att lyssna på en 
pedagogs berättelser lyfter han som en bra metod för att som intervjuare kunna tillägna sig 
didaktiska erfarenheter och skapa en större mening. Detta bidrar även till en större inblick i 
det varierande arbetet som sker i förskolor. Även Kvale & Brinkmann (2014) lyfter fram 
intervjumetoden då intervjuare därigenom får möjlighet att koncentrera sig på orden, 
dynamiken, tonfallet och eventuella pauser i respondentens svar.  
 
Det var i huvudsak en av oss som höll i intervjuerna, detta för att skapa känslan av ett 
tvåpartssamtal och för att undvika att, som Kvale & Brinkmann (2014) tog upp, få 
respondenterna att se oss som ett hot. Istället kunde den mer avvaktande av oss analysera 
respondenternas tankegångar mer utförligt och fokusera på vilka eventuella följdfrågor som 
passade att flika in med. Efter varje fråga gav vi respondenterna gott om tid och möjlighet att 
vidareutveckla sina svar om de ville. Vid intervjuns slut gav vi respondenterna en empatisk 
återkoppling av vad som sagts under intervjun och han fick därigenom möjlighet att bekräfta 
eller justera eventuella fel. Efter själva genomförandet transkriberades intervjun. 
 

Vi valde att skicka ut frågorna (bilaga 1) i förväg för att öka tillförlitligheten av intervjuerna 
och för att ge möjlighet för respondenterna att förbereda sig. Information om studiens syfte 
och deltagarinformation (bilaga 2) bifogades även, detta för att optimera respondenternas 
förberedelser. Vi informerade de berörda om intervjuns tidsomfång och lät dem bestämma 
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både plats och tidpunkt för intervjuns genomförande. Detta för att, som Löfgren (2014) 
poängterar, ha gott om tid och en lugn plats för att få en så rättvis bild av respondenternas 
tankar och svar som möjligt. Under intervjun utgick vi från vår intervjuguide (bilaga 1) och 
använde oss av öppna frågor, vilket Löfgren lyfter som viktigt för att ge utrymme för svar 
eller reaktioner vi inte förutsåg vid utformningen av intervjuguiden. 
 
3.6	Analysmetod 
 
Efter genomförandet transkriberades intervjun direkt, detta för att ha intervjun färskt i minnet 
och kunna få med eventuella känsloyttringar i transkriberingen, men även för att skapa en 
utförlig och detaljerad grund att stå på under utformningen av studien. Vi använde oss av en 
analysmetod som är inspirerad av vad Kvale och Brinkmann (2014) kallar för 
meningskoncentrering. De långa och utförliga transkriberingarna skalade vi av till korta och 
kärnfulla formuleringar för att strukturera materialet och enklare kunna tolka och analysera 
det. Vi följde författarnas olika steg och började med att läsa igenom intervjun för att få ett 
helhetsintryck och sökte därefter efter meningsbärande uttalanden innehållande väsentliga 
innebörder. Vi använde studiens frågeställningar som teman och utifrån meningsenheterna i 
respondenternas utsagor summerade vi det som framkom under intervjuerna och formulerade 
resultatet. 
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4.	Resultat	
 
Nedan presenterar vi det resultat vi fått fram utifrån intervjuerna. Avsnittet avslutas med en 
resultatanalys där resultatet samt bakgrunden ställs mot varandra och redovisar vilka svar vi 
fått på våra frågeställningar. 
 
4.1	Vilka	uppfattningar	och	förväntningar	anser	några	manliga	att	det	finns	
på	mäns	roll	i	förskolan? 
 
Våra respondenter har inte upplevt några tydliga skillnader mellan de förväntningar som finns 
på män respektive kvinnor i förskolan. Nils är anställd förskollärare och menar att männen är i 
verksamheten för att kunna ta samlingar och göra alla nödvändiga arbetsuppgifter precis som 
de kvinnliga pedagogerna. Han ser det som en självklarhet att, bara för att du är en man så ska 
du inte slippa undan något, utan göra det som krävs för att förskolan ska kunna drivas. En 
skillnad som Nils upplever är att männen ofta är de som står för buset i förskolan. Han har 
upplevt det som att kvinnorna, oftare än männen, får sköta den pedagogiska biten. Vid frågan 
om det därmed känns som att han som man upplevs mindre seriös så tänker han efter: “Alltså 
barnen är ju mer busiga mot oss killar, har jag då känt. För att när de försöker som busa som 
upp kvinnliga personalen så är de lite mer, ja att de vill inte leka riktigt lika mycket.”  
 
Mattias, som även han är förskollärare, upplever frågan som lite mer komplicerad. Han 
känner en viss osäkerhet om hans val av aktiviteter är kopplade till hans uppfostran eller könet 
i sig, men menar att han väljer att göra det han tycker är roligast och går in mest för. Han 
påpekar att det var en viss skillnad bland förväntningarna på honom som manlig pedagog då 
han förut var ute och vikarierade:  
 

Ja men man har varit runt och vikarierat och då ‘du kan ju sätta dig och bygga lego med 
dem’, men det vill jag ju, så att jag har ju som inga problem med det. Men jag vet inte om 
det har med könet att göra heller, men alltså, ibland känns det som att man får lite gratis 
när man kommer som man. Särskilt om du är och vikarierar, att det blir ju lite spännande 
för att de är ju inte van det. Lättare att busa kanske, jag vet inte.  

