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Sammanfattning 

Detta examensarbete behandlar manlig förskolepersonal och media. Vi har undersökt hur två 

välkända svenska dagstidningar, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet, konstruerar manlig 

förskolepersonal genom de sätt som männen framställs i tidningarnas artiklar.  

Studien har genomförts med utgångspunkt från diskursteori samt Raewyn Connells och Yvonne 

Hirdmans teorier om sociala könskonstruktioner. Empirin består av 25 artiklar som sträcker sig 

från 1996 till 2011, vilka har analyserats med en diskursanalytisk metodansats. 

Resultatet av analysen av artiklarna visade bland annat att manlig förskolepersonal konstrueras 

som något olikt den kvinnliga förskolepersonalen, där männen ofta motiveras och beskrivs 

utifrån de speciella egenskaper – ett ”manligt tänkande” – som de kan tillföra den 

kvinnodominerade förskolan. Studien visar på de förväntningar och föreställningar som 

förekommer om manlig förskolepersonal och hur de blir representerade som en enhetlig grupp. 

Vi visar hur manlig förskolepersonal i tidningarnas artiklar konstrueras i olika diskurser och hur 

vissa diskurser är mer framträdande än andra. Dessa mönster samt många fler ställs i relation till 

vad tidigare forskning i ämnet kommit fram till och diskuteras.  
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1. Inledning 

 

1.1 Inledning och Problemformulering  

Sverige anses vara ett av de mest jämställda länderna i världen, enligt den senaste 

undersökningen från FN:s utvecklingsorgan UNDP (Bolling 2011). Inom arbetsmarknaden är 

situationen dock en helt annan. Sveriges arbetsmarknad är så pass könssegregerad att vissa 

yrkesområden benämns som specifikt ”kvinnliga” och ”manliga”. Ett av dessa yrkesområden är 

förskolan, som med endast tre procent manligt anställda (Skolverket 2011) ses som en typisk 

kvinnlig verksamhet. Under 1980-talet var andelen män i förskolan uppe i fem procent, dock har 

siffran sjunkit sedan dess (Nordberg 2005). Den minskade andelen män beror inte bara på att de 

män som jobbat inom förskolan söker sig bort till andra yrken, utan det handlar också om att det 

är få unga män som söker sig till gymnasiets barn- och fritidsprogram och universitetens 

förskollärarutbildningar (SOU 2004:115).  

 

Vad är då anledningen till att så få män söker sig till förskolan? Anledningar som ofta lyfts fram 

är den låga lönen, men även den feminiserade arbetsmiljön anses vara ett problem. Exempelvis 

har manlig förskolepersonal i tidigare studier om män i förskolan berättat att de kan känna sig 

obekväma och främmande i den kvinnodominerade miljön som förskolan är (Nordberg 2005). 

Problemet med den ojämna könsfördelningen i förskolan har även tagits upp på riksdagsnivå, där 

just avsaknaden av män ses som ett problem för jämställdhetsarbetet inom förskolan. Framförallt 

anses just de normer och värderingar om vad som är ”kvinnligt” och ”manligt” ha påverkan för 

att könsfördelningen ser ut som den gör. Det visar sig att när männen kommer till förskolan får 

de andra uppgifter än kvinnorna just för att de är män och därmed blir arbetsfördelningen ofta 

stereotypt könsuppdelad (SOU 2004:115). Frågan är dock vilken effekt detta får på personalen i 

förskolan? Kan de föreställningar som finns om manlig förskolepersonal vara en bidragande 

orsak till att männen söker sig bort från förskolan? 

 

I grannlandet Danmark har forskaren Sten Baagøe Nielsen (2005) studerat den danska debatten 

kring motiven till mäns närvaro i barnomsorgen. Utifrån de olika diskurser som framträder i 

debatten har han undersökt vilka föreställningar samt argument som finns för och emot män i 
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barnomsorgen i Danmark. Hur ser då situationen ut i svensk media för män som arbetar inom 

barnomsorgen? Hur konstrueras egentligen manlig förskolepersonal i den svenska debatten? Då 

vi idag lever i ett informationssamhälle kommer vi dagligen i kontakt med medier av olika slag. 

Medierna och de texter de producerar används som kommunikation och ska ge oss läsare 

information. Samtidigt innebär det att medierna är med och skapar föreställningar som vi lätt tar 

som “sanna” och inte ifrågasätter (Wiklund 2006). Mediearenan är viktig och intressant att 

undersöka då denna som medskapare och konstruktör av spridande av uppfattningar och 

föreställningar kan påverka allmänhetens syn på manlig förskolepersonal, och även på hur 

manlig förskolepersonal uppfattar sig själva.  

 

Med utgångspunkt från Nielsens (2005) forskning anser vi att det saknas en likande studie i hur 

män i barnomsorgen framställs i svensk media. Vi vill därför undersöka medias bild av manlig 

förskolepersonal genom att undersöka hur de två svenska dagstidningarna Dagens Nyheter och 

Svenska Dagbladet konstruerar manlig förskolepersonal. 

 

 

1.2 Syfte och Frågeställning 

Syftet är att studera hur manlig förskolepersonal skrivs fram i dagstidningarna Dagens Nyheter 

och Svenska Dagbladet. Frågan som vi kommer besvara i detta arbete är: 

 

● Hur konstrueras manlig förskolepersonal i dagstidningarna Dagens Nyheter och Svenska 

Dagbladet?  

 

 

1.3 Disposition 

Nedan kommer vi först redogöra för vad som avses med begreppet manlig förskolepersonal. 

Sedan kommer de teoretiska och metodologiska angreppssätt som vi utgår från att redogöras för, 

där även den empiri vi har valt kommer att behandlas. I bakgrundsavsnittet kommer både en 

forskningsbakgrund inom områdena män i förskola och media behandlas för att knyta an till 

området för vår studie. Även en historisk bakgrund om förskolans framväxt kommer tas upp då 

detta kan ha betydelse för hur man ser på situationen för män i förskolan idag. Sedan kommer vi 
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komma in på själva analysen av de artiklar som valts ut från Dagens Nyheter och Svenska 

Dagbladet där både tillvägagångssätt och resultat presenteras. Efter det kommer vi diskutera våra 

resultat och sätta de i relation till vad tidigare forskning har kommit fram till. Vi kommer även 

att problematisera vårt resultat och den metod vi använt. Slutligen kommer arbetet sammanfattas 

i en avslutning och tankar inför vidare forskning. Längst bak har vi bifogat en bilaga med en 

förteckning över de artiklar som vi citerar i analysen. 

 

1.4 Begrepp 

Med manlig förskolepersonal menar vi de män som arbetar inom barnomsorgen. “Manlig” ges i 

detta sammanhang innebörden av könet man. Begreppet innefattar alla män som arbetar i 

förskolan och ska inte förstås som en “manlig man” då manlig i den meningen inte har något 

med könet att göra utan mer beskriver ett sätt att vara man på. Vi har valt att använda oss av 

begreppet manlig förskolepersonal då det innefattar den personal som befinner sig i förskolan 

som inte bara är förskollärare utan även barnskötare, vikarier och dylikt. 
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2. Teori och Metod 
Som teoretiskt utgångpunkt använder vi oss av Raewyn Connells (2008) teori om hegemonisk 

maskulinitet, Yvonne Hirdmans genuskontrakt (i Havung 2000) samt diskursteori. Som 

metodansats använder vi oss av diskursanalys när vi analyserar artiklarna. Det har varit svårt att 

hitta någon inriktning inom diskursanalysen som känts självklar och helt relevant för vårt 

intresseområde och därför har vi valt att låta oss inspireras av diskursteori på endast vissa 

punkter och inte valt att ”köpa hela paketet”. Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips 

(2000) skriver att metod och teori ska ses som sammanlänkade i diskursanalysen för att man ska 

kunna använda den som metod i en empirisk undersökning. De olika inriktningarna, eller 

angreppssätten, kan därför ses som en ”paketlösning” då den innehåller filosofiska premisser om 

språkets roll, teoretiska modeller, metodologiska riktlinjer samt tekniker för språkanalys. Dock 

skriver de att man mycket väl kan skapa sig ”sitt eget paket genom att kombinera element från 

olika diskursanalytiska perspektiv” (s 10). 

 

De teorier vi valt ger oss teoretiska verktyg som möjliggör att analysera artiklarna på ett 

mångsidigt sätt när vi ska undersöka hur manlig förskolepersonal konstrueras i de två 

dagstidningarna. Connells teori ger oss möjlighet att se maskulinitetsmönster, Hirdmans 

genuskontrakt hjälper oss att studera relationen mellan konstruktionen av manlig och kvinnlig 

förskolepersonal och diskursteorin ger oss användbara verktyg för hur mannen konstrueras som 

identitet och män som grupp.  Den diskursanalytiska metodansatsen gör att vi kan titta på hur 

manlig förskolepersonal konstrueras i olika diskurser. 

 

 

2.1 Diskurs och diskursteori 

Diskursbegreppet ges olika innebörder beroende på vilket angreppssätt man väljer (jmf Winther 

Jørgensen & Phillips 2000; Bergström & Boréus 2005). I vid betydelse handlar diskurs inom 

diskursanalysen om att det är någon form av social praktik som innefattar språkanvändning 

(Bergström & Boréus 2005). Det brukar också ges innebörden av ”ett bestämt sätt att tala om 

och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)” (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s 7). Talet 

skapar samtidigt relationer mellan objekt och subjekt (Bolander & Fejes 2009). Dessa 

beskrivningar kan ses som grundläggande för begreppet diskurs inom diskursanalysens olika 
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angreppssätt, men för att få en mer precisering av begreppet har vi valt att hämta inspiration från 

Nielsens (2005) forskning där han skriver att han med begreppet diskurs avser argument och 

perspektiv som är etablerade meningssammanhang, det vill säga som är socialt skapade och 

erkända, och inte några tillfälliga åsikter eller hållningar. I sin studie utgår Nielsen från att 

diskurser som beträder olika intressen hela tiden kämpar om att få definiera vilken betydelse män 

i omsorg har. Denna definition av diskurs för oss även in på diskursteorin vilken tillsammans 

med Connells och Hirdmans teorier ger oss en teoretisk utgång för vår analys. Ernesto Laclau 

och Chantal Mouffe har vidareutvecklat Michel Foucaults diskursteori för att studera 

maktförhållanden. De menar att det sociala och sociala fenomen ses som diskursiva 

konstruktioner, vilka kan analyseras med diskursanalytiska verktyg. Sociala fenomen är dock 

inte klara och beständiga utan de ses som något ofärdigt där betydelsen aldrig kan slutfixeras, 

vilket innebär att det alltid pågår en ständig kamp ”om definitioner av samhälle och identiteter, 

vars utfall får sociala konsekvenser” (Winther Jørgensen& Phillips 2000, s 31). Diskursteorins 

intresse ligger i analyserandet av hur diskurser skapas och förändras “…genom att se på hur 

artikulationerna hela tiden reproducerar, ifrågasätter eller omformar diskurserna” (s 37). 

Diskursanalytikerns uppgift blir därmed att studera den kamp som finns mellan diskurserna att 

skapa entydighet (Winther Jørgensen& Phillips 2000). 

  

Med diskurs menar vi alltså med stöd från ovan, ett bestämt sätt att tala om och förstå världen. 

Det är en social praktik som innefattar språkanvändning, där diskurser är de argument och 

perspektiv som förs fram. Dessa olika argument och perspektiv är inte några tillfälliga åsikter 

utan ska ses som sociala fenomen som ständigt genomgår en kamp för att för att få definiera vad 

det är som avses. Dock är diskurserna som sociala fenomen aldrig slutfixerade utan kommer 

ständigt omdefinieras beroende på den betydelse som vi ger dem, samtidigt som den betydelse 

som vi ger dem kommer få sociala konsekvenser. De föreställningar som skrivs fram  i 

dagstidningarna om manlig förskolepersonal kommer i vår undersökning utifrån denna definition 

av diskurs ses som konstruktioner som skapats i det sociala. De är därmed inte åsikter och 

perspektiv som står för sig själva utan en del av ett socialt sammanhang. De bör också ses som 

diskurser i kamp med varandra som slåss om att få definiera vad som menas med vad en manlig 

förskolepersonal är och vilka egenskaper som tillskrivs denna. Med detta som bakgrund går vi 

vidare att förklara vad som avses med diskursanalys.  
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2.2 Diskursanalys 

I diskursanalysen ligger fokus på språket. Språket ses inte som något objektivt och neutralt utan 

som en social aktivitet som formas i en social kontext. Dock är det också konstituerande i den 

mening att sociala fenomen och sociala relationer som exempelvis identiteter formas av och 

genom språket. Vår uppfattning om oss själva och omvärlden påverkas därmed av språket. Men 

eftersom att språket är föränderligt innebär det att den förändring som sker i språket även 

kommer påverka det sociala (Bergström & Boréus 2005; Winther Jørgensen & Phillips 2000).  

Diskursanalys handlar om att analysera språket och att försöka förstå vilken roll språket spelar i 

skapandet av verkligheter. Det är en analysmetod som kan användas när man vill dekonstruera 

texter, och därmed de strukturer som finns i vår omgivning, för att visa hur texterna både 

innesluter och utesluter och det är därmed ett viktigt instrument för att analysera det som vi ofta 

tar för givet (Bolander & Fejes 2009; Winther Jørgensen & Phillips 2000).  ”Sanning” har en 

speciell plats i diskursanalysen då det är genom analyserandet av texterna som man kan 

”…studera vilka sanningar som skapas om vad som är normalt, och därmed också vad som tas 

för givet respektive vad som osynliggörs, genom de sätt som olika företeelser beskrivs i texter 

och tal” (Bolander & Fejes 2009, s 81). Det är i diskurserna som olika beskrivningar av 

verkligheten förs fram där vissa beskrivningar anses vara mer sanna än andra och därmed får 

status av att vara sanning. Det är också detta som är fokus i diskursanalysen – nämligen att titta 

på ”…vilka beskrivningar av verkligheten som får status av att vara sanning i ett visst 

sammanhang” (s 85). Sanning ses i diskursanalysen inte som något varaktigt utan som en 

språklig konstruktion som ständigt förändras och därmed ses allt material inom diskursanalysen 

som språkliga utsagor som var och en beskriver en verklighet, där ingen text anses ge en mer 

sann eller äkta bild av verkligheten än någon annan (Bolander & Fejes 2009). I vår undersökning 

handlar det om att studera vilka konstruktioner som skrivs fram av dagstidningarna för att på så 

sätt studera tidningarnas olika sanningsbilder om manlig förskolepersonal. Genom att 

dagstidningarna för fram bilder om den manliga förskolepersonalen genom sina texter är det lätt 

att man ser dessa som självklara och som sanning. Därigenom har tidningarna en makt att sprida 

föreställningar som vi som läsare omedvetet tar in och inte reflekterar över. 