 
Fortsättningsvis väljer han att ta upp buset som en ofta förekommande del tillsammans med 
barnen i förskolan. När han berättar hur han upplever de manliga pedagogernas samspel som 
lite annorlunda kan han inte låta bli att skratta. Han beskriver hur de anordnar andra 
aktiviteter, så kallade “dumheter”. Det kan exempelvis vara att bygga torn för att sedan riva 
det och skapa en film utifrån detta. Mattias kvinnliga kollegor hävdar att de aldrig skulle tänka 
tanken att leka sådana stökiga lekar och därför tycker han att det är skönt med en manlig 
kollega, vilket visar på en skillnad mellan könen. 
 
Förskolläraren Richard minns tydligt ett scenario där han kände att han hade andra 
förväntningar på sig på grund av sitt kön: 
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Jamen när jag började jobba i ... till exempel, då var det en av kvinnorna där som ‘Men vi 
skulle ha haft nya sadlar till cyklarna på gården, Richard du kan väl snickra till några?’ 
*skratt* Och i och för sig, jag gillar ju sådant, det handlar ju inte om det. Men just det här 
att ‘varför just jag?’ men det är lite roligt för det väcker ju diskussioner också. 
 

Ett par av de manliga pedagogerna påpekade dock att de olika förväntningarna de upplever 
och stöter på beror mer på deras egenskaper och kunskaper än vad de är kopplade till könet. 
Exempelvis kan de få ställa upp saker på högt uppsatta hyllor eller flytta lampor på grund av 
sina kunskaper inom elektronik. 
 
Ludvig är förskollärare och har under samtal med chefen känt att han blivit bemött 
annorlunda och tror att det kan bero på sin könstillhörighet. Det är som att chefen inte riktigt 
hör vad han säger utan att han måste vara extra tydlig. Vid medarbetarsamtal kan Ludvig 
tvingas återupprepa något han berättat för tio minuter sedan då han upplever det som att hon 
inte kommer ihåg vad han nyss sa. Det här är något han upplevt generellt genom åren och 
funderar om det kan ha med hans kön att göra. “De måste som säkerställa att jag vet vad jag 
pratar om”, menar Ludvig. 
 
Vad gäller de uppfattningar som finns om manliga pedagoger så känner alla respondenter mer 
eller mindre att samhället generellt vill att fler män ska söka sig till förskolan. Barnen upplevs 
se upp till dem och de får inta en slags papparoll. Richard märkte en tydlig skillnad i hur han 
blev uppfattad som man jämfört med sina kvinnliga kollegor när ett barn med utländsk 
bakgrund inskolades. Mannen i familjen vände sig ofta till Richard och såg honom som en 
slags föreståndare. Förskolan har en profil på Facebook där personal och föräldrar kan 
meddela om barns frånvaro eller liknande. När pappan skickar ett meddelande inleder han det 
med “Hej Richard” och vid lämning söker han kontakt med Richard för att hälsa och ta i 
hand. Även Ludvig har stött på skillnader i uppfattningar på män och kvinnor, då han under 
en inskolning av en familj med utländsk bakgrund blev ombedd att inte följa deras döttrar på 
toaletten. 
 
De flesta av respondenterna tog självmant upp ämnet övergrepp och pedofili när uppfattningar 
kom på tal. Mattias beskriver hur han som man i förskolan kan bli utfrågad av övriga “om det 
inte blir jobbigt då?” när det skrivs om övergrepp i media. Han berättar om hur detta har 
bidragit till hans försiktiga agerande, detta för att undvika att ett barn säger något till en 
kvinnlig kollega eller förälder om honom som kan missförstås och bidra till ryktesspridning. 
Mediadrevet har bidragit till att Richard är oroad över att någon förälder ska komma med 
pedofilanklagelser, vilket skulle göra honom helt förstörd både yrkesmässigt och som 
familjefar. Flertalet respondenter är överens om att “rötäggens” aktioner bidrar till att övriga 
manliga pedagoger i förskolan hamnar i dålig dager och får en negativ uppfattning från 
samhällets sida. “Just den här bilden av män i förskolan och att det kan vara just folk som 
ifrågasätter vad vi gör i förskolan, det är lite obehagligt” menar Richard. Mattias berättar att 
detta får konsekvensen att han inte går och byter blöjor på barnen det första han gör på ett nytt 
ställe, och när han väl gör det så står dörren på glänt. 
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4.1.1	Sammanfattning 
 
Respondenterna upplever inte någon tydlig skillnad på förväntningar mellan män och kvinnor. 
Män ska kunna utföra samma arbetsuppgifter som kvinnor men upplevs oftare bli inbjudna till 
lek. Valet av aktiviteter anses inte alltid vara präglat av könet utan baseras på intresse, 
egenskaper eller kunskaper. Att bli tilldelad en uppgift på grund av sin könstillhörighet ses 
som intressant då det väcker diskussioner. 
 
Upplevelser vad gäller skillnader i uppfattningar mellan män och kvinnor exemplifieras.   
Respondenterna upplever att samhället vill att fler män ska söka sig till förskolan. 
Motiveringen är att barnen upplevs se upp till dem och männen förväntas inta en papparoll. I 
andra kulturer kan mannen uppfattas som mer auktoritär än kvinnan, men det kan även finnas 
önskemål om att männen inte ska närvara vid barnets toabesök exempelvis. Pedofildebatten 
har bidragit till en viss försiktighet i männens arbetssätt för att minska risk för ryktesspridning 
eller anklagelser. 
 
4.2	Vilka	faktorer	anser	dessa	manliga	pedagoger	kan	påverka	valet	och	
viljan	hos	män	att	arbeta	i	förskolan? 
 
En av respondenterna menar att en bidragande faktor till att välja att jobba i förskolan är att få 
jobba med gulliga barn och veta att du får något nytt varje dag i motsats till att stå vid ett 
rullband och göra upprepade saker. Han menar att kunna göra skillnad, känna sig uppskattad 
och påverka barnen är viktiga delar i arbetet. Nils ser utmaningen att jobba med barn som en 
positiv del av arbetet i förskolan, samt att det är ett socialt jobb med ständig kontakt med 
andra människor. Ludvig tar upp mötet med alla glada barn på morgonen som en positiv 
bidragande faktor och känner en tacksamhet över att få tillbaka gnistan direkt om han haft en 
tuff morgon. 
 
Richard nämner att hans utbildningsval i början av förskollärarutbildningen blev ifrågasatt av 
studieansvarig med informationen att ”det kan bli tufft”, vilket han tror syftade på alla 
pedofilavslöjanden. Han tror att utan sitt intresse och ambitioner för yrket hade han enkelt 
kunnat hoppa av utbildningen vid det tillfället. Detta visar än en gång på vilken negativ faktor 
pedofilanklagelserna är och att de kan få oskyldiga män att avstå från yrket för att själva inte 
hamna i rampljuset och bli sedda som potentiella sexualförbrytare. Richard får medhåll av de 
flesta av männen, som känner obehag av hela situationen och ser detta som en starkt 
bidragande faktor till varför män kan vilja avstå från att ha förskolan som arbetsplats. 
 
En annan bidragande faktor tror de kan vara att det traditionellt sett har varit kvinnorna som 
tagit hand om barnen och att kvinnor ses som mer omvårdande. En möjlig lösning för att 
frångå detta menar Mattias är att fler män söker sig till yrket. Att som första man jobba där 
anser han kanske kan vara lite tufft. Även Ludvig är inne på samma spår, att om fler män 
börjar arbeta i förskolan blir det en slags “ketchupeffekt” (en låg andel som sedan ökar 
kraftigt), som gör att förskoleverksamheten kan bli en mer lockande arbetsplats för män. ”Det 
ses inte som ett karlajobb, precis” är ett citat som sammanfattar respondenternas uppfattningar 
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om synen på yrket. De får ofta höra att de bara leker på dagarna och kan bli kallade för 
lekfarbröder. 
 
Lön, stress och yrkets låga status är fler faktorer som är gemensamma nämnare bland 
respondenternas svar. En av männen poängterar dock att stressen kan upplevas olika från 
person till person, då han själv är en väldigt stresstålig person och därför inte påverkas särskilt 
negativt. Sedan tror han även att om du ska välja ett pedagogiskt yrke så är lönen kanske den 
minst avgörande faktorn och att det finns andra delar som väger tyngre. 
 
4.2.1	Sammanfattning 
 
Positiva faktorer som lyfts fram med ett yrke i förskolan är att få jobba med ”gulliga barn”, få 
något nytt varje dag, kunna göra skillnad, känna sig uppskattad och ha möjlighet att påverka 
barnen. Utmaningen att jobba med barn och ständig social kontakt är andra positiva saker som 
lyfts fram. 
 
En respondent blev ifrågasatt om sitt val av utbildning, vilket han tror beror på 
pedofildebatten. Att slippa hamna i rampljuset och ses som potentiella sexförbrytare tros vara 
en starkt bidragande faktor för att avstå från yrket. Lönen, stress, låg status och traditionen av 
att kvinnor är de som tar hand om barn är fler exempel på faktorer som kan få män att tveka. 
 
4.3	 Vilka	 åtgärder	 anser	 de	 bör	 vidtas	 för	 att	 göra	 förskolan	 till	 en	 mer	
attraktiv	arbetsplats	för	män? 
 
Svaren på frågan om varför de tror att det finns så få män i förskolan idag är ganska entydiga 
från samtliga respondenter. Förutom den klassiska synen på att det är ett kvinnoyrke lyfts tre 
anledningar till problemet fram; lön, status och okunskap. Respondenterna är dock tydliga 
med att de tycker att dessa problemfrågor gäller för såväl kvinnor som män. Att hitta sätt att 
lösa detta problem är väldigt enkelt men samtidigt svårt. Flera av respondenterna har snabba 
svar och vet egentligen exakt vad som krävs men är väl medvetna om att det kan vara svårt att 
genomföra i praktiken och de anser också att dessa problemområden hänger ihop. 
 
Barnskötaren Sune pekar på sambandet mellan lönen och yrkets status samtidigt som 
medvetenheten om praktiken finns med. “Ja, det enklaste sättet är väl att höja lönen. Om det 
är fler som vill bli förskollärare eller barnskötare blir det ju automatiskt att man höjer 
statusen. Men det blir ju dyrare också.” Just statusen är något Ludvig tror kan höjas genom att 
en del fackliga organisationer ändrar sin syn. Han berättar att det i dagsläget finns två ledande 
fackförbund för lärare varav det ena inte låter förskollärarna vara med, något han anser vara 
“fisförnämt”. Nils är inne på att bättre marknadsföring av yrket bidrar till en ökad kunskap 
och inspiration till att arbeta i förskolan. Även Ludvig anser att status och kunskap om yrket 
påverkar och samspelar med varandra. Han menar att, för att kunna höja statusen, behöver 
kunskapen om yrket och vad förskolan är för något ökas. Richard är inne på samma spår och 
anser följande: 
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Högre lön, definitivt. Men det tror jag inte gäller bara män, utan det ska ju vara högre 
för båda könen. För jag menar, de ska lägga ner tid på högskoleutbildning i tre år och få 
en lön som är sämre än att hoppa på att vara truckförare efter gymnasiet eller jobba i 
gruvan för 30 000 eller ha ett övervakningsjobb och titta på en skärm och tjäna mer. Det 
är ju svårt att locka, särskilt om man är medveten om hur stora barngrupper det börjar 
vara och hur mycket mer jobb som det börjar vara så... Högre lön och, kanske 
någon...ja, tydlig info om varför man vill ha män i förskolan…” 
 