 

Diskursanalysens fokus ligger alltid på språket men kan inom detta variera kraftigt beroende på 

vad man vill undersöka (Bergström & Boréus 2005). Det som dock är specifikt för diskursanalys 
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är att man ofta är ointresserad av aktörerna eller vilka motiv som ligger bakom aktörernas 

handlingar. Intresset ligger istället oftast på de normer som diskursen skapar (Winther Jørgensen 

& Phillips 2000; Bergström & Boréus 2005). Man kan bland annat., som i vår undersökning, 

använda diskursanalys för att titta på olika identitetskonstruktioner, maktfrågor som exempelvis 

könsmakt samt ”…undersöka hur olika föreställningar i en diskurs skapas” (Bergström & Boréus 

2005, s 20). 

 

 

2.3 Diskursanalytiska begrepp/redskap 

Från diskursteorin har vi hämtat begrepp som rör individuell och kollektiv identitet som, enligt 

Winther Jørgensen och Phillips (2000), kan användas som redskap i en konkret diskursanalys. 

Dessa är Identitet och subjektspositioner samt Gruppbildning och representation. Dessa begrepp 

känns relevanta att ta upp då vi kan använda dem som analysredskap då vi genom vår studie om 

hur manlig förskolepersonal konstrueras i dagstidningarna, behandlar mannen som individuell 

identitet samtidigt som vi behandlar män som grupp.  

 

2.3.1 Identitet och subjektspositioner 

Identitet ses som något socialt i den mening att identitet är något som ”…man antar, tilldelas och 

förhandlar om i diskursiva processer” (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s 51). 

Subjektspositioner handlar om att det inom diskurser alltid finns angivet vilka positioner som 

olika subjekt kan inta. Med positionerna kommer förväntningar och föreställningar om hur man 

ska vara och vad man kan respektive inte kan säga. Exempelvis har en läkare och en patient olika 

positioner med olika förväntningar på rollerna vilket i sin tur ger ramar för handlingsutrymme. 

Dock förändras subjektspositionerna när vi rör oss mellan olika platser. Så fort patienten går ut 

från läkarrummet är hon inte längre patient och därmed inte heller begränsad av rollen och de 

förväntningar som knyts till rollen. Individen, subjektet, är därmed föränderlig och blir 

strukturerad i de diskurser som den befinner sig i. Identitet skapas genom identifikation med det 

som finns runt omkring där identitet samtidigt säger något om vad man inte är. Begreppet ”man” 

erbjuder exempelvis olika innebörder beroende på vilken diskurs den sätts in i: 

 



 

8 

Den diskursiva konstruktionen av ”man” anger vad ”man” liknar och skiljer sig från. En 

allmänt spridd diskurs sätter exempelvis likhetstecken mellan ”man” och ”styrka” och 

”fotboll” (och mycket annat) och ställer det mot ”kvinna” och ”passiv” och ”stickning”. 

Diskursen ger såldes vissa handlingsanvisningar till människor som identifierar sig som man 

eller kvinna, anvisningar som man mer eller mindre måste leva upp till om man av 

omvärlden vill bli betraktad som en (riktig) man eller kvinna (Winther Jørgensen & Phillips 

2000, s 50). 

 

2.3.2 Gruppbildning och representation 

Den kollektiva identiteten är en fortsättning på tankarna som finns om subjektet i diskursteorin. 

Men istället för att identifiera sig som exempelvis en ”man” så identifierar man sig med gruppen 

”män”. Gruppbildning sker genom att vissa människor konstitueras som en grupp där vissa 

identitetsmöjligheter framhävs som relevanta medan andra ignoreras. Ett exempel är svartas 

organisering under 1960-talet där man utgick från att svarta som grupp delade samma situation 

och politiska intressen där olikheten inom gruppen åsidosattes för att kunna kämpa mot samma 

mål. Diskursiva gruppbildningar innebär att man utesluter de som finns utanför gruppen, de 

andra, samtidigt som man hela tiden identifierar och förhåller sig till dem som något som man 

inte är. Man ignorerar även de skillnader som finns inom gruppen och de andra sätt som man 

kunde ha bildat grupper på. Samtidigt som då gruppbildningar skapar identiteter så döljer den 

även de olikheter som finns inom gruppen genom att man klumpas samman som ett. Inom 

gruppbildningsprocesser ses representation som ett viktigt element. Då grupper, enligt 

diskursteorin, inte är något bestämt utan något som skapas i det sociala existerar inte grupperna 

förrän vi uttrycker dem med ord.  För att det ska ske krävs det att det är någon som talar om 

gruppen eller på gruppens vägnar, en representant. Detta behöver inte vara någon som är en del 

av gruppen som nämns, utan representation ur ett diskursteoretiskt synsätt handlar om att titta på 

hur gruppen skapas genom att den nämns som en grupp (Winther Jørgensen & Phillips 2000).  

 

Som tidigare nämnts kan vi i vår undersökning använda dessa begrepp som verktyg när vi vill 

titta på hur artiklarna konstruerar manlig förskolepersonal som en identitet men även som en 

grupp med gemensamma intressen. 
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2.4 Hegemonisk maskulinitet 

Hegemonisk maskulinitet är en genusteori skapad av Connell (2008) som beskriver ”…den 

konfiguration av genuspraktik som innehåller det för tillfället accepterade svaret på frågan om 

patriarkatets legitimitet” (s 115). Med andra ord innebär hegemonisk maskulinitet att det finns ett 

manligt ideal, en sorts tankefigur, som legitimerar den manliga dominansen i samhället. Den är 

dock inte beständig utan kan ifrågasättas och förändras över tid (Connell 2008; Johansson 2000). 

Likaså är konstruktionen av maskulinitet under ständig förändring, som återskapas i förhållande 

till femininitet och andra maskuliniteter (Andersson & Gunnarsson 2003). 

  

Connell menar att det finns en manlig hierarki som alla män förhåller sig till. Denna hierarki har 

Connell delat in i tre olika positioner som hon menar går att utläsa i samhället: hegemonisk 

dominant, delaktig och underordnad. Inom den hegemoniskt dominanta positionen finns män 

som besitter ekonomisk och/eller samhällelig makt. Den delaktiga positionen innehas av män 

som både understödjer den hegemoniskt dominanta positionen, men även kompromissar med 

kvinnor och andra män. Den sista positionen, den underordnade, består av män som inte 

uppfyller maskulinitetens normer. Dit räknas exempelvis homosexuella och ”feminina” män 

(Johansson 2000). 

  

Thomas Johansson (2000) vill tillägga ytterligare två positioner till den manliga hierarkin: den 

oppositionella och den nostalgiska manligheten. Den förstnämnda syftar på en manlighet som 

motsätter sig samhällets manliga dominans, medan den sistnämnda förespråkar en återgång till 

en ”urmanlighet”, dvs. en ursprunglig inre känsla av maskulinitet. 

 

Vi använder framförallt Connells (2008) teori om hegemonisk maskulinitet i analysen för att titta 

på vilka olika maskuliniteter som konstrueras av manlig förskolepersonal i artiklarna. 
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2.5 Genuskontraktet 

Genuskontraktet, myntat av Yvonne Hirdman, syftar på att det i relationen mellan män och 

kvinnor finns en könsordning som upprätthålls av ett kontrakt – ”…en övertagen, kulturellt 

nedärvd ’överenskommelse’” (Havung 2000, s 56).  Detta kontrakt skapar ett socialt mönster 

som bland annat säkerställer könens isärhållande, vilket innebär att det som anses vara manligt 

respektive kvinnligt inte bör blandas, både på samhällelig och individuell nivå. Genuskontraktet 

ärvs från generation till generation och därmed upprätthålls uppfattningarna om vad män 

respektive kvinnor bör göra (Havung 2000).  

 

Hirdmans genuskontrakt används för att titta på hur konstruktionen av relationen mellan manlig 

och kvinnlig förskolepersonal skrivs fram i artiklarna. 

 

 

2.6 Analys av media 

Vi lever idag i ett informationssamhälle där det produceras en oändlig mängd texter världen runt 

(Bergström & Boréus 2005). Mediakulturen är en del av vår vardag och en stor del av de 

offentliga samtalen äger rum i medierna idag (Wiklund 2006). Media och dess texter är viktiga 

att studera då de används för kommunikation och förmedlande mellan människor vilket kan få 

konsekvenser för hur vi uppfattar och förstår saker (Bergström & Boréus 2005; Wiklund 2006). 

Mediernas rapportering och berättelser betraktas ofta som sekundärupplevelser i konstruerandet 

av verkligheten. Samtidigt som mediernas skrivande om fenomen i världen inte bör ses som 

något fristående, då även de påverkas av den värld vi lever i och de kontexter som den är 

verksam i, går det inte att komma ifrån att media även själv är medskapare av och lägger 

riktlinjer för meningsproduktion. På så sätt kan mediernas konstruktioner fungera 

opinionsbildande då texterna som finns i tidningarna är en offentlig diskussion (Wiklund 2006). 

Wiklund skriver att hennes studie vilar tungt på antagandet att de typer av mediatexter som hon 

”…analyserar spelar en roll för den offentliga diskussionen i utbildningsfrågan” (s 64). Medierna 

har därför ett viktigt inflytande, eller till och med en makt, vad gäller deras roll i de offentliga 

samtalen som förs. Deras genomslagskraft och funktion i samhället går inte att förbises där 

mediaforskare ger medierna funktionen av att skapa verklighet. Medierna ses därmed som 

konstruktörer vad gäller skapandet av verklighet och har en maktställning då de kan bestämma 
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vilka händelser som är nyheter, vilka som är värda att lyftas upp och diskuteras och därmed vilka 

frågor som anses viktiga i vår samtid. Samtidigt ska mediaanvändarna, läsarna, inte ses som 

passiva varelser där mediernas konstruktioner direkt överförs på läsarna utan det är också viktigt 

att tänka på vad läsarna gör med mediatexterna. Dock fyller medierna en viktig funktion vad 

gäller meningskonstruktion och som konstruktörer av social verklighet. Utifrån detta blir det 

viktigt att titta på media i hur de framskriver manlig förskolepersonal eftersom att detta kan 

skapa föreställningar hos läsarna och därmed samhället.  

 

 

2.7 Empiri och urval 

Vi har analyserat 25 stycken artiklar från Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet som sträcker 

sig från 1996 till 2011. Vi har valt att använda oss av dessa tidningar då både Dagens Nyheter 

och Svenska Dagbladet är rikstäckande tidningar vilket gör att de kan spela en större roll i 

spridandet av synen på manliga förskollärare till skillnad från lokala tidningar. Matilda Wiklund 

(2006) skriver att då en rikstäckande tidning når läsare över en större yta kan det innebära att den 

får större genomslagskraft. Dagens Nyheter anses också vara dagordningssättande för debatter i 

Sverige där de politiska frågor som tas upp i Dagens Nyheter får efterspel för debatten i det 

svenska samhället. Tidningen ses som kanske den viktigaste dagstidningen och har varit 

etablerad på den svenska mediearenan i över 140 år.  Wiklunds motiv till analyserandet av 

Dagens Nyheter skulle man också kunna koppla till Svenska Dagbladet som, liksom Dagens 

Nyheter, är en rikstäckande etablerad dagstidning som når många läsare.  

 

Fokus i undersökningen ligger på att ta reda på hur manlig förskolepersonal konstrueras i de 

båda dagstidningarna. Vi utgår från ett diskursanalytiskt angreppssätt där vi ser diskurserna som 

medskapare av verklighet. Detta kan relateras till Wiklund (2006) som benämner debatt- och 

ledarartiklarna i Dagens Nyheter som en diskursiv praktik vilken konstruerar och positionerar 

subjekt på specifika sätt vilka i sin tur skapar en verklighet. Wiklund skriver också att Dagens 

Nyheter som diskursiv praktik har en stark opinionsbildande ställning. Eftersom att fokus ligger 

på att ta reda på hur konstruerandet av manlig förskolepersonal skrivs fram i dagstidningarna 

kommer inte en jämförelse att göras mellan Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet då det inte 

är detta som är av betydelse för undersökningen. 
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För att få fram artiklar använde vi oss av sökmotorerna på respektive dagstidnings hemsida samt 

Mediaarkivet på Örebro Universitets biblioteks hemsida. De sökord vi använde oss av var: 

förskollärare, manlig/manliga förskollärare, män och förskola samt män och dagis. Detta gav 

oss ca 60 stycken artiklar som sträckte sig från 1993-2011. Tidsperioden på artiklarna beror på 

de sökmotorer som vi använt oss av som finns på internet. Att vi inte har funnit några artiklar 

innan 1993 beror troligtvis på att det finns en digital spärr, det vill säga att artiklarna innan dessa 

år bara finns i pappersformat och inte är inlagda i sökmotorerna. Urvalet kan därför ses som 

pragmatiskt. 

  

Av de ca 60 artiklar som vi fann valde vi att göra en grov utsortering där exempelvis notiser om 

förskolan och insändarartiklar valdes bort då de i väldigt liten utsträckning behandlade manlig 

förskolepersonal. Även längre artiklar som innefattade manlig förskolepersonal men som inte 

gav några svar på våra analysfrågor valdes bort. Ett exempel på en sådan artikel handlade om en 

före detta förskollärare som blivit oskyldigt anklagad för övergrepp och som nu skrivit en bok 

om händelsen. Då texten mest var ett porträtt av honom som person och inte som förskollärare, 

gav den inte några svar på våra analysfrågor utan vi valde att ta bort denna och liknande artiklar. 

Urvalet gav oss ca 48 artiklar vilka vi sedan delade in i kategorier efter år de publicerats, 

eftersom vi ville undersöka under vilka år det förekommit flest artiklar. De publikationsår som 

innefattade tre artiklar eller fler valde vi att spara, eftersom vi vill göra historiska nedslag för att 

se om det gick att finna några mönster. Detta gav oss 38 artiklar. Många av dessa artiklar var 

rapporteringar om övergreppsfall. Då dessa i väldigt liten utsträckning handlade om just ämnet 

manlig förskolepersonal, förutom att de har begått övergrepp, valde vi att ändå ta med dessa då 

de på ett sätt är en bidragande del i hur manlig förskolepersonal framställs i dagstidningarna. 