Vid två intervjutillfällen kommer vi in på könskvotering, något som de båda männen tydligt 
tar avstånd från. Richard berättar om, för några år sedan, då alla män i förskolan skulle få 300 
kronor mer i lön. Han berättar att han ville tacka nej då han ansåg att det inte ska vara på 
grund av att han är man som han ska få mer i lön utan att hans roll i förskolan ska bero på 
hans kompetens och lämplighet. Mattias tror inte heller att könskvotering är rätt väg att gå 
utan tror mer på att uppmuntra män till att söka till förskolan. Han tror att, genom att fler män 
anställs inom verksamheten, så kommer fler män också våga söka till utbildningen och att 
detta i sin tur bidrar till en positiv trend som kommer att öka andelen män i förskolan.  

4.3.1	Sammanfattning	
	
Några faktorer som bör förändras i strävan efter att fler både män och kvinnor söker sig till 
förskolan är lönen, yrkets status och dålig kunskap om yrket. Ökad lön ska dock baseras på 
kompetens och lämplighet och inte könstillhörighet. En respondent tänker att vi genom att öka 
lönen kan få en utökad bemanning och att yrkets status därmed automatiskt förbättras.  
 
En bättre marknadsföring anses bidra till ökad kunskap och inspiration till att arbeta i 
förskolan. I en sådan kan det finnas information om vad förskolan har för syfte, 
verksamhetens uppbyggnad och tydlig information om varför män är önskvärda där. 
Könskvotering som åtgärd är inget respondenterna lyfter som en bra metod. 
 
4.4	Resultatanalys 
 
4.4.1	Vilka	uppfattningar	och	förväntningar	anser	några	manliga	pedagoger	att	
det	finns	på	mäns	roll	i	förskolan? 
 
Litteraturen lyfter flera skillnader när det gäller uppfattningar och förväntningar som finns 
mellan män och kvinnor i förskolan. Männen har länge förväntats utföra uppgifter som 
traditionellt ansetts som mer manliga och det finns en implicit förväntan om att männen ska 
agera förebilder och inta en slags “papparoll” i förskolan. Både Nordberg (2012) och 
Gannerud (2009) väljer att belysa vikten av män i förskolan utifrån detta perspektiv. Vidare 
beskrivs männens roll i förskolan som något som kan uppfattas marginaliserad och ovanlig, 
vilket kan leda till att de män som finns i förskolan blir en slags symbol för hela det manliga 
perspektivet i förskolan. Männen får således agera representanter för allt det manliga och får 
dubbla förväntningar på sig, både som förskollärare och som man med hela samhällets 
förväntningar på sina axlar. 
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Respondenterna upplever att de till största del har samma förväntningar på sig som sina 
kvinnliga kollegor, både från föräldrar, chefer och arbetslag och anser dessutom att de utför 
samma uppgifter som sina kvinnliga kollegor. I några fall har respondenterna upplevt att det 
hos en del kollegor fortfarande finns vissa föreställningar om typiskt manliga aktiviteter som 
till exempel snickeri, elektriska arbeten eller bygglek. Det åtföljs dock ofta av reflektioner om 
dessa förväntningar baseras på deras kön, egenskaper, intressen eller kunskapsområden. 
“Papparollen” och manliga förebilder är något som flertalet av respondenterna lyfter som ett 
viktigt perspektiv i frågan om vad de manliga pedagogerna kan tillföra i förskolan. 
 
Ett annat perspektiv litteraturen tar upp om skillnader vad gäller förväntningar och 
uppfattningar mellan män och kvinnor i förskolan handlar om leken och barnens syn på 
pedagogers deltagande i den. Havung (2012) hävdar att männen oftare uppfattas som 
“lekfarbröder” och busiga samt att de bidrar till mer spontana och avancerade lekar. Detta är 
något som flera av respondenterna nämner. De känner att de ofta får en annan förväntan på sig 
att leka och busa än de kvinnliga pedagogerna. De upplever att barnen ser dem som något 
exklusivt och ovanligt, vilket de tror bidrar till deras popularitet ute i verksamheten. 
 
Diskussionen om sexuella övergrepp lyfter Mattsson (2015) som ett relevant ämne i samtalet 
om manliga pedagoger i förskolan. Män blir ofta ifrågasatta och misstänkta för att ha dolda 
motiv att vistas i förskolan. Detta kan även bidra till att män i förskolan inte kan utföra alla 
uppgifter som de kvinnliga pedagogerna gör, något som påverkar både verksamhetens kvalitet 
såväl som männens självkänsla. Enligt flertalet av våra respondenter är detta något som alltid 
ligger i bakhuvudet och som påminner dem om att vara tydliga i sitt arbets- och 
förhållningssätt. Flera av männen berättar om hur de genom sitt kroppsspråk, agerande och 
arbetssätt ständigt tar hänsyn till detta perspektiv. De är väl medvetna om att ett litet misstag 
kan påverka hela deras yrkeskarriär, men samtidigt känner de att detta inte utgör något hinder 
för dem att arbeta i förskolan.  