Dock var det många av dessa övergreppsartiklar som behandlade samma fall, exempelvis 

”Jönköpingsfallet”, vilket gjorde att vi valde att behandla de artiklar som handlade om ett 

specifikt fall som en sammanhängande helhet.  Detta gjorde att urvalet stannade på 25 artiklar 

och det är dessa artiklar som ligger till grund för vår analys.  
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3. Bakgrund 

 

3.1 Forskningsanknytning 

Sökningen efter forskning om hur manlig förskolepersonal behandlas i media har varit skralt. 

Även om det finns forskning som behandlat män i förskolan så har just kopplingen till media 

varit svår att hitta. Sten Baagø Nielsen är en forskare som intresserat sig för mansforskning och i 

hans studie från 2005 undersöker han just kopplingen mellan manliga förskollärare och debatten 

i media. Studien handlar om hur behovet av män i barnomsorgen framställs i både den offentliga 

debatten och den som förs inom det pedagogiska fältet under 1990-talet i Danmark. Utifrån 

analysen av debatten hittar Nielsen fem diskurser som behandlar behovet av män i 

barnomsorgen. Dessa diskurser är Jämställdhetsdiskurs; anställning av män är bra för 

jämställdheten, Arbetsmarknadsdiskurs; rekrytering av män för att säkra framtida 

arbetskraftsresurser, Organisationsdiskurs; en könsblandad arbetsplats ger bättre 

samarbetsklimat, Diskursen om barns behov; bristen av män går ut över barnen som behöver få 

ta del av manliga pedagogiska kvaliteter, samt Förebyggnads- och säkerhetsdiskurs: män ses 

som potentiella pedofiler och förövare. Dessa diskurser, förutom Organisationsdiskursen, bygger 

på kategoriseringar som skapats av de amerikanska forskarna Cameron & Moss. Framförallt 

kommer Nielsen fram till att männen ofta beskrivs som något speciellt som skiljer sig från 

kvinnorna och där männen ses som stereotypa representanter för sitt kön. Han kommer även 

fram till att det har skett en förändring i hur vi ser på relationen mellan män och barn där 

definitionen av en riktig man har gått från att inte ha något att göra med barnomsorg till att idag 

handla om att ta del av och vara en del av barnens vardag (jmf även Nielsen 2003). Framförallt 

anser vi att det saknas en motsvarande analys av den svenska debatten, speciellt vilken roll media 

spelar i konstruerandet av manlig förskolepersonal.  

 

Även Monica Schrøder (2003) har bedrivit forskning om hur män framställs i media. Hos henne 

ligger fokus på att undersöka hur manliga pedagoger framställs i den danska pedagogiska 

facktidningen B&U, Børn og unge, under åren 1988-2000. Hon motiverar sin studie med att då 

tidningen kommer ut varje vecka till fackets ca 39 000 medlemmar (pedagoger) är den en viktig 

aktör i skapandet av pedagogers självförståelse. Syftet med undersökningen var att titta närmare 

på vilken betydelse kön får i artiklarna där hennes fokus ligger på manlighetsdiskursen och hur 
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artiklarna skapar bilder av mannen. Schrøder analyserar artiklarna genom att titta på både ordval, 

rubrik och bilder till artiklarna. Det hon har hittat är att det sker en förändring över tid vad gäller 

hur mannen framställs i artiklarna. I början framställs männen som offer för kvinnokulturen för 

att sedan övergå till en bild om mannen som någon som besitter särskilda kvaliteter som han kan 

tillföra verksamheten. Där framkommer det även att män och kvinnor får olika roller i 

verksamheten då de förväntas, av både sig själva och andra, att ägna sig åt olika aktiviteter. I den 

sista fasen ställs mannen i relation till rådande pedofildebatt och en närmast demoniserad bild om 

mannen förekommer. Det som genomsyrar alla artiklarna är, enligt Schrøder, att det finns en 

bestämd förståelse om kön där ”den riktiga manligheten” är något biologiskt som finns i alla män 

och som kan plockas fram när som helst. Männen i artiklarna blir främst representanter för sitt 

eget kön och ses inte som enskilda individer. Schrøders studie ger oss kunskap om hur artiklarna 

kan förstås som medskapare till bilden av mannen och hur bilden har förändrats genom åren.  

 

Bland de som bedrivit forskning om manliga förskollärare i Sverige är det framförallt Margareta 

Havung och Marie Nordberg som är framträdande. Margareta Havung (2000) har studerat 

”...manliga förskollärares arbete som underrepresenterat kön i förskolans dagliga verksamhet” 

(Havung 2000, s 14). Då förskolan är en starkt kvinnodominerad arbetsplats med enbart ett fåtal 

procent manlig förskolepersonal ville Havung undersöka hur dessa män såg på sin arbetssituation 

genom att intervjua fjorton manliga förskollärare samt genomföra videoobservationer. Resultatet 

visade att de manliga förskollärarna uppfattade förskoleverksamheten, från pedagogiskt innehåll 

till fysisk miljö, som kvinnligt könsmärkt. Trots det uttryckte de intervjuade att de trivdes i yrket, 

även om det fanns invändningar mot vissa aspekter av verksamheten, som exempelvis 

överdriven utsmyckning. 

  

Marie Nordberg (2005) har skrivit om manliga arbetstagare i tre kvinnligt kodade yrken; 

förskollärare, sjuksköterska och frisör. Syftet var bland annat att ”...studera vilka 

arbetstagarpositioner och praktiker som skapas då jämställdhetsdiskursen upprepas, förskjuts och 

förenas med andra diskurser på ett antal arbetsplatser” (s 14). Det gjordes bland annat med hjälp 

av intervjuer och observationer av manliga arbetstagare inom ovan nämnda yrkesgrupper. 

Resultatet visade bland annat att traditionella könsmönster är vanligt förekommande i förskolan, 
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vilket hon anser beror på att könskategorierna uppmärksammas i jämställdhetsdiskursen, 

exempelvis att ”män” behövs i förskolan för att den ska bli mer jämställd.  

 

För att återkomma till medias roll som medskapare av föreställningar är Wiklunds (2006) 

forskning användbar utifrån vår studies fokus. Wiklund har forskat om relationen mellan 

utbildning och media där hon använt sig av ett diskursanalytiskt angreppssätt för att ta reda på 

hur ”den goda läraren” konstrueras på Dagens Nyheters debatt- och ledarsidor under 1990-talet. 

Wiklund skriver att hon har funnit få genomgripande undersökningar om mediabevakning av 

utbildning och utbildningspolitik och hon anser att det är relevant och viktigt att analysera 

medierna då de är en arena för utbildningsfrågor och en medskapare av hur samhället uppfattar 

utbildning, skola och lärare. Fokus i hennes studie ligger på hur språket i debatt- och 

ledarartiklarna konstituerar begrepp och fenomen, framförallt om skola, utbildning och lärare. 

Det hon kommer fram till är bland annat att det bara är vissa åsikter som förs fram i ledar- och 

debattartiklarna. Genom att det bara är vissa personer med speciella åsikter som får komma till 

tals blir den bild som förs fram om skola, utbildning och lärare ganska ensidig vilket kan påverka 

läsarna i en speciell riktning då det är en rikstäckande och erkänd tidning. Wiklunds studie ger en 

fördjupad syn på mediernas roll som medskapare och konstruktör, och används i vår 

undersökning även som motiv till varför det är viktigt att titta på medierna.   

 

När vi gått igenom forskningen känner vi att det saknas en liknande studie i Sverige som den 

som både Nielsen (2005) och Schrøder (2003) genomfört i Danmark. Nordberg (2005) och 

Havung (2000) kan genom sina intervjustudier av manliga förskollärare ge oss en fördjupning 

när det gäller hur männen uppfattar sig själva och sin situation som underrepresenterat kön i 

förskolan. Wiklunds (2006) studie ger oss i sin tur ett konkret exempel på vilken roll medias 

konstruktioner får. Vår studie kan ses som ett bidrag främst till Nielsens och Schrøders forskning 

då vi vill undersöka hur dagstidningarna konstruerar manlig förskolepersonal ur ett svenskt 

perspektiv. 
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3.2 Historik – förskolan och personalen 

Nedan kommer vi redogöra för förskolans framväxt och historia i stora drag för att ge en 

bakgrund till förskolan som verksamhet. Detta för att få en historisk bild om hur förskolan som 

verksamhet kan ha inverkat på dagens föreställningar om män i förskolan. Fokus kommer ligga 

på de samhällsförändringar som möjliggjort för förskolans utveckling, men framförallt kommer 

tyngdpunkten ligga på en historisk syn av förskolepersonalen i uppdelningen kvinnor och män. 

Avslutningsvis kommer en sammanfattning ges.  

 

3.2.1 Förskolans framväxt och historia  

Den svenska förskolan växte fram under 1800-talets slut och mitten av 1900-talet som en 

konsekvens av de samhällsförändringar som Sverige genomgick med industrialisering, 

urbanisering och demokratiseringsprocesser. Traditionellt sett var det kvinnornas uppgift att ta 

hand om barnen i hemmet medan männen stod för familjens försörjning, men i samband med de 

samhällsförändringar som skedde under 1800-talet förändrades förutsättningarna och kvinnorna 

fick under denna tid tillträde till arbetsmarknaden på ett annat sätt än förut. I och med flytten till 

städerna blev glappet mellan familj och släkt på landsbygden större vilket gjorde att det blev 

svårare att hjälpa till med omhändertagande av barnen som fanns i släkten. Därmed blev behovet 

av barnomsorg utanför hemmet stort, speciellt bland de ensamstående mödrarna (Tallberg 

Broman 1995). Ett fåtal barninstitutioner, exempelvis så kallade Barnkrubbor, startades för att 

uppfylla behoven för barnen till fattiga och ensamstående mödrar (Tallberg Broman 1995; 

Johansson & Åstedt 1993). Under denna tid uppkom kvinnorörelsen som främst drevs av 

borgerliga ogifta kvinnor som krävde rätt till utbildning och arbete eftersom deras liv som ogifta 

riskerade en osäker framtid, då försörjningen låg hos mannen i familjen. Kvinnorörelsen öppnade 

upp arbetsmarknaden för kvinnorna och framförallt för arbete inom vård, omsorg och pedagogik 

eftersom att det ansågs vara områden passande för kvinnor (Tallberg Broman 1995).  

 

Under 1900-talets första decennier kom bland annat Fröbelläran och dess Barnträdgårdar att sätta 

prägel på barnomsorgen, bland annat genom att både fungera som en verksamhet för barn och 

som uppfostringsanstalt för blivande mödrar (Tallberg Borman 1991;1995). Ett paradigmskifte 

skedde under 1930-talet med att den barnpsykologiska vetenskapen gjorde inträde på förskolans 
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arena (Johansson & Åstedt 1993) och nu flyttades fokus från uppfostran av barn och mödrar till 

att handla om tankar om demokrati och barns utveckling (Tallberg Broman 1991). 

 

I och med andra världskriget på 1940-talet blev kvinnorna en ny arbetskraft inom främst 

krigsindustrin, vilket innebar att utbyggnad av daghemmen efterfrågades. Under efterkrigstiden 

fortsatte inflyttningen till städerna och kvinnorna blev alltmer efterfrågade som arbetskraft, och 

ville också själva bidra till familjens försörjning. Detta innebar krav på utbyggnad av 

barnomsorgen från de förvärvsarbetande kvinnorna, vilket bland annat innebar att en speciell 

barnstugeutredning startades under 1960-talet där både sociala och pedagogiska skäl fördes fram 

för att bygga ut barnomsorgen. Under denna tid fick också daghemmen och deltidsgrupperna (de 

gamla lekskolorna) den gemensamma benämningen förskola vilket skulle markera den 

pedagogiska likvärdigheten. Men utbyggnaden gick trögt i början av 1970-talet vilket gjorde att 

personal, föräldrar och andra engagerade började ordna demonstrationer för att påverka 

politikerna där kraven ställdes genom bl.a. parollen ”Ropen skalla, daghem åt alla” (Johansson & 

Åstedt 1993, s 45). Förskolereformen som skedde 1975 innebar att förskolan byggdes ut och att 

dess innehåll och organisation förändrades i och med att de kommunala förvaltningarna tog över 

alltfler ekonomiska och administrativa uppgifter. Många förändringar i förskolan har genomförts 

sen dess (Johansson & Åstedt 1993) och 1998 fick förskolan även sin egen läroplan, Lpfö 98. 

 
 

3.2.2 Förskolläraryrket - ett kall för kvinnan 

Som tidigare nämnts var det många av de ogifta borgliga kvinnorna som började arbeta inom den 

tidiga barnomsorgen. Därför är det främst de borgerliga ogifta kvinnornas, ”fröknarnas”, 

arbetsinsats som har kommit att prägla barnomsorgen (Tallberg Broman 1991). Yrket beskrevs 

ofta i ordalag som ”det bästa yrket för en kvinna” och som ett ”kall” för kvinnan (Tallberg 

Broman 1995), vilket grundade sig i en föreställning om att fostran och undervisning var 

områden som ansågs vara en del av den kvinnliga naturen. Kvinnan ansågs ha mera emotionella, 

moraliska och omsorgstagande förmågor än männen vilket bl.a. härleddes till biologiska orsaker. 

Eftersom att kvinnans plats i samhället var hemmet där hon tog hand om familjemedlemmarna, 

ansåg man att kvinnor hade ett gediget intresse och engagemang för att ägna sig åt 

omvårdnadsyrken (Tallberg Broman 2002). 
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Den enkönade verksamheten som förskolan var gjorde att kvinnorna kunde ta initiativ som de i 

den offentliga världen var begränsade av som kvinna, men där de i verksamheten hade både makt 

och kontroll över förskollärarna och utbildningen. I och med att man använde sig av 

föreställningar om att kvinnan hade en naturlig fallenhet för undervisning och uppfostran av de 

yngre barnen skapade man ett arbetsfält som blev ett kvinnligt yrke och fick en kvinnlig identitet. 

För att arbeta inom området krävdes egenskaper som var direkt kvinnligt relaterade. Det 

fungerade, och har under stora delar av 1900-talet därmed fungerat som en ”könsmässig 

stängningsprincip” (Tallberg Broman 1995, s 75) där männen inte har haft någon naturlig plats.  

 

3.2.3 Männens plats i förskolan  

Historiskt har männens arbetsfält i skolans värld funnits som lärare i de högre åldrarna, för 

pojkarna, som rektorer och som ledare för utbildningar (Tallberg Broman 2002). Männens plats i 

förskolan har historiskt sett inte varit någon självklarhet. Även om man redan på 1940-talet 

framhöll vikten av männens plats i förskolan tog det lång tid innan det blev en verklighet. Vid en 

expertkonferens anordnad av UNESCO och WHO i Paris 1951 framhölls det exempelvis att 

förskolearbetet ”inte var något för mannen” (Johansson & Åstedt 1993; Tallberg Broman 1995). 