4.4.2	Vilka	faktorer	anser	dessa	manliga	pedagoger	kan	påverka	valet	och	viljan	hos	män	
att	arbeta	i	förskolan?	
	
Att yrket traditionellt ses som kvinnligt kodat är något både litteraturen och respondenterna 
tror är ett tungt argument för män att avstå från ett jobb i förskolan. En av respondenterna 
uttrycker det genom att säga “det ses inte som ett karlajobb precis” och vill med det poängtera 
hans tankar om hur synen på jobbet påverkar männens val. Havung (2012) menar att 
egenskaper som omvårdnad och omsorg har setts som en naturbegåvning hos kvinnor vilket 
har lett till att yrket har kopplats till kvinnor och att män inte setts som kompetenta inom 
området. Vidare menar hon att förskolan ses som en kvinnlig arbetsplats. Hon beskriver också 
männen som en norm för samhället där en jämställdhet av det underordnade könet (kvinnan) 
inte är önskvärt då detta innebär en lägre status av den egna positionen, något även Gannerud 
(2009) sett i sina studier. Nordberg (2012) belyser också rädslan att bryta mot den 
heterosexuella normen och utifrån yrkesvalet betraktas som “bögig” eller feminin. Återigen 
kan vi här se hur det ses som någonting negativt då en man närmar sig det område som 
traditionellt ses som kvinnligt. 
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Genom citatet i föregående stycke bekräftas författarnas beskrivning av den icke önskvärda 
strävan efter att jämställas med underordnad position. Att yrket inte ses som ett “karlajobb” 
innebär att det inte är ett jobb som passar män, vilket våra respondenter tror är den viktigaste 
faktorn till att män från början väljer att avstå från yrket eller ens fundera på att anta det. Både 
Nordberg (2012) och våra respondenter lyfter den mindre seriösa synen på yrket som en 
annan möjlig förklaring. Kunskapen om förskolans syfte och betydelse beskrivs som tunn då 
flertalet av respondenterna och exempel från litteraturen berättar hur de blivit ifrågasatta om 
sitt yrkesval och fått påpekat för sig att det inte är ett “riktigt jobb”.  
 
Något som också ifrågasätts är männens intresse av att arbeta i förskolan. Det räcker oftast 
inte med att motivera sitt yrkesval med intresse för barns utveckling utan männen behöver 
ofta försvara sig med andra motiveringar (Havung 2012). Detta vittnar både litteraturen och 
våra respondenter om. En av respondenterna berättar om hur han blev framkallad till 
utbildningsansvarig och fick frågan varför han ville gå utbildningen och om han var medveten 
om att det kan bli “tufft”. Att ständigt känna hela samhällets ögon på sig utifrån sin 
könstillhörighet, samtidigt som de fortfarande ska vara pedagog i förskolan, gör att det blir 
“dubbla lass” att dra som man i förskolan (Nordberg, 2012). Detta är den faktor som våra 
respondenter tror påverkar mest att män inom förskolan väljer att lämna yrket. 
 
Något som litteraturen inte, eller väldigt lite berör är diskussionen om lön och arbetsvillkor. 
Dessa faktorer ser dock respondenterna som mycket viktiga. Även yrkets status lyfts fram 
som viktigt, ett område de får stöd i av litteraturen. Respondenterna menar att dessa faktorer 
många gånger påverkar och samspelar med varandra och definitivt influerar valet och viljan 
att arbeta i förskolan eller inte.  
 
4.4.3	Vilka	åtgärder	anser	de	bör	vidtas	för	att	göra	förskolan	till	en	mer	attraktiv	
arbetsplats	för	män?	
 
För att hitta potentiella åtgärder för att öka andelen män i förskolan behöver vi först förstå 
varför männen väljer att avstå ett inträde i förskolan. Både litteraturen och våra respondenter 
belyste under förra rubriken att det tyngsta argumentet ligger i den traditionella synen på yrket 
och på hur vi definierar kvinnligt och manligt. Svaleryd (2012) är mer inne på långsiktiga mål 
och menar att det handlar om att vi först och främst måste ändra synen på genus och kön. Vi 
måste ändra de normer som finns, men inte genom att skapa nya normer utan istället sudda ut 
de gränser som finns mellan det som anses vara kvinnligt och manligt. Enligt Wahl (2016) 
behöver rekryteringen också starta tidigare och de menar att ett närmare samarbete med 
studievägledare på gymnasial nivå förmodligen skulle gynna utbildningen och yrket utifrån 
denna frågeställning. Nordberg (2012) tycker inte att vi bör framställa männen i förskolan 
som något marginaliserat och ovanligt som får agera “identifikationsmodeller” för allt manligt 
i förskolan. Istället menar hon att genom att lyfta fram de positiva sidorna med yrket och de 
möjligheter som finns med att arbeta inom förskolan så skulle rekryteringen av män gynnas. 
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De förslag på åtgärder som våra respondenter ger är mer basala och mer konkreta än att 
långsiktigt försöka ändra den traditionella synen, även om de också lyfter det som en 
problematik. Högre lön, mer kunskap, bättre marknadsföring och ökad status är eniga svar 
från samtliga respondenter på frågan. De är dock eniga om att detta ska gälla för både män 
och kvinnor. 
 