Under 1950- och 60-talet öppnades arbetsfältet succesivt för männen trots att det länge setts som 

en omöjlighet. Även yrkesbeteckningarna som länge varit könsmärkta med ledarinna och 

lärarinna ändrades 1955 till förskollärare. Men detta hade ingen inverkan på att verksamheten i 

sig fortfarande ansågs som ett kvinnligt yrke (Tallberg Broman 2002).  

 

Det var framförallt under 1970-talet som debatten tog fart om männens tillträde till förskolan där 

det ”…fanns mycket stora förhoppningar om att förskolan i sin organisation skulle omfattas av 

både kvinnor och män i personalgruppen” (Havung 2000, s 11). 1970 beslöt riksdagen att införa 

en försöksverksamhet ”…för att åstadkomma en jämnare fördelning mellan män och kvinnor 

inom vissa utbildningar” (Johansson & Åstedt 1993, s 140) som bland annat innebar kvotering 

av män inom förskollärarutbildningen. De motiv som fanns för att få in fler män i förskolan 

handlade främst om att det var för barnens bästa. Barnen, och framförallt pojkarna, behövde 

manliga förebilder och detta var speciellt viktigt för barn som levde med ensamstående mödrar. 

Man ville även få en förändring i attityder till traditionella könsroller hos barnen och därför var 

det viktigt att barnen fick se att även män kunde arbeta i förskolan. Det fanns en tro på att 
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männens närvaro skulle leda till utveckling och höjning av yrkets status och kvalitet. Man ville 

även få en förändring i samhällets attityder och en större balans i olika yrken för att få en mera 

jämställd arbetsmarknad (Wernersson & Lander 1979). De män som sökte sig till förskolan och 

därmed bröt könsvallen fick stora förväntningar på sig där de förväntades stå för en ny sorts 

manlighet, en ”mjuk” manlighet som skulle trotsa föreställningen av den patriarkale, auktoritäre 

och ”traditionelle” mannen som länge varit normen. Den ”mjuke” mannen kunde klä sig 

könsöverskridande och ha annorlunda egenskaper och intressen än vad den manliga normen 

förespråkade (Nordberg 2005). Man hade en stor tilltro på att männen bara genom sin blotta 

närvaro skulle bidra till förändring (Havung 2000).  

 

Under 1980-talet skulle dock den ”mjuke” mannen, tillsammans med ensamstående mödrar, 

skuldbeläggas för det ökade våldet i samhället samt de bristande skolprestationer som dåtidens 

unga pojkar stod för. Det som ansågs saknas för dessa pojkar var goda manliga förebilder, något 

som 1970-talets ”mjuka” män inte ansågs stå för längre. Den ”mjuke” mannen blev istället 

stämplad som töntig och omodern och sågs som ett hot mot pojkarna då de riskerade att bli för 

feminiserade, och speciellt i förskolan. Röster höjdes om att pojkarna behövde auktoritära 

”riktiga män” som förebilder i förskola och skola. På så sätt skulle det återigen bli ordning och 

reda och därmed blev den ”traditionelle” mannen återigen eftertraktad (Nordberg 2005). 

 

Under 1990-talet skedde ytterligare en förskjutning av manlighetsidealet. Dels idealiserades den 

”traditionelle” mannen likadant som på 1980-talet, men samtidigt fanns en motsättning mot det 

gamla patriarkala könsmönstret. Ur denna konflikt föddes ett mellanting – den ”nye” mannen. 

Den ”nye” mannen – som kan liknas vid en fusion av den ”mjuke” mannen och den 

”traditionelle” mannen – förväntades vara omhändertagande och tona ner sin auktoritet samtidigt 

som han skulle ha en ”grabbig” framtoning. Den manliga förskolepersonalens roll som ”manlig” 

förebild blev därmed något mer diffus än tidigare eftersom det nu fanns fler valmöjligheter av 

vad en ”man” kan vara. Ofta delas dock manlig förskolepersonal in i dessa motstridiga ideal; den 

”traditionelle” mannen, som ska stå för manliga perspektiv i den kvinnodominerade miljön, och 

den ”nye” mannen som ska representera en könsöverskridande förebild och utmana 

könsgränserna, utan för att för den skull vara ”för feminin” (Nordberg 2005).  
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Dock har det genom åren, trots uttalanden om mannen som imitations- och identifikationsobjekt, 

varit svårt att få män intresserade av att söka sig till förskollärarutbildningen (Johansson & 

Åstedt 1993). Framförallt har den lämplighet och de egenskaper som efterfrågats som viktiga för 

pedagogen haft en stark koppling till det kvinnliga vilket innebär att de män som tror sig är 

intresserade av yrket ofta snart inser att det inte är något yrke för dem (Tallberg Broman 2002).  

 

3.2.4 Sammanfattning  

Sammanfattningsvis kan vi se hur förskolan som organisation växt fram och hur den har 

utvecklats från en samhällsnytta till att ha blivit mer individfokuserat på barnet. Fokus har på sätt 

och vis alltid legat på kvinnorna då startandet av förskolan handlade om att ta hand om barn till 

fattiga ensamstående och förvärvsarbetande mödrar. De ogifta borgerliga kvinnornas kamp om 

utbildning och arbete ledde till att nya yrken skapades för kvinnan där just hennes egenskaper 

som kvinna och moder efterfrågades. Motiveringar som att det var ett ”kall” för kvinnan och 

”det bästa yrket för en kvinna” gjordes att hennes plats i förskolan aldrig behövde ifrågasättas. 

Samtidigt innebar det att männens plats i förskolan aldrig kom på tal. Förskolan kom att bli en 

feminint präglad verksamhet som uppfördes av kvinnor (de borgerliga kvinnornas kamp), styrdes 

av kvinnor (förskollärarinnorna och kvinnorna i styrelsen) och fanns för kvinnornas skull (fattiga 

och ensamstående förvärvsarbetande mödrar). Det var också de förvärvsarbetande kvinnors krav 

på barnomsorg under stora delar av 1900-talet som ledde till utbyggnad av förskolan. Även om 

försök att få män att söka sig till förskolan, genom exempelvis kvotering, har resultatet varit lågt. 

Männens plats har aldrig som kvinnorna motiverats med ett kall och deras egenskaper som män 

gjorde att förskolläraryrket länge sågs som ett yrke som inte var något för mannen. När männen 

sedan på 1970-talet och framåt började efterfrågas i förskolan motiverades deras närvaro med att 

barnen behövde manliga förebilder och att männen kunde tillföra något till verksamheten som 

saknas.  Då var den könsöverskridande ”mjuke” mannen idealet, men av oro för att pojkarna 

skulle bli ”feminiserade” förespråkades en mer ”traditionell” manlighetsförebild under 1980-

talet. Under 1990-talet skapades ett nytt mansideal – den ”nye” mannen – som skulle vara både 

maskulin och könsöverskridande.  

 

Med denna genomgång av förskolans historia går vi nu in på att titta på hur situationen för 

männen framställs idag genom att analysera hur media konstruerar manlig förskolepersonal.  
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4. Analys 
Vi kommer nedan att beskriva hur vi har analyserat materialet genom att redovisa vilka frågor 

som ställts till artiklarna. Efter det kommer själva resultatet av analysen av artiklarna redovisas.  

  

4.1 Tillvägagångssätt 

I början av analysen utarbetade vi ett antal frågor som användes för att få ut data ur artiklarna. 

Det vi ville få ut av analysen var hur manlig förskolepersonal konstrueras i artiklarna. Genom att 

främst utgå från Connells (2008) teori om hegemonisk maskulinitet, Hirdmans genuskontrakt (i 

Havung 2000) och diskursteoribegreppen fastnade vi för vilka typer av maskuliniteter som gick 

att utläsa ur artiklarna och hur männen framställdes som individer och som grupp. Vi ville även 

undersöka hur kvinnlig förskolepersonal framställdes i relation till den manliga. De frågor som 

ställdes till artiklarna var följande: 

 

● Hur beskrivs manlig förskolepersonal? Vilka begrepp används? 

● Hur motiveras den manliga förskolepersonalens närvaro? Vilka diskurser finns, 

exempelvis jämställdhet, barns behov? 

● Finns det motsättningar/motiv mot/för manlig förskolepersonal? 

● Finns det paradoxer/motsägelser i artiklarna? 

● Finns det beskrivningar om kvinnlig förskolepersonal och hur beskrivs de i så fall? 

● Vilka normer förekommer? Beskrivs manlighet respektive kvinnlighet som 

positivt/negativt?  

 

Utifrån dessa frågor tog vi ut citat från artiklarna som vi tyckte berörde frågorna. Vi gick igenom 

citaten och letade efter argument som förekom frekvent. Utifrån detta hittade vi olika diskurser 

som vi kunde dela in citaten i. Många av diskurserna ansåg vi stämde överens med Nielsens 

(2005) diskurser vilket har inneburit att vi använt liknande diskursnamn som honom. Men 

eftersom vi även var intresserade av att titta på vilka olika typer av maskuliniteter som 

framkommer i artiklarna samt hur kvinnlig förskolepersonal framställdes bestämde vi oss för att 

lägga till några fler diskurser inspirerade av bland annat Havung (2000): en Maskulinitet- och 

femininitetdiskurs, en Särartsdiskurs samt en Likhetsdiskurs. I diskurserna sökte vi sedan efter 

mönster vilket har inneburit att vissa aspekter lyfts fram och vissa valts bort då de inte har gått att 
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passa in i diskurserna eller mönstren. Då detta är hur vi har uppfattat materialet inser vi även 

bristerna i att kunna göra om samma undersökning med samma resultat. Undersökningen kan 

därför ses som kvalitativ eftersom att det är vårt urval från artiklarna som ligger till grund för 

analysen.  

 

4.2 Resultat  

I denna del kommer vi presentera de olika diskurser som vi hittat i analysen. Följande diskurser 

kommer tas upp: Maskulinitet- och femininitetsdiskurs, Särartsdiskurs, Likhetsdiskurs, Diskursen 

om barns behov, Riskdiskurs, Organisationsdiskurs samt Jämställdhetsdiskurs. Några av dessa är 

inspirerade av de diskurser som förekommer i Nielsen (2005), Nordberg (2005) och Havung 

(2000). Vi kommer behandla diskurserna i den ordning som angivits ovan. Vissa av diskurserna 

är inte speciellt innehållsrika, trots det har vi valt att ta med dem då de ändå förekommer i 

artiklarna. 

 

4.2.1 Maskulinitet- och femininitetsdiskurs  

Denna diskurs behandlar hur maskulinitet och femininitet i förskolan konstrueras i artiklarna. Vi 

har kunnat urskönja två huvudsakliga maskulinitetsideal; den ”traditionelle” mannen och den 

”nye” mannen. Båda idealen kan ses som subjektspositioner som för med sig ett visst 

handlingsutrymme och förväntningar på hur man ska vara. I många av artiklarna publicerade 

under 1990-talet går det att utläsa att den manliga förskolepersonalen förväntades vara i 

verksamheten i första hand som ”traditionella män” och bidra med manliga perspektiv till den 

kvinnodominerade förskolan. Exempelvis förväntades de bidra med traditionellt manliga 

element: 

 

Att det finns så många manliga anställda har också satt sina spår i verksamheten. Olympen 

[…] har bl a en egen gymnastiksal med klättervägg (SvD 1996-09-25). 

 

Vi har t ex ordnat farsafika med björnkorv och renkött för att markera litet (SvD 1996-09-

25). 

I ovanstående citat går det att utläsa hur den manliga förskolepersonalen konstrueras som någon 

som har bidragit med möjligheter till fysisk aktivitet och samordnat barnens fäder till ”farsafika 
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[…] för att markera litet”. Vad de markerar för skulle kunna vara den manlighet som anses vara 

marginaliserad i den kvinnligt präglade förskolan. Att samla just fäderna till ”farsafika” skulle 

även kunna kopplas till gruppbildning, då den manliga förskolepersonalen verkar se ett behov för 

just fäderna att samlas kring en gemensam nämnare, dvs. barnen. Mödrarna, vilka i detta 

sammanhang ses som ”de andra”, utesluts eftersom de inte hör till kategorin ”män” eller 

”farsor”. 

 

I artiklarna framgår det att den manliga förskolepersonalen även förväntades ta hand om 

förskolans ”manligt kodade” aktiviteter, exempelvis att spela fotboll, snickra och brottas (främst 

med pojkarna). De manliga förskollärarnas identitet i artiklarna konstrueras ofta som bunden till 

speciella aktiviteter som förknippas som ”manliga”. Det framgår att många av männen 

poängterade att de upplevde en press utifrån, att män traditionellt sett borde tjäna pengar och 

vara familjens huvudförsörjare. Med tanke på att förskolläraryrket är lågavlönat framgår det att 

många av den manliga förskolepersonalen upplevde att de inte har möjlighet att stå för 

huvudinkomsten, vilket har lett till att vissa lämnat förskolan för ett mer välbetalt yrke. Detta 

visar på att den manliga hierarkin har betydelse och att den hegemoniskt dominante mannen, 

som besitter makt och ekonomiska tillgångar, är ett ideal som många män jämför sig med. 

 

Förväntningarna på att agera som den ”traditionelle” mannen står inte helt oemotsagda. Ett flertal 

av den manliga förskolepersonalen i artiklarna motsatte sig det traditionella idealet och relaterade 

sig hellre till den ”nye” mannen. Den ”nye” mannen beskrivs som ett könsöverskridande 

mansideal som obehindrat kan röra sig mellan manligt och kvinnligt kodade aktiviteter. Den 

”nya” mannen erbjuder därmed som subjektsposition ett större handlingsutrymme att röra sig 

mellan olika roller än den ”traditionelle” mannen. Den ”nye” mannen ska visa att även män kan 

vara omhändertagande, exempelvis krama och trösta, och syssla med könsöverskridande 

aktiviteter som att sy. Dock poängteras det att den ”nye” mannen inte får bli alltför feminin utan 

alltid måste bibehålla ett visst mått av manlighet: 

  

Vi som sökt oss till det här yrket är känslomässiga människor. Vi har utvecklat våra 

”kvinnliga sidor” men vi kan inte förtränga att vi är män utan behöver snarare bekräfta vår 
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manlighet. Då menar jag inte att vi ska bli mer macho utan att vi skall vara manliga men 

våga visa mer känslor (DN 1998-03-05, egen kursivering). 