Granbom & Wernersson (2012) väljer att inte nämna något om lön då detta ligger på de olika 
parterna på arbetsmarknaden att diskutera. Deras lösning på problemet handlar om mer 
forskning, då de menar att den forskning som finns idag inte är tillräcklig. De håller också 
med det litteraturen tar upp angående den syn vi har på genus, men belyser också vikten av 
hur vi pratar om och vilken syn vi har på förskolan som arbetsplats. 
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5.	Diskussion	
 
I detta avsnitt presenteras våra tankar och tolkningar utifrån vad litteraturen säger och det 
resultat vi fått från våra respondenter kopplat till våra frågeställningar. Vi kommer även 
beröra vårt val av metod och ge förslag på vidare forskning i ämnet. 

5.1	Resultatdiskussion	
 
Utifrån respondenternas utsagor i koppling till litteraturen kunde vi i ett tidigt skede märka att 
det var flera uppfattningar och förväntningar som litteraturen ofta tog upp, men som männen 
knappt eller inte alls märkt av. Ett exempel på detta är Nordberg (2012) som menar att 
männen skulle ses som “bögiga” och mindre maskulina från samhällets sida. Vi fick istället 
känslan av att männen såg sig som likvärdiga med sina kollegor och att, om de fick 
kommentarer utifrån om deras yrkesval, så handlade det mestadels om yrkets låga status eller 
om hur bra det är med män i verksamheten. Endast en respondent nämnde något som gick att 
tolka som att förskole yrket skulle ifrågasätta deras biologiska kön, detta genom att säga: ”Det 
ses inte som ett karlajobb, precis”. Litteraturen tar också upp mycket om hur 
arbetsfördelningen och förväntningar skiljer sig mellan män och kvinnor i förskolan. Männen 
ska ansvara för mer maskulint kodade uppgifter som hantverk och liknande områden, medan 
kvinnorna ska ansvara för den omvårdande biten. Förväntningarna på männen ligger också, 
enligt litteraturen, mycket på att fostra pojkarna i förskolan och visa på manlighet. Att allt 
detta gick att finna i litteraturen men inte var något framträdande i respondenternas 
upplevelser anser vi är värt att lyfta fram och diskutera. Hur kan det komma sig att böckerna 
visar på en tydlig skillnad mellan könen, medan det inte upplevs på samma sätt i praktiken? 
Till en början var vi oroliga att vi inte fått tillräckliga svar eftersom de svar vi fick inte stämde 
överens med vad vi tidigare läst. Vi tänker att det kan bero på att kommunens förskolor har 
kommit längre i jämställdhetsutvecklingen än vad litteraturen beskriver. En möjlig förklaring 
kan vara att vi i en mindre stad är mer mån om att ha en så “perfekt” verksamhet som möjligt, 
då det lätt går rykten. Personalen är kanske därför mer medvetna och försöker ha en jämställd 
verksamhet att visa utåt. Vi tänker att det i en större kommun är lättare att slarva med 
värderingar och arbetssätt, då det är en omöjlighet för alla att vara uppdaterade om hur 
verksamheterna sköts där. En annan möjlig aspekt handlar om hur vår syn på området har 
utvecklats. Kanske bygger litteraturen fortfarande på äldre perspektiv och synsätt och att vi i 
själva verket kommit längre än vad den belyser. I de olika mötena med våra respondenter har 
vi märkt att de med längre erfarenhet har haft fler negativa upplevelser jämfört med de med 
kortare erfarenhet, vilket kan peka på att det finns skillnader över tid. Vi ser positivt på 
jämställdhetsutvecklingen i förskolan och hoppas att även litteraturen kommer sudda ut dessa 
skillnader i framtida upplagor. 
 
Även om skillnaderna i bemötandet och förväntningarna inte är framträdande så kan vi ändå 
urskilja vissa skillnader, kanske särskilt i mötet med andra kulturer från olika etniciteter. 
Medan vi i Sverige har kommit långt i jämställdhetsdebatten märker vi bara i denna studie hur 
synen på mannen och kvinnan i andra kulturer kan vara vad vi idag skulle kalla “omodern”. 
Med det syftar vi på hur mannen ses som mer auktoritär men också som ett hot i närmandet av 
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barn i vissa situationer. Med tanke på dagens immigration får detta en stor betydelse för oss i 
förskolans verksamhet. Det gäller att bemöta de olika synsätten med respekt och inte ta det 
personligt utan istället försöka hitta lösningar som fungerar för alla parter.  
 
En grundläggande åtgärd som de flesta respondenter lyfte fram, för att öka andelen män, var 
lön och arbetsvillkor, något som litteraturen knappt berör alls. Vi har inget bra svar på varför 
litteraturen inte har valt att ta upp detta, då det bevisligen är en mycket relevant fråga i ämnet. 
Då lönen anses ha stor påverkan enligt respondenterna så tror vi det är viktigt att ju fler som 
lyfter frågan, desto bättre. Det är något politikerna måste lyfta på en högre nivå. Viktigt att 
poängtera här är, som flera av respondenterna sa, att det ska gälla både män och kvinnor och 
att ingen ska särbehandlas på grund av sin könstillhörighet. Detta är dock något som präglar 
lönesättningen idag då ett kvinnligt förknippat yrke ofta har lägre lön än mansdominerade 
yrken. Vi anser att pedagoger ska bli anställda tack vare sin kompetens och inte könet och att 
det inte ska krävas en ökad andel män i förskolan innan frågan om ökad lön tas på större 
allvar.  
 