 

I ovanstående citat kan man se hur den manliga förskolepersonalen konstrueras som någon som 

måste ”bekräfta sin manlighet”, möjligen för att bevara och säkerställa sin identitet som ”man” i 

en kvinnlig miljö. Vi kommer att återkomma till detta ämne lite senare i detta avsnitt. 

 

I artiklarna förekommer även beskrivningar av kvinnlig förskolepersonal och vad som vi valt att 

kalla ”problematisk femininitet”. Vad gäller den förstnämnda kategorin kunde vi finna ett 

genomgående mönster att gruppen kvinnlig förskolepersonal ofta nämns i negativa ordalag – 

exempelvis som ”rädda” och ”fjompiga”. Det framgår också att det oftast är den kvinnliga 

förskolepersonalen som har förväntningar på att de manliga kollegorna ska ta sig an manligt 

kodade aktiviteter och ta hand om pojkarna i första hand: 

 

Också de kvinnliga kollegornas attityd kan upplevas som tärande. De fåtaliga männen inom 

exempelvis barnomsorgen blir ofta omhuldade och uppskattade som lekledare och förebild 

för busiga pojkar. De förväntas bete sig som män (SvD 1998-05-22). 

 

Dessa förväntningar, som ”att vara lekledare” och ”förebilder för busiga pojkar” som 

exemplifieras i ovanstående citat, anges vara en av anledningarna, bortsett från den låga lönen, 

till att män lämnar förskolan. Att det även handlar om en stereotyp bild av mannen framgår av 

citatet; ”De förväntas bete sig som män”.  En annan anledning förutom lönen till att män lämnar 

förskolan anses vara den kvinnokultur som genom decennierna byggts upp i förskolan. Det 

framgår att den manliga förskolepersonalen anser att det kan vara svårt att komma in i 

verksamheten och de normer som byggts upp, speciellt om det inte finns manlig personal där 

sedan tidigare: 

 

Att vara ensam kille på en helt kvinnodominerad arbetsplats är inte lätt, därför ger många 

killar upp (SvD 1996-09-25). 

 

Eftersom kvinnorna är i majoritet och redan har skapat normerna när männen kommer in så 

får männen ge med sig, börja arbeta fackligt, bli chefer eller sluta (SvD 1998-05-22). 
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Det kan vara svårt att få utrymme för ett manligt sätt att vara i en verksamhet som under lång 

tid byggts upp av kvinnor (SvD 1998-05-22). 

 

Ovanstående citat visar att männens plats i förskolan konstrueras som något problematiskt då det 

förekommer uppfattningar om att det kan vara svårt för män att känna sig delaktiga i en 

kvinnodominerad gruppbildning där de själva blir placerade i positionen som ”de andra”. Det 

framställs bland annat som svårt för männen att ”få utrymme” i en verksamhet som ”byggts upp 

av kvinnor”. Trots att de tillsammans med sina kvinnliga kollegor bildar gruppen 

”förskolepersonal” ses grupptillhörighet efter kön som något viktigt och som ofta saknas, då det 

finns så få män i förskolan att gruppera sig med.  

 

I kategorin ”problematisk femininitet” har vi funnit uttalanden som visar att femininitet 

konstrueras som något problematisk, speciellt i relation till mansrollen: 

 

En man som går in i ett kvinnligt yrke kan aldrig bete sig som en tjej (SvD 1998-05-22, egen 

kursivering). 

 

Samtidigt som de här männen förväntas överskrida könsgränserna, misstänkliggjordes de om 

de närmade sig de feminina positionerna för mycket. Det kunde handla om att kroppsspråket 

uppfattades som för mjukt eller att de intresserade sig för mycket för traditionellt kvinnliga 

områden (SvD 2007-09-19b, egen kursivering). 

 

Citaten visar på att det feminina konstrueras som något problematiskt just i relation till 

maskulinitet. Det handlar om risken att ”misstänkliggöras” om man närmar sig det feminina för 

mycket eftersom en man ”aldrig kan bete sig som en tjej”.  Att män inte bör ses som alltför 

feminina kan kopplas till teorin om hegemonisk maskulinitet. I den manliga hierarkin står de 

män som anses vara för feminina inte särskilt högt i rang. Män som arbetar inom ett sådant 

kvinnligt kodat arbetsområde som förskolan är, dessutom med låg lön som nämnts tidigare, gör 

att de redan på det planet placeras långt ner i den manliga hierarkin. För att inte sjunka djupare 

ner i hierarkin är det möjligt att den manliga förskolepersonalen känner att de måste hävda sin 

manlighet. 
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4.2.2 Särartsdiskurs  

Denna diskurs bygger på föreställningen om att män och kvinnor som grupp är biologiskt olika 

och därmed bör stå för olika egenskaper och tilldelas olika uppgifter, vilka ofta sätts i motsats till 

varandra. Beroende på sina biologiska skillnader förutsätts män och kvinnor vara mer eller 

mindre lämpade för olika uppgifter, och utifrån detta särartstänkande legitimeras könens 

särskiljande (Havung 2000). 

 

I analysen av artiklarna kunde vi urskilja tydliga mönster där manlig och kvinnlig 

förskolepersonal konstrueras som något som särskiljs och tilldelas olika egenskaper. Exempelvis 

så nämns ”manligt” respektive ”kvinnligt” tänkande inom förskolan ofta i artiklarna. Speciellt 

manligt tänkande och arbetssätt framställs som något efterfrågat: 

 

På förskolan Trädgården i Akalla arbetar fyra män. De är eniga om att det är betydelsefullt 

med manligt tänkande och manligt arbetssätt också på dagis (SvD 1998-04-18, egen 

kursivering) 

 

Vad som menas med ”manligt tänkande”, och hur det skiljer sig från ”kvinnligt”, framkommer 

dock inte särskilt tydligt i artiklarna. Det vi ändå kan se är att det manliga tänkandet konstrueras 

som något som alla män anses ha just för att de tillhör gruppen ”män”. Det görs därmed ingen 

skillnad på olika ”tänkanden” hos männen.  

 

Även på andra plan påpekas skillnader på grund av kön. Exempelvis anges vissa aktiviteter som 

manligt eller kvinnligt könskodade. Bland de aktiviteter som anses vara manligt kodade nämns 

oftast snickeriverksamhet, fotboll, brottning och ”buslek”. Lika många exempel ges inte på 

kvinnligt kodade aktiviteter och de som nämns rör främst traditionellt könskodade aktiviteter, 

exempelvis att steka pannkakor och sy mönsterstygn. Även omsorgssysslor och pedagogik anses 

vara kvinnornas område: 

 

På fredagen presenterades regeringens utredning om jämställdheten i förskolan. Här finns 

kritik mot att de få män som söker sig till förskolan förväntas vara - väldigt mycket män. De 

ska brottas, spela fotboll och leka kurragömma med barnen. Den pedagogiska biten tar 

kvinnorna hand om (DN 2004-12-04, egen kursivering). 
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Är männen bättre än kvinnorna på att spela fotboll och snickra kan ju de göra de, samtidigt 

som kvinnorna koncentrerar sig på omvårdnadsbiten. Jag säger inte att det måste vara så, 

men att vi måste våga diskutera vilka roller vi ska ha (DN 1996-09-12). 

 

Som förskollärare vill de [männen] gärna skapa aktiviteter och driva projekt, medan kvinnor 

mer värnar om trygghet, omvårdnad och en hemlik miljö. Då blir det motsättningar (SvD 

1998-05-22). 

 

Detta särskiljande av aktiviteter konstrueras som en uppfattning om att könssegregering även 

förekommer inom själva förskoleyrket. Manlig förskolepersonal förväntas utföra speciella 

sysslor som ofta ses som stereotypt manliga, medan kvinnlig förskolepersonal väntas utföra 

traditionellt kvinnliga aktiviteter. Detta mönster skulle kunna kopplas till vilka personliga 

intressen förskolepersonalen har, att de tar sig an de uppgifter där de känner sig som mest 

kunniga och ”hemma”, exempelvis att männen spelar fotboll. Det skulle också kunna ha med 

genuskontraktet att göra, att den manliga och kvinnliga förskolepersonalen känner sig manade att 

utföra vissa sysslor eftersom de känner att det är vad som förväntas av dem. Denna teori kan 

stärkas med ytterligare ett exempel: 

  

På en förskola som jag studerade hade kvinnorna tidigare gjort många könsöverskridande 

sysslor, men när en manlig förskollärare anställdes förväntades han ta över alla stereotypt 

manliga uppgifter. Kvinnorna kunde då uteslutande ägna sig åt traditionellt kvinnliga sysslor 

(SvD 2007-09-19b). 

 

I detta exempel skulle man kunna utläsa att den kvinnliga förskolepersonalen ansåg att de 

manligt kodade aktiviteterna berättigat tillhörde mannen, i enlighet med genuskontraktet och den 

osynliga ”överenskommelse” om arbetsfördelning som finns i samhället. 

. 

Det går även att utläsa generella könsskillnader mellan män och kvinnor. Exempelvis påstås att 

män tycker det är viktigare med hög lön och status, är beroende av utmaningar och är mer 

benägna att lämna förskolyrket på grund av brist på utvecklingsmöjligheter. Genom att männen 

som grupp ställs i relation till kvinnor som motpol kan det tolkas som att kvinnor inte bryr sig 
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om hög lön eller status och inte sätter något större värde på varken utmaningar eller utveckling. 

Även detta kan kopplas till genuskontraktet, då män exempelvis förväntas vara karriärsinriktade 

medan kvinnor inte förväntas ha samma behov. 

 

4.2.3 Likhetsdiskurs 

Denna diskurs kan kopplas till förskolans eftersträvan efter likhet, där ”…likhet är riktmärket, 

alla förväntas vara med och skillnader eller olikheter är en utmaning mot förskolans 

enhetspedagogik” (Havung 2000, s 58). I förskolans läroplan Lpfö 98/2010 står det även 

uttryckligen att förskolan ska ”...motverka traditionella könsmönster och könsroller” (s 4). 

 

Utifrån likhetsdiskursen kunde vi urskilja ett vagt mönster av vikten att påtala könens likhet och 

särskiljandets irrelevans. I ett fåtal artiklar påtalas vikten av att inte särskilja förskolepersonalen 

och tilldela dem olika egenskaper och arbetsuppgifter efter kön. Det påpekas att 

förskolepersonalen främst bör ses som individer och att deras kön spelar mindre roll: 

  

Personalen på förskolan ser bara fördelar med att vara en blandad grupp där de tillåts vara 

individer inför barnen - oavsett kön (DN 2011-04-24). 

  

Barn behöver en mångfald av män och kvinnor. Bland våra anställda ska det finnas utrymme 

för såväl friluftsmänniskor, filosofer och homosexuella (DN 2011-04-24). 

  

I citaten ovan påpekas att en könsblandad arbetsgrupp är att föredra, framför allt för barnens 

skull; ”barn behöver en mångfald av män och kvinnor”. Individen, inte könet, är det som 

prioriteras. I och med att könets betydelse minskas blir inte förskolepersonalen låsta i 

subjektspositioner efter kön, utan de ses som subjektspositionen ”förskolepersonal” och inte som 

specifikt ”manlig” eller ”kvinnlig” förskolepersonal.  

Även en jämställd arbetsfördelning förespråkas. Dock framkommer det att en jämn 

arbetsfördelning är ovanligt, något som redan visats i det föregående avsnittet om 

särartsdiskursen. Under 2000-talet går det dock att urskilja en attitydförändring i artiklarna, då 

förskolepersonalens kön börjar ha mindre betydelse för vilka aktiviteter de förväntas utföra: 
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Däremot behöver vi inte männen för att snickra eller spela innebandy med barnen, det har vi 

redan kvinnlig personal som klarar av utmärkt (SvD 2007-09-19a). 

 

Citatet visar på att könstillhörigheten inte ges någon betydelse när det kommer till fördelning av 

arbetsuppgifter, vilket utmanar genuskontraktet som förespråkar en könsfördelning av uppgifter. 

 

 

4.2.4 Diskursen om barns behov 

Diskursen motiverar männens närvaro i förskolan utifrån ett behov som finns hos barnen. De 

centrala argumenten bygger på pedagogisk och utvecklingspsykologisk grund där man anser att 

bristen på män i förskolorna går ut över barnen, då dessa går miste om männens ”…speciella 

pedagogiska kvalitéer” (Nielsen 2005, s 26). Nedanstående citat från kan ses som ett exempel av 

hur betydelsen av manlig personal i förskolan för barnen lyfts fram i artiklarna: 

  

Barnen på Nicolaigården i gamla stan är lyckligt lottade. Här jobbar hela nio män (DN 2007-

09-29). 

  

Barnen på förskolan konstrueras enligt denna artikel som ”lyckligt lottade” då ”hela nio män” 

jobbar där. Framförallt relaterar man till situation om männen som underrepresenterat kön i 

förskolan, där antalet män i denna förskola ses som något ovanligt. Samtidigt ges männens 

närvaro innebörden av att det handlar om något mer som är specifikt för deras kön, nämligen att 

deras närvaro är något positivt för barnen då det innebär att barnen blir ”lyckligt lottade”.  

  

Ett av motiven som förs fram angående behovet av män i förskolan i analysen är föräldrarna, och 

då bristen av föräldrar. Det som framkommer i många artiklar är att familjesituationen med 

ensamstående mammor där barnen lever med en frånvarande pappa konstrueras som ett problem, 

där förskolan fyller en viktig funktion: 

 

Män är viktiga på dagis både för pojkarna och flickorna. Många barn tyr sig till en bara för 

att man är man [...] Det kan vara ett barn som lever med en ensamstående mamma och har 

mycket litet kontakt med män (SvD 1998-04-18). 
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Ovanstående citat visar på hur männens betydelse ”både för pojkarna och flickorna” lyfts fram. 

Det är just manlig förskolepersonals identitet som man som framställs som viktig då det framgår 

att ”många barn tyr sig till en bara för att man är man”. Manlig förskolepersonal konstrueras som 

någon som fyller en viktig funktion för de ”barn som lever med en ensamstående mamma och 

har mycket litet kontakt med män” där man hänvisar till situationen med frånvarande fäder.  En 

av de mest förekommande motiveringar som vi hittat utifrån barnens behov är just att 

avsaknaden av fäder knyts ihop med synen på männen i förskolan som förebilder: 

  

Många barn växer upp utan manliga förebilder. Vi kan aldrig ersätta en pappa men vi kan 

vara ett komplement (SvD 1996-09-25, egen kursivering). 

  

Många barn växer idag upp i splittrade hem med frånvarande fäder. De behöver kloka, 

mogna manliga förebilder (DN 1999-03-05, egen kursivering). 

  

I citaten lyfts behovet av ”manliga förebilder” upp då detta konstrueras som något som saknas i 

familjer där barn växer upp med frånvarande fäder.  Att det handlar om ”manliga förebilder” och 

inte bara ”förebilder” gör att motiven till männens närvaro stärks. Det är bara de som män, som 

”manliga”, som kan vara förebilder. Kvinnan som förebild lyfts inte alls upp. Det förutsätter 

samtidigt att männen är en enhetlig grupp som kan visa på vad en ”manlig förebild” är. 

Olikheten inom gruppen och att det kan finnas olika manliga förebilder lyfts inte alls upp 

förutom, som i det andra citatet, att det kan röra sig om ”kloka, mogna manliga förebilder”. 

  

Samtidigt som artiklarna framförallt berör männen som förebilder så konstruerar man även 

behovet utifrån barnets bästa till båda könen. Men då handlar det inte om att man lyfter fram vad 

kvinna respektive man kan tillföra utan framförallt handlar det om att barnen ska ha chans att 

lära sig av båda könen:  

  

Det handlar om att skapa många olika infallsvinklar för barnen. Att vara flera olika vuxna 

som de kan identifiera sig med (SvD 2003-08-16). 

  

Citatet påvisar den förskjutning som vi till en viss del kan se i artiklarna. Vi ser att synen har 

förändrats från att artiklarna från 1990-talet handlar om att männen ses som förebilder i förskolan 
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till att på 2000-talet se båda könen som vuxna individer som förebilder. Här är det framförallt 

inte könsskillnaden som lyfts upp, även om behovet av både män och kvinnor efterfrågas. Utan 

det är personalen i förskolan, att det finns ”flera olika vuxna som de [barnen] kan identifiera sig 

med”, som ses som det viktigaste. 

 

4.2.5 Riskdiskurs 

Diskursen behandlar hur männen på grund av övergreppsfall i förskolan misstänkliggörs och ses 

som potentiella förövare. Då artiklarna främst handlar om övergreppsfall och de konsekvenser 

dessa får för männen där de bedöms som en risk för förskolan har vi valt att använda oss av 

diskursnamnet Riskdiskurs med inspiration från Nordberg (2005). 

  

När vi genomförde sökning efter artiklar till empirin handlade majoritet av artiklarna vi hittade 

om övergrepp på barn som begåtts av män i förskolan. Det var också många artiklar som beskrev 

samma fall men i olika faser av åtalandet. Om ”Jönköpingsfallet” hittade vi exempelvis nio 

artiklar som berörde övergreppet, där tidsperioden hos artiklarna sträckte sig från häktande till 

fällande dom. Att det just rör sig om manlig förskolepersonal och inte kvinnlig som begått 

brotten framgår tydligt i artiklarna:  

  

En 37-årig manlig barnskötare har åtalats för sexuellt ofredande på en sexårig flicka (SvD 

1998-06-10, egen kursivering). 

 

Det som artiklarna som rör övergrepp har gemensamt är att det står om att en manlig 

förskolepersonal har begått sexuella övergrepp mot barn i förskolan. Artiklarna är inte särskilt 

innehållsrika till sin karaktär utan mer en rapportering om vad som hänt. Men dessa artiklar ses 

ändå som viktiga att behandla i denna analys eftersom att det är många av dessa rapporteringar 

av övergrepp som sägs ligga till grund för att männen i förskolan misstänkliggörs. Framförallt 

ser vi hur männen som grupp pekas ut som en fara för barn. Könstillhörigheten blir för männen 

från att ha varit något eftertraktat inom barnomsorgen till något betungande på grund av 

övergreppsfallen. Framförallt blir begreppet representation användbart i analysen när vi tittar på 

misstänkliggörandet av männen i förskolan då en mans övergrepp gör att han blir representant 
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för alla män i förskolan. Ett övergrepp från en man gör att alla män misstänkliggörs som 

potentiella sexförbrytare: 

  

Efter de uppmärksammade fallen där manliga barnskötare förgripit sig på barn har 

omvärldens tryck på män inom barnomsorgen ökat. De har känt föräldrars blickar och fått 

trevande frågor (SvD 1998-05-22, egen kursivering). 

  

Efter ett pedofilavslöjande är det svårt för en manlig förskollärare eller barnskötare att gå till 

jobbet (SvD 1999-03-04). 

  

Det är så himla tragiskt, för det behövs ju killar i förskolan, och jag vet ju hur varje sådan här 

händelse påverkar situationen (DN 2003-04-01). 

  

Citaten från artiklarna hänvisar till de konsekvenser som övergreppsfall fått för män som 

befinner sig i förskolan. Citaten visar hur män som grupp pekas ut och blir misstänkliggjorda. De 

pekar också på den osäkerhet som många män känner inför att befinna sig på förskolan. Männen 

”har känt föräldrars blickar” och upplever det ”svårt […] att gå till jobbet” efter avslöjanden. Vi 

kan också utläsa vilken roll media får i spridandet av föreställningar om männen som förövare; 

”efter de uppmärksammade fallen”, ”efter ett pedofilavslöjande”. Uppmärksamheten kring fallen 

påvisar samtidigt den rädsla som finns för att männen ska försvinna från förskolan; ”det behövs 

ju killar i förskolan, och jag vet ju hur sådan här händelse påverkar situationen”. 

  

I artiklarna framkommer även, och framförallt under 1990-talet då övergreppen inom förskolan 

uppmärksammades som mest, strategier för att minska den manliga förskolepersonalens fysiska 

kontakt med barnen men även den rädsla som manlig förskolepersonal anses känna för risken att 

misstänkliggöras som pedofil och sexförbrytare vid vissa ”intima” situationer: 

  

När en anställd på ett daghem som drivs av det privatägda bolaget Pysslingen förskolor AB 

misstänktes för att ha begått sexuella övergrepp mot ett barn rekommenderade bolagets 

kvalitetschef […] företagets daghemsföreståndare att inte låta de manliga anställda arbeta 

ensamma med barnen. En av anledningarna var att stilla föräldrarnas oro. En annan var att 

öka tryggheten för de få män som var anställda av Pysslingen (DN 1996-09-12). 
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Han berättar om män som tänker sig för både en och två gånger innan de vågar ta upp ett 

barn i knät och om män som känner sig tveksamma inför att följa med barn på toaletten (SvD 

1999-03-04, egen kursivering). 

  

Det handlar för männen om att ”tänka sig för” och inte utsätta sig för situationer som kan 

uppfattas som intima och därmed som riskfyllda då man kan bli anklagad som förövare. Männen 

måste skydda sig själva som individer från en kollektiv stämpel som gruppen män har fått. 

Samtidigt beskriver det första citatet de handlingar som företagen (förskolorna) är beredda att ta 

för att inte låta männen bli utpekade som förövare vilket gör att deras positioner begränsas inom 

verksamheten. Den omdefiniering som sker av subjektet man till att förknippas som något farligt 

och riskfyllt, gör att männen får en ny subjektsposition som förminskar deras handlingsutrymme 

vad gäller kontakten med barn. 

 

 

4.2.6 Organisationsdiskurs 

Denna diskurs är inspirerad av Nielsens (2005) diskurs med samma namn. Nielsen ger den 

innebörden av att handla om ”…betydelsen av personalgruppens könssammansättning för 

kommunikation, samarbetsrelationer och konfliktlösningsmodeller i förskolan” (s 25) där 

argumentationen för att få in fler män i förskolan ofta handlar om att en könsblandad arbetsplats 

för med sig ett bättre samarbetsklimat och där det manliga kommunikationssättet ges positiv 

innebörd till skillnad från det kvinnliga. Till skillnad från Nielsen, som ger diskursen innebörd 

även på ledningsnivå, stannar vi i vår analys på sammansättning av personalgruppen främst 

p.g.a. att det inte är relevant utifrån studiens fokus att beröra ledningen i förskolorna samt att vi 

inte hittat något speciellt mönster i artiklarna om ledningsnivån. 

  

Det som framförallt framkommer i analysen är att männens närvaro i förskolan  i många artiklar 

motiveras utifrån det positiva med att vara en könsblandad personalgrupp. Det görs ingen 

skillnad på vad män och kvinnor kan tillföra utan fokus ligger på de goda egenskaper som en 

könsblandad personalgrupp medför. Följande två citat är exempel på detta mönster: 
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Ärligt talat så var det främst personalen jag tänkte på när jag först började rekrytera män. Jag 

är övertygad om att en arbetsplats blir mer dynamisk med en jämn könsfördelning (SvD 

2007-09-19a, egen kursivering). 

 

Stämningen blir mer kreativ, infallsvinklarna fler (DN 2007-09-29). 

  

Båda citaten uttrycker det positiva som en könsblandad personalgrupp för med sig. I det första 

citatet handlar det om ”att arbetsplatsen blir mer dynamisk” medan det andra citatet pekar på 

”stämningen” och att ”infallsvinklarna blir fler”. Genom att påpeka det positiva som följer med 

en könsblandad arbetsplats konstruerar man män och kvinnor som två olika grupper som är olika 

varandra som samtidigt kompletterar varandra i en positiv inriktning där både ”dynamiken” och 

”stämningen” anses bli bättre. Samtidigt osynliggörs de skillnader inom grupperna som finns då 

det förutsätts att ”män” respektive ”kvinnor” ska tillföra egenskaper som är specifika för deras 

könstillhörighet. Dock blir varje man viktig för att det överhuvudtaget ska kunna skapas en 

könsblandad personalgrupp, men det är inget i artiklarna som pekar ut att männens egenskaper 

som individer efterfrågas utan det har med deras grupptillhörighet att göra. Nedanstående citat 

från en artikel visar på hur männens egenskaper sätts i relation till klimatet på arbetsplatsen: 

 

Det blir en annan stämning, litet tuffare, lite rakare när man är fler killar (SvD 1996-09-25). 

  

I citatet ser vi hur männen konstrueras som några med egenskaper som kan tillföra ”en annan 

stämning” som är ”lite tuffare, lite rakare”. Dock framgår det att det är en stämning som uppnås 

när man är ”fler killar”.  En enskild mans inträde i förskolan behöver inte innebära någon 

skillnad utan det är just när det finns fler män som det kan ske en förändring i stämningen på 

förskolan. I citatet framgår den subjektsposition som mannen får där det finns föreställningar och 

förväntningar på att mannen ska kunna tillföra en annan stämning än den som redan finns på 

förskolan och som är skapad av kvinnorna. Därmed lyfts inte skillnaderna mellan männen upp 

utan det förutsätts att de som män, som ”killar”, har och kan tillföra en ”tuffare” och ”rakare” 

stämning. 

 

Även om en allmän åsikt verkar vara att en könsblandad arbetsplats är bra, framkommer också 

de svårigheter som finns när det blir en könsblandad arbetsgrupp och framförallt de 
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förväntningar som männen får att utföra vissa sysslor i förskolan. Vi väljer dock att inte skriva 

något mer om det här eftersom att vi redan har berört detta i både Maskulinitet och femininitets-

diskursen samt Särartsdiskursen. 

  

 4.2.7 Jämställdhetsdiskurs 

Denna diskurs utgår, enligt Nielsen (2005), från den ojämna fördelningen av könen inom många 

yrken. Förskolan med brist på män och med en kvinnlig dominans ses enligt denna diskurs som 

ett jämställdhetsproblem. Det viktigaste argumentet utifrån denna diskurs är att det är bra för 

jämställdheten att anställa fler män i förskolorna. Denna diskurs har inte varit så frekvent 

förekommande i artiklarna som de andra diskurserna men det känns ändå viktigt att lyfta upp 

denna diskurs då manlig förskolepersonal ändå nämns utifrån jämställdhetsaspekten i några av 

artiklarna. 

 

Män är en bristvara i Sveriges förskolor. Bara två procent av personalen är manlig - vilket 

ofta ses som ett stort problem för jämställdheten (SvD 2007-09-19b). 

 

Viktigt med fler män också för att de ingår i en allmän strävan efter att sudda ut gränserna 

mellan ’mans- och kvinnoyrken’ på arbetsmarknaden i stort (DN 2007-09-29). 

 

Citaten visar på att problematiken med att få män att söka sig till förskolan konstrueras som ett 

samhällsintresse. Det beskrivs som “ett stort problem för jämställdheten” att det är så få män i 

förskolan och att det är “viktigt med fler män”. Det andra citatet visar också på de tankar som 

finns om att “sudda ut gränserna mellan mans- och kvinnoyrken på arbetsmarknaden”. Männens 

roll i jämställdhetsarbetet blir därför extra viktigt då brist på män i förskolan konstrueras som ett 

jämställdhetsproblem där fler män ses som en lösning till problemet. Det är just männens närvaro 

i förskolan som efterfrågas för att det ska ske en förändring.  

 

 

 



 

36 

5. Diskussion 
Vi har analyserat hur dagstidningarna Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet konstruerar 

manlig förskolepersonal. I analysen har vi hittat olika diskurser som vi tycker är framträdande 

när manlig förskolepersonal behandlas i de två dagstidningarna. Vi kommer nedan att behandla 

vad vi kommit fram till i varje diskurs och knyta det till tidigare forskning. I slutet kommer vi 

sammanfattningsvis diskutera och jämföra diskurserna med varandra.  

 

5.1 Maskulinitets- och femininitetsdiskurs 

De mönster som vi fann inom denna diskurs var att den ”traditionelle” mannen respektive den 

”nye” mannen nämndes mest frekvent. Den manlighetstyp som vi upplevde fick mest utrymme i 

artiklarna var den ”traditionelle” mannen, som bland annat beskrevs som en bringare av manliga 

perspektiv till den kvinnodominerade förskolan och som familjens huvudförsörjare. Nordberg 

(2005) skriver också om dessa föreställningar, bland annat att det är de hegemoniska 

manlighetsnormerna som placerar männen i positionen som huvudförsörjare, trots att dagens 

välfärd har möjliggjort att både män och kvinnor kan bidra till familjens försörjning.  