Att yrkets låga status kan höjas genom ökad bemanning är något vi håller med om. Vi tänker 
att ju fler som jobbar i förskolan, gärna både män och kvinnor, desto större mångfald blir det. 
Denna mångfald av människor kan tillsammans ge samhället en bredare och tydligare bild av 
förskolan. Detta kan förhoppningsvis leda till en ökad förståelse av förskolans syfte och det 
viktiga och omfattande arbetet som sker där. När förskolan blir en attraktiv plats för både män 
och kvinnor och samhällets bild av förskolan förändras och tas på större allvar, tror vi även att 
yrkets status kommer att förändras. Om vi lyckas tydliggöra förskolans relevans för barns 
uppväxt och kan visa på pedagogernas viktiga roll, tror vi det kan motivera till ökad lön och 
högre status och därmed bli en mer attraktiv arbetsplats. 
 
I vårt resultat kan vi på flera ställen hitta indikationer på att förskolan och ett yrke i den inte 
tas på allvar. Vi ställer oss frågan hur det kan komma sig. Kan det bero på att förskolans 
utveckling har gått så fort den senaste tiden att förskolans syfte inte kunnat förmedlas ut till 
allmänheten? Många människor känner idag stora krav på sig att prestera bra, både på arbetet 
och hemma, vilket vi tror kan leda till att de känner sig utmattade av att ta in ny information. 
Detta kanske har bidragit till att den allmänna synen på förskolan har återgått till att ses enbart 
som barnpassning medan föräldrarna arbetar. Vi tror att en bättre marknadsföring och 
presentation av förskolan ute i samhället skulle kunna förändra den synen. Det som idag syns 
i media är oftast en negativ bild av förskolan med stressad personal, stora barngrupper och 
därmed en icke hållbar verksamhet. Återigen känner vi att detta är en fråga som måste lyftas 
av politikerna. 
 
Vi stämmer in med de som anser att en ökad mängd manlig personal i förskolan skulle få en 
positiv effekt. För att denna fråga ska kunna diskuteras på en högre nivå ser vi det som viktigt 
att svaret på frågan ”varför män är viktiga i förskolan” definieras. Vi tänker att en mångfald 
bland pedagoger ger bäst förutsättningar för barn att utvecklas. Att mannen behövs för att 
agera manlig förebild kan vi till viss del hålla med om, då vi tänker att män och kvinnor har 
biologiska skillnader och därför kan tillföra olika resonemang och ledarskap exempelvis. 
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Dock så tycker vi att ordet “papparoll” för oss tillbaka till då förskolan bara var en 
omsorgsverksamhet utan lärande inslag. Titeln pappa och manlig förebild tycker vi hör ihop 
men att vi genom att sudda ut ordet pappa i detta sammanhang kan frångå dåtidens syn på 
förskolan. Detta i sin tur tror vi kan leda till en ökad status på yrket. 

5.2	Metoddiskussion	
 
I vår studie har vi utgått från fem manliga pedagoger som är verksamma i förskolan idag. Vi 
anser inte att det är ett tillräckligt antal för att några generella slutsatser ska kunna dras om hur 
verkligheten ser ut i Sverige idag, men studien ger oss en indikation om hur det kan se ut. Då 
vi har koncentrerat oss på en kommun är vi också medvetna om att resultatet kan skilja sig 
från andra kommuner. Reliabiliteten i vår studie kan anses vara låg vid önskan att kunna 
generalisera resultatet över hela landet men uppfyller denna studies syfte då våra 
förutsättningar endast gav möjlighet till ett mindre antal respondenter. Hade vi haft tid och 
möjlighet hade det varit intressant att öka omfattningen på studien men detta lämnar vi åt 
vidare forskning. 
 
Då vår studies syfte handlar om att undersöka manliga pedagogers upplevelser, var kvalitativ 
intervju en relevant metod för oss att använda. Vi ser nästan bara fördelar med denna metod 
då den ger utrymme för utförliga och personliga svar som detaljerat transkriberas efteråt och 
därmed eliminerar risken för att viktig information förloras. En nackdel kan vara att 
respondenten känner sig stressad då han måste svara utan någon längre betänketid och får 
prestationskrav då han vet att hans svar spelar en betydande roll för vår studie.  
 
Vi såg till att ha god kunskap i ämnet vid utformandet av intervjuguiden. Dess utformning gav 
oss en överblick över frågorna och om de hjälpte oss att uppfylla vårt syfte och besvarade 
våra frågeställningar. Den säkerställde också att samma frågor ställdes vid samtliga tillfällen. 
Detta stärkte studiens reliabilitet och validitet. Våra förkunskaper i ämnet samt att vi skickade 
ut intervjufrågorna till respondenterna i förväg ledde till mer innehållsrika samtal. Att vi båda 
var närvarande under samtliga intervjuer gjorde att en av oss kunde agera samtalsledare 
medan den andre kunde vara observant på passande följdfrågor. Vi ser detta som ett bra 
metodval då intervjuerna därmed blev ett tvåpartssamtal och respondenten inte behövde känna 
sig i underläge. Den som inte intervjuade kunde därmed ändå fylla en viktig roll. Något vi 
reflekterat över i efterhand är om våra förkunskaper påverkat det resultat vi fick fram. Vi var 
väl förtrogna med vad litteraturen sagt om ämnet och anser därför att detta kan ha påverkat 
frågorna som ställdes. Kan våra val av frågor ha utgått från de svar vi förväntade oss att få? 
Dock visar resultatet att det inte behöver ha varit så eftersom vi har sett skillnader mellan 
respondenternas svar och vad litteraturen säger. 