 

Föreställningen om den ”traditionelle” mannen blev dock ofta ifrågasatt i artiklarna, och en stor 

del av den manliga förskolepersonalen som framträdde i artiklarna motsade sig den stereotypa 

mansrollen, även om de ofta till en början agerat ”stereotypt manligt” och exempelvis idrottat 

och snickrat med barnen eftersom det var de förväntningar som ställdes på dem. De flesta 

föredrog istället att inta positionen av den ”nye” mannen, som inte är låst vid den stereotypt 

manliga könsrollen utan kan arbeta könsöverskridande. Dock poängteras att det är nödvändigt att 

bibehålla ett visst mått av manlighet och inte bli ”för feminin”. Detsamma har Nordberg (2005) 

funnit i sin studie, att det finns en allmän uppfattning om att den manliga förskolepersonalen inte 

borde närma sig det alltför feminint kodade. Att som man arbeta inom ett sådant kvinnligt kodat 

yrke som förskolan är och dessutom bete sig kvinnligt verkar av någon anledning inte vara 

godtagbart. Istället bör den manliga förskolepersonalen hävda sin manlighet genom att ”…se ut 

som en man, anta ’rätt’ röstläge och inte uppträda som en ’fjolla’” (s 91). Detta fenomen 

förekommer även i Havungs (2000) studie, nämligen att det fanns en rädsla bland den manliga 

förskolepersonalen att de skulle ”…överta en kvinnlig identitet och bli betraktad som kvinnlig” 

(s 193). Frågan är varför den manliga förskolepersonalen inte får vara ”för feminin”? Om det 
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inte finns plats för olika typer av maskuliniteter, exempelvis väldigt feminina eller homosexuella 

män, vilken bild får barnen av manlighet då?  

 

Den kvinnliga förskolepersonalen och förskolan som kvinnlig miljö omnämndes också, men 

positionerades då ofta som problem. Bland annat framgår det i artiklarna att det ofta var den 

kvinnliga personalen som kom med förväntningar på hur den manliga förskolepersonalen skulle 

vara och vilka aktiviteter de skulle ansvara för. Även i Nordbergs (2005) studie hade den 

kvinnliga förskolepersonalen förväntningar på hur de ville att de manliga kollegorna skulle bete 

sig, exempelvis vara både könsöverskridande och agera som en patriarkal fadersfigur. En del av 

den manliga förskolepersonalen uttryckte i artiklarna att det kan vara svårt att som man komma 

in i en kvinnligt dominerad verksamhet eftersom den känns främmande och att det råder andra 

normer där. Havung (2000) har också observerat denna uppfattning av den kvinnligt kodade 

förskolan hos sina manliga intervjupersoner. Vi frågar oss dock varför den kvinnliga 

förskolepersonalen och den feminiserade miljön omtalas som något problematiskt?  Kan det ha 

att göra med att det mestadels är manlig förskolepersonal som kommer till tals i artiklarna då 

artiklarna utgår från männens situation som underrepresenterat kön? Skulle detta kunna anknytas 

till den ovan nämnda motståndet hos manlig förskolepersonal att uppfattas som feminin, att de 

känner sig osäkra i sin mansroll då de vistas i en kvinnligt dominerad miljö? 

 

5.2 Särartsdiskurs 

Denna diskurs visade att artiklarna framställer att det förekommer särartstänkande i förskolan, att 

manlig och kvinnlig förskolepersonal ses som olika. Detta visas genom kommentarer som 

påpekar att det är viktigt med både manligt och kvinnligt tänkande i förskolan. Även förskolans 

aktiviteter delas in som antigen manligt eller kvinnligt kodade och ansvaret för dessa aktiviteter 

delas upp efter kön. Speciellt manligt kodade aktiviteter lyfts fram, exempelvis sportaktiviteter 

och snickeriverksamhet. Nordberg (2005) har också sett liknande mönster i sin studie och 

problematiserar könsuppdelningen av aktiviteter. Hon menar att eftersom den manliga och den 

kvinnliga förskolepersonalen håller sig till könsstereotypa aktiviteter så får de aldrig chans att 

öva upp sina färdigheter på andra områden än vad de är vana vid att arbeta, vilket leder till att 

personalen på båda sidor blir mindre genusflexibel. Även i Schrøders (2003) studie framgår det 

att männen ofta blir tilldelade vissa stereotypa arbetsuppgifter. En annan aspekt av 
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könsuppdelningen av aktiviteter är att vi har sett att vissa aktiviteter, exempelvis att ”snickra” 

och ”brottas”, ofta omnämns i artiklarna och att männen motsätter sig att bli tilldelade dessa 

aktiviteter bara för att de är män. Vi undrar om anledningen till att dessa aktiviteter omnämns så 

pass frekvent har något med medias roll att göra, nämligen att det som ofta tas upp i media är det 

som fortsätter diskuteras? Skulle det kunna ha något att göra med exempelvis Dagens Nyheters 

roll som dagordningssättande för debatten i Sverige, som Wiklund (2006) skriver om? I 

Wiklunds studie är det just de egenskaper som tillskrivs ett visst begrepp eller fenomen, 

exempelvis den goda läraren, som återkommer i flera artiklar och på så sätt skapar en ”sanning” 

om vad den goda läraren är och något som man fortsätter att spinna vidare på i debatten. Frågan 

är om även detta kan stämma in i vårt fall, nämligen om det en gång har skrivits att män får 

syssla med att ”snickra” och ”brottas” så blir det en konstruktion som många män känner att de 

måste ta avstånd från då den inte alltid stämmer överens med hur de ser på sig själva? 

 

5.3 Likhetsdiskurs 

I denna diskurs, som var förhållandevis lite omskriven i artiklarna, påpekas könsuppdelningens 

irrelevans där all förskolepersonal bör ses som individer i första hand och där de ska kunna 

utföra samma arbetsuppgifter oavsett kön. Havung (2000) har resonerat kring förskolans 

strävande efter likhet. Hon ställer sig frågan om detta likhetstänkande är rättat efter de normer 

som den kvinnliga förskolepersonalen byggt upp genom åren, och om den manliga 

förskolepersonalen då rättar sig efter den kvinnliga synen på likhet. Det väcker frågan om det 

verkligen finns en skillnad i vad män respektive kvinnor anser vara likhet?  

 

I övrigt är det intressant att likhetsdiskursen fick så pass litet utrymme i artiklarna i jämförelse 

med särartsdiskursen. Det skulle kunna bero på att förskolan konstrueras som könssegregerad i 

artiklarna, varpå fler exempel på särskiljande av manlig och kvinnlig förskolepersonal uppvisas. 

Som tidigare nämnts i analysen verkar likhet mellan könen betonas i de nyare artiklarna, vilket 

kan tolkas som att det börjar ske en attitydförändring mot det särartstänkande som tidigare getts 

mycket utrymme i förskolan.  
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5.4 Diskursen om barns behov 

Det framgår i analysen att männens närvaro ofta motiveras utifrån ett behov hos barnen. Nielsen 

(2005) skriver att det också är ett av de vanligaste motiven som framkommer i debatten om mäns 

närvaro i förskolan. Detta är inga nya tankar utan vi kan se att dessa fanns redan på 1970-talet 

när debatten om behovet av män inom förskolan drog igång (jmf Havung 2000, Nordberg 2005). 

Dessa tankar förekom även längre bak i tiden då man efterfrågade manliga föreståndare till 

barnhemmen med motiveringen att de skulle ”…fungera som en ’ersättare’ för den frånvarande 

fadern för de ’unga lymlarna’” (Nielsen 2005, s 36). Diskursen var, enligt Nielsen, framför allt 

dominant under 1990-talet och i både Norge och Danmark framhölls rekryteringen av män till 

förskolan som en nödvändighet, där de förskolor som inte hade manliga anställda ansågs lida 

brister och framförallt svek pojkarna. I en av våra artiklar används exempelvis uttrycket att 

”barnen är lyckligt lottade” som har manlig förskolepersonal på sin förskola och det kan härledas 

till att man, precis som i Nielsens studie, ser rekryteringen av män i förskolan som något positivt 

som gynnar barnen.  Framförallt är det i vår analys dock barn i allmänhet som pekas ut utifrån 

behovet av manlig förskolepersonal och inte specifikt pojkarna som Nielsen tar upp. 

 

Framförallt härleder man motiven till behovet av manlig förskolepersonal till att många barn 

lever med ensamstående mödrar och därmed saknar manliga förebilder. Nordberg (2005) skriver 

att ensamstående mammor och familjer utan fäder pekas ut som ett problem som motiverar 

satsningen på män i förskolan vilket som sagt även stämmer in på vårt resultat. Männen i 

förskolan upplevde, enligt Schrøders (2003) studie, att det finns en särskild efterfrågan efter dem 

som förebilder, speciellt för barn med särskilda familjesituationer. Det som dock inte framgår i 

våra artiklar är vilken sorts män som ska agera förebilder för barnen och på vilket sätt, utan 

framförallt verkar man förutsätta att alla män som befinner sig i förskolan är manliga förebilder. 

Därmed gör man ingen åtskillnad på olika män och inte heller på begreppet då man inte 

problematiserar att det kan finnas olika typer av manliga förebilder.  

 

Det vi ser i analysen är att det sker en förskjutning av männen som förebilder till behovet av ha 

olika vuxna i förskolan som barnen kan lära sig av. Läroplanen poängterar, enligt Havung 

(2000), just personalen som förebilder för barnen. Där görs ingen åtskillnad mellan manliga och 

kvinnliga pedagoger. Men även om både kvinnor och män i vår analys lyfts upp som viktiga för 
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barnen har vi inte hittat något i artiklarna där man lyfter fram kvinnlig förskolepersonal som 

förebilder på samma sätt som man gör med männen. Nordberg (2005) skriver att det i 1990-talets 

jämställdhetsdebatt framför allt har handlat om männens betydelse för pojkarna men någon 

liknande diskussion har knappast förts om kvinnors betydelse som förebilder för flickorna, vilket 

hon i sig tycker är konstigt eftersom att majoriteten av arbetstagarna i förskolan är kvinnor. 

Sällan talar man, enligt Nordberg, om vilken kvinnlighet som den kvinnliga personal som 

individer ska stå för, på samma sätt som man gör med männen och manlighet. Dock ser vi i vår 

analys att man sällan tar upp männen som olika individer utan att det mer handlar om vad män 

som tillhörande gruppen ”män” kan tillföra. 

 

5.5 Riskdiskurs 

Vad gäller riskdiskursen framkommer det i analysen att männens grupptillhörighet blir ett hinder 

då det bara är männen som blir motiv till misstänkliggörandet och inte förskolepersonal i 

allmänhet. En mans övergrepp gör att han blir en representant för alla män. Kvinnors 

grupptillhörighet gör att de undgår att misstänkliggöras. I Nordbergs (2005) studie skriver hon att 

pedofildebatten under 1990-talet kom att förändra synen på mannen i förskolan. Över en natt 

förvandlades den moderna föregångsmannen till en presumtiv förövare. Övergrepp kom att 

förknippas med det manliga könet vilket gjorde att kvinnorna inom förskolan gick fria från 

misstankar. Misstankar riktades enbart mot manlig förskolepersonal och inte mot 

förskolepersonal i allmänhet. Könsindelningen av personalen kom därmed inte längre att enbart 

delas in i ”majoritet” och ”bristvara” utan även i kategorierna ”ofarliga” och ”presumtivt 

farliga”. Nielsen (2003; 2005) benämner diskursen Förebyggande och säkerhetsdiskurs och 

handlar om den ökade faran som männens närvaro i förskolan utgör där betoningen läggs på 

barns villkor och säkerhet. Han skriver att det är den enda diskursen som är ett direkt 

ifrågasättande av männen. Även Nordberg (2005) behandlar området och hon benämner dessa 

under diskursnamnen Pedofildiskurs samt Riskdiskurs. 

 

Vi kan i analysen se att man i många artiklar hänvisar till pedofil- och övergreppsfall i förskolan 

både för att påpeka huruvida fallen har skrämt iväg männen, men även i artiklar där männen 

känner att de måste försvara sig. Medias spridande av pedofil- och övergreppsfall anser vi utifrån 

analysen kan ha bidragit till att en hysteri skapades då mannen i förskolan helt plötslig blev något 
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“farligt”. Detta kan också kopplas till det Nielsen (2005) kommer fram till nämligen att rubriker i 

svensk press om fall rörande övergrepp mot barn ledde till misstankar mot männen i förskolan 

under 1990-talet. Även om Schrøders (2003) studie är genomförd på en dansk facktidning har 

även hon sett liknande tankar i sin studie. Hon skriver att genom att sambandet mellan män och 

övergrepp fokuserades i slutet av 1990-talet innebar detta en demonisering av bilden av mannen i 

förskolan. Dock har vi hittat få artiklar där man verkligen skriver fram den manliga 

förskolepersonalen som en farlig person utan framförallt handlar det om att männen motsäger sig 

den bild som finns om dem som farliga och riskfyllda. Undantaget är de artiklar som behandlar 

potentiella strategier för att minska männens fysiska kontakt med barnen vid ”intima” 

situationer, vid exempelvis blöjbyte, men dessa artiklar är få till antal. 

  

I vår sökning efter empiri var övergreppsartiklarna överrepresenterade vad gäller män som 

förövare. Man kan tolka det som att det stora antalet artiklar om män som förövare i förskolan 

gör att det blir en “sanning” som media sprider. Ju fler artiklar som skrivs om män som begått 

övergrepp mot barn i förskolan desto mer påverkar det oss att tro att alla män kan vara 

potentiella förövare. Detta kan kopplas till Wiklunds (2006) studie där den goda läraren 

konstrueras av ett antal personer på Dagens Nyheters ledar- och debattartiklar och blir något 

allmängiltigt begrepp som blir som en ”sanning”. Man kan dock i vår analys fråga sig hur det 

hade varit om situationen hade varit den omvända och kvinnor hade pekats ut som förövare. Det 

är en intressant tanke att spinna vidare på men vars utrymme inte får plats här. 

  

Trots att män problematiseras i riskdiskursen så lyfts de samtidigt upp som viktiga. Männens 

motiv till närvaro i förskolan är frekvent förekommande i analysen. Man kan tänka sig att de 

pedofil- och övergreppsfall som begicks i förskolan av män innebar att männens motiv till att 

arbeta inom förskolan kom att ifrågasättas ännu mer. Deras närvaro innebar tydligen en risk för 

barnen, varför det kan det ha blivit ännu viktigare att hitta motiv för att både motivera de män 

som fanns kvar i förskolan men även för att inte skrämma iväg andra män från att söka sig till 

förskolan. Där kan även uppmärksamheten i media ha spelat in fast på ett annat sätt än tidigare. 

Media får då rollen att konstruera manlig förskolepersonal inte som någon förövare, utan som 

något positivt som behövs i förskolan och framförallt då många män lämnar förskolan p.g.a. 