En svårighet vi stötte på vid sammanställningen av våra data var att studiens frågeställningar 
påminner mycket om varandra och hänger ihop och därmed fanns en svårighet att motivera 
vilka svar som passade till vilken frågeställning. En uppfattning eller förväntning 
respondenten tog upp kunde även visa sig vara en viktig faktor som påverkar valet och viljan 
att arbeta i förskolan. Detta kan i sin tur behöva förändras för att göra förskolan till en mer 



30	
	

attraktiv arbetsplats för män. Vi försökte i föregående mening synliggöra vårt dilemma som vi 
dock känner att vi lyckats lösa på ett bra sätt. 

5.3 Vidare forskning 

En större och mer omfattande studie i ämnet hade varit väldigt intressant att se. Med fler 
pedagoger från olika kommuner kan generella slutsatser dras. Genom att intervjua fler 
kategorier av människor, såsom förskolechefer, föräldrar och kvinnliga kollegor kan en 
tydligare och en mer rättvis bild presenteras av hur de olika förväntningarna och 
uppfattningarna ser ut.  Även barnens syn på männen i förskolan hade kunnat vara intressant 
att ta del av. Det hade också varit intressant att få se hur detta har eller kan komma att 
förändras över tid, då synen på kön, könsnormer och genus håller på att förändras i samhället. 

Viss litteratur menar att det inte finns forskning som styrker påståendet att männens 
“papparoll” och den manliga förebilden är viktig medan detta är något respondenterna tror är 
en viktig uppgift för dem ute i verksamheten. Det skulle vara intressant att göra studier om 
detta och huruvida vi ska motverka eller sträva efter att skapa en hemlik miljö för barnen i 
förskolan.   

Slutligen skulle vi också vilja föreslå fler studier och forskning om varför yrken som är 
förknippade med kvinnor automatiskt får en låg status och hur detta skulle kunna förändras. 
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Bilagor	

Bilaga 1 – Intervjuguide 
 
Allmänt 
 
1. Hur länge har du arbetat inom förskolan? 
2. Varför valde du ett yrke inom förskolan? 
3. Hur ser/såg könsfördelningen ut på avdelningen där du jobbar/jobbade? 
 
Omgivningens reaktioner 
 
1. Får du reaktioner kopplade till att du valt ett yrke som är kvinnodominerat när du berättar 
att du arbetar inom förskolan? 
2. Vid nej, vad får du för typer av reaktioner? 
3. Vid ja, hur kan dessa reaktioner låta? 
 
Samhällets bild av män i förskolan 
 
1. Hur upplever du de uppfattningar som finns i samhället om dig som man i förskolan, 
jämfört med dina kvinnliga kollegor? 
2. Vilka förväntningar (arbetsuppgifter, bemötande, pedagogiskt ledarskap o.s.v.) upplever du 
att det finns idag på manliga pedagoger, jämfört med kvinnliga pedagoger, i förskolan? 
3. Känner du att det finns andra förväntningar på dig som man i förskolan från föräldrar med 
annan kulturell eller etnisk bakgrund, i jämförelse med föräldrar med svensk bakgrund? 
4. Varför tror du att det finns så få män i förskolan? 
5. Vilka faktorer har påverkat dig i ditt val av yrke? 
6. Vilka åtgärder anser du skulle vara nödvändiga för att öka andelen män i förskolan? 
 
Extrafråga vid lång erfarenhet inom yrket: 
Vilka skillnader ser du jämfört med då du började? 
 

Avslutning 
Har du några frågor? Finns det något du vill tillägga?                          
 

 
 
 
Tack för din medverkan! 
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Bilaga	2	–	Deltagandeinformation	
 
Information om deltagande i studien. 
Den information som vi samlar in kommer att behandlas konfidentiellt med respekt. Vi har 
tystnadsplikt och informationen kommer endast att användas för studiens syfte. Din 
information kommer att hanteras varsamt, allt för att ingen obehörig ska kunna ta del av den. 
Under genomförandet av intervjun kommer vi att spela in samtalet för att vi lättare i efterhand 
ska kunna ta del av den information du ger oss. De data som senare presenteras i vår studie 
kommer inte kunna förknippas med en person eller specifik arbetsplats och vi försäkrar dig 
om att din anonymitet kommer att bevaras. Du kan när som helst, innan intervjun, under 
intervjun eller i efterhand, utan anledning ångra dig och dra dig ur. Den eventuella 
information som du då gett oss kommer i så fall att förstöras. Möjlighet att ta del av vår studie 
kommer att ges om du så önskar. 
 
Samtycke 
Härmed intygar jag som deltagare i studien vad gäller männens roll i förskolan, att jag fått ta 
del av information av studien. Jag har förstått syftet med studien och har blivit informerad om 
mina rättigheter om informationen jag lämnar ut. Jag har fått information om att det jag delar 
med mig av endast kommer användas i studiens syfte och att alla uppgifter behandlas 
konfidentiellt. Jag är också medveten om att jag får avbryta mitt deltagande närhelst jag vill 
och att all information jag då har lämnat kommer att förstöras. 
Härmed ger jag mitt medgivande att delta i studien: 
 

 

Namnunderskrift:_________________________________________________ 
 

Ort & datum:________________________________________________ 
 