övergreppsfall.   
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5.6 Organisationsdiskurs 

I analysen framkommer argument som att en könsblandad arbetsgrupp anses ge bättre stämning 

på arbetsplatsen. Dels framkommer det att en jämn könsfördelning leder till att arbetsplatsen blir 

mer ”dynamisk” och att stämningen blir ”kreativ” och att ”infallsvinklarna blir fler”. Det framgår 

att det är positivt med en könsblandad arbetsgrupp men kanske inte så mycket motiv till varför 

det är positivt, vilket även stämmer överens med det som Nielsen (2005) skriver om, att det är en 

diskurs som är lite forskat kring och att det mest handlar om åsikter som folk har men kanske 

inte reflekterar så mycket över. Vilken roll media kan spela i detta? Kan det vara så att detta är 

tankar som verkar vara allmänna och ”sanna” i vårt samhälle för att vi har hört det så många 

gånger? Om vi ofta läser att det är bra med en könsblandad arbetsplats, kan denna uppfattning 

sprida sig som en “sanning” som inte ifrågasätts?  

  

Det framkommer också i analysen att män anses kunna tillföra speciella egenskaper vad gäller 

stämningen i gruppen, där framförallt mäns rakhet nämns. Nielsen (2005) skriver att ett ofta 

upprepat argument för männens närvaro i förskolan är att det manliga kommunikationssättet 

anses vara mer rakare och direkt och därmed skulle närvaron av männen innebära att konflikter 

skulle lösas snabbare. Ingen förklaring ges dock i artiklarna till hur stämningen ser ut när de bara 

är kvinnor på förskolan.   

 

Är det då alltid positivt med en könsblandad arbetsplats? Enligt analysen under framförallt 

särartsdiskursen framkommer det att många av männen känner att det är svårt att vara man på en 

kvinnodominerad arbetsplats, och speciellt att vara ensam man. Det framkommer också att när 

männen kommer till förskolan fördelas arbetsuppgifterna efter stereotypa könsroller vilket inte 

fanns innan männen kom dit och att det finns förväntningar på vad män ska göra i förskolan. 

Nielsen (2005) skriver att organisationsdiskursen är en diskurs som är ”…blygsamt underbyggd 

av undersökningar inom förskoleområdet i Danmark” (s 25). Argumenten om det positiva med 

en könsblandad arbetsplats kan tänkas delas av många men diskursen är inte så väl belyst 

forskningsmässigt. Nielsen skriver att denna diskurs ofta missar de svårigheter som en 

könblandad arbetsplats för med sig vilket har varit fallet på många ställen när männen tillträder 

förskolan. Detta är som sagt även något som vi sett i analyserandet av artiklarna. 
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5.7 Jämställdhetsdiskurs 

Resultatet efter analysen visar att få argument ges där manlig förskolepersonal omnämns i 

jämställdhetstermer. Just denna aspekt berörs inte speciellt mycket i artiklarna, kanske för att en 

så stor del av den konstruktion om manlig förskolepersonal som framträder handlar om hur det är 

att vara man som underrepresenterat kön i förskolan. Nielsen (2005) skriver även han att det inte 

varit så förekommande med motivering av männen i barnomsorgen utifrån ett 

jämställdhetsmotiv. Dock skriver han att denna motivering har varit mer förekommande i 

Sverige än i Danmark, men detta är inget som vi har kunnat se i de artiklar som vi har valt. Det 

som framgår i artiklarna är att bristen på män ses som ett jämställdhetsproblem och att 

anställning av män kan hjälpa till att luckra upp traditionella mans- och kvinnoyrken. Någon mer 

förklaring än så förekommer inte i artiklarna. Det låga antalet män i förskolan med en 

könsuppdelad arbetsmarknad och könsstereotypa yrkesval är, enligt Tallberg Broman (2002) inte 

bara ett problem för individen utan ett samhällsproblem. Nordberg (2005) skriver att man redan 

på 1970-talet ansåg att en jämställd personalgrupp inom barnomsorgen skulle hjälpa till att 

uppluckra den könskodade arbetsmarknaden och att barnen i förskolan genom att se män utföra 

kvinnligt kodade sysslor och vice versa skulle bli påverkade och leda till en förändring i 

samhället. Jämställdhet blir då, enligt denna definition, något som ska få betydelse för barnen. I 

Nielsens (2005) studie hänvisar även han jämställdhetsdiskursen med argument om att det finns 

en strävan efter att visa på en ”ny och annorlunda (köns-)praktik och att omsorgsgivande män 

kan utgöra otraditionella identifikationsmodeller för barn” (s 24). Jämställdhetsdiskursen har då 

handlat om att omdefiniera omsorg om barn som något som både män och kvinnor kan syssla 

med. Mäns intresse för barnomsorg blir enligt denna diskurs förknippat med jämställdhet. Att 

männen framställs som några som kan syssla med omsorg framgår klart i våra artiklar, dock är 

just själva kopplingen till jämställdhet inte särskilt förekommande i analysmaterialet. 

 

5.8 Sammanfattande reflektion av diskurserna 

Sammanfattningsvis ser vi i analysen av artiklarna att det är vissa diskurser som förekommer mer 

än andra. Maskulinitet- och femininitetsdiskursen, Särartsdiskursen, Diskursen om barns behov 

samt Riskdiskursen får mest utrymme medan Likhetsdiskursen, Organisationsdiskursen samt 

Jämställdhetsdiskursen inte nämns lika ofta. En slutsats som kan dras är att trots att förskolan ska 

vara jämställd så talas det inte särskilt mycket om att männen ska bidra till jämställdhetsarbetet 
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förutom att deras närvaro behövs. Mycket fokus läggs istället på skillnaderna mellan könen och 

speciellt männens positiva egenskaper, med undantag från Riskdiskursen. Vi har även funnit att 

trots att Särartdiskursen ges mer utrymme än Likhetsdiskursen och skillnaderna mellan könen 

betonas, anser vi ändå att det skett en attitydförändring över tid där de nyare artiklarna betonar 

förskolepersonalen som individer. Frågan är om denna attitydförändring mot en mer könsneutral 

syn på personalen i förskolan kommer fortsätta eller om pendeln kommer svänga tillbaka mot en 

mer könsuppdelad verksamhet där fokus ligger på skillnaderna mellan könen? Detta är dock 

något som framtiden får utvisa.  
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6. Avslutande reflektioner 

 

6.1 Kritiska reflektioner 

I vår studie har vi tittat på hur manlig förskolepersonal konstrueras i dagstidningarna Dagens 

Nyheter och Svenska Dagbladet. Då vi använt oss av diskursanalys som metod har vårt fokus 

legat på språket i artiklarna. Man skulle kunna anta att eftersom vissa argument som tas upp i 

tidningarna förekommer så ofta i olika artiklar så borde det innebära att det som står är ”sant”. 

Men både materialet och metodangreppssättet gör att det är svårt att dra några generella 

slutsatser som kan ses som “sanna”. Vi kan inte heller säga något generellt om medias roll 

eftersom att vi endast har studerat två dagstidningar. Dock har det inte heller varit vår mening att 

säga något om hur verkligheten “verkligen” ser ut då man utifrån ett diskursanalytiskt 

angreppsätt säger att det inte finns några generella sanningar utan att dessa är föränderliga och 

socialt skapade. Fokus ligger hos diskursanalytikern på att titta på det som sagts och skrivits för 

att undersöka vilka mönster som finns i utsagorna och inte om att komma bakom diskursen för 

att analysera vad människor verkligen tänker och menar (Winther Jørgensen & Phillips 2000). 

Detta har stundtals varit svårt eftersom att man gärna vill göra verklighet av det som står, men vi 

anser ändå att vi har försökt hålla oss till det som står i texten som ”konstruktioner” och inte som 

”sanningar”. Samtidigt går det inte komma ifrån att tidningarna till viss del speglar en slags 

verklighet då det är deras framställning om hur det ser ut för männen i förskolan som framträder 

i artiklarna. För att ta reda på hur det egentligen förhåller sig hade ett diskursanalytiskt 

angreppssätt i kombination med exempelvis intervjuer kunnat ge oss en jämförelse mellan vad 

som står i tidningarna och hur männen på förskolorna uppfattar sig själva. Dock anser vi att vi 

genom att använda oss av både Havung (2000) och Nordbergs (2005) intervjustudier av manlig 

förskolepersonal fått ta del av hur några män ser på sin situation i förskolan, även om detta inte 

har varit huvudfokus i vår studie där fokus ligger på tidningarnas konstruktioner. Dock är det inte 

heller en jämförelse av vad som står i artiklarna och hur verkligheten ser ut som vi velat avslöja. 

 

För att kunna göra en bra diskursanalys krävs det att man kan ställa sig utanför det sammanhang 

man befinner sig i. Då man som forskare själv är en del av det sammanhang och den kultur man 

undersöker kan det vara så att man delar många av de självklarheter som finns i materialet vilket 

kan straffa sig då det är just självklarheterna som man är ute efter att studera och avslöja 
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(Winther Jørgensen & Phillips 2000). Vi är medvetna om att eftersom att vi själva utbildar oss 

till förskollärare är förskolevärlden inte främmande för oss, vilket kan göra att vår förförståelse 

om förskolan och förskolepersonal kan ha hindrat oss i analysen vad gäller att vi i vissa fall 

kanske läser ut för mycket av texterna eller att vi missat att titta på vissa aspekter och redogöra 

för dessa. Detta är dock något som andra blir mer lämpade att bedöma. 

 

Angående vårt sökande efter empiri har vi i efterhand diskuterat kring våra val av sökord. 

Eftersom vår ursprungliga intention var att studera hur manliga förskollärare konstrueras i 

dagstidningarna, valde vi att använda oss av just det begreppet som sökord. När vi sedan 

analyserade empirin fann vi även andra benämningar för män i förskolan, exempelvis 

barnskötare. Vi valde därför att ersätta begreppet förskollärare till förskolepersonal, eftersom det 

innefattar all personal som arbetar inom förskolan. Om vi även hade använt begreppet manlig 

förskolepersonal i sökningen efter empiri hade vi möjligtvis fått ett större urval av artiklar som 

kunde ha lett till ett annat resultat. Det resultat som vi kom fram till kan därför bara dras utifrån 

de artiklar som vi funnit och analyserat. 

 

Vi är också själva medvetna om att vi i vår studie är medskapare i konstruktionen av den manliga 

förskolepersonalen eftersom även vår text producerar en slags ”sanning” då det är våra 

tolkningar av analysmaterialet som presenteras. Men detta är inte något som man kan komma 

ifrån utifrån ett diskursanalytiskt angreppssätt då alla enligt angreppssättet är medskapare av 

sociala fenomen och den verklighet vi lever i. Vi anser dock att vi utifrån metodval och 

teoretiska angreppssätt har svarat på vår frågeställning om hur de två dagstidningarna konstruerar 

manlig förskolepersonal. 

 

 

 

6.2 Avslutning och förslag till vidare forskning 

Vi har genom vår studie försökt visa hur dagstidningarna Dagens Nyheter och Svenska 

Dagbladet konstruerar manlig förskolepersonal genom de sätt som de skrivs fram i tidningarna.  

Det vi bland annat har märkt är att när männen beskrivs i dagstidningarna handlar det ofta om 

motiven till deras närvaro. Det känns som männen ständigt måste motiveras, till skillnad från 

kvinnorna som ses som självklara i förskolan. Kanske har detta att göra med förskolan som en 
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historisk kvinnlig verksamhet och att dessa föreställningar lever kvar där männen fortfarande 

idag inte ses som självklara utan måste motivera sin plats. Möjligen kan man även koppla ihop 

behovet av att motivera männens närvaro i förskolan idag till situationen för kvinnorna på 1800-

talet. När kvinnorna kom ut i arbetslivet under slutet av 1800-talet härledde man deras 

egenskaper, just som kvinnor, som speciella och som passande att jobba inom omsorgsyrken. Ett 

”kall” och ”det bästa yrket för en kvinna” användes som motiveringar. Under 1970-talet och 

framåt ändrades situationen och kom att handla om en motivering av att få män att söka sig till 

förskolan, vilket vi även ser finns kvar i de artiklar som vi har analyserat. I artiklarna hänvisar 

man ofta till manlig förskolepersonal speciella egenskaper som män för att motivera deras 

närvaro, precis som det gjordes med kvinnorna på 1800-talet. Framförallt ser vi att 

tidningsartiklarna ofta tar upp motiv till männens närvaro i förskolan och där det manliga och 

kvinnliga ses som något särskiljande där skillnaderna mellan könen ofta betonas. Männen blir 

framförallt konstruerade som en grupp med gemensamma intressen och egenskaper där det inte 

görs någon skillnad på individer inom gruppen män. Då männen är underrepresenterade i 

förskolan blir varje man också en representant för alla män. Vi har också uppmärksammat den 

förändring som sker i konstruktionen av maskulinitet hos manlig förskolepersonal, från en 

”traditionell” maskulinitet till en ny - den ”nye” mannen. Därmed går det att se den påverkan 

som omdefiniering av diskurser har. Mannens omdefiniering från ”traditionell” till ”ny” 

möjliggör för ett subjektspositionsbyte som för med sig ett större handlingsutrymme och inte är 

lika låst.  

 

Vi har också sett att det finns en paradox där samhället efterfrågar en jämställd arbetsmarknad 

där betydelse av kön inte ska spela någon roll och där både kvinnor som män ska kunna utföra 

samma arbete. Trots det tillskrivs män och kvinnor specifika egenskaper, även i förskolan. 

Manlig förskolepersonal förväntas, enligt vår studie, tillföra något till förskolan som är specifikt 

för deras kön vilket i sin tur innebär att de tillskrivs stereotypa könsroller. Vi ser också att detta 

gäller för kvinnorna och att dessa i artiklarna ofta konstrueras som något problematiskt i relation 

till männen i förskolan.  Detta strider mot Lpfö 98/2010, där det står att förskolepersonalen ska 

motverka stereotypa könsroller.  
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Avslutningsvis vill vi säga att även om vår studie kan ses som ett litet bidrag vad gäller medias 

konstruktion av manlig förskolepersonal anser vi att det skulle behövas mer forskning på 

området och kanske även i relation till hur media framställer kvinnlig förskolepersonal. Även en 

jämförande analys mellan det som står i media och hur manlig förskolepersonal upplever sig 

själva skulle vara intressant, för att se hur bilderna stämmer överens och om medias 

konstruktioner verkligen har betydelse för männens syn på sig själva och hur det påverkar 

rekryteringen av männen till förskolan. Vi hoppas i alla fall att vår studie kan ses som en 

inkörsport till vidare forskning på området.  
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