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Research questions: ● Why are there so few men working in pre-schools? 

● How are the various work tasks distributed among the two genders in 

the pre-school sector? 

● What does the women’s and men’s leadership styles look like in the 

pre-school sector?  

● How do pre-schools work in order to get more men hired? 

Purpose: The purpose of this study is to describe and analyze why the pre-school sector is 

not gender balanced, where men are the minority among employees, and how 

organizations within the female-dominated sector works in order to achieve 

gender equality. 

Methodology: The selected method is of the qualitative kind with semi-structured interviews. 

The respondents of the study are both females and males, and five of them are 

pre-school directors and one person is a child minder. The qualitative research 

method was chosen in order to measure in depth, and not widely - which 

quantitative research often do. 

Conclusion: The most important conclusions that can be drawn from this study are that the 

lack of men in the pre-school industry mainly depend on the fear of being accused 

of being a pedophile, the low status of working as a pre-school teacher, the low 

salary is compared to the length of the education needed and that the work is 

assumed to be a female occupation. There is also a fear amongst men to execute 

certain job assignments where they are alone with the children. There should be 

no differences between women’s and men’s leadership styles, since the leader are 

ought to be democratic and responsive to their employees.  
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Begreppsdefinitioner 

Här förklaras vilka definitioner av olika begrepp som har valts för denna studie. 

 

Barnskötare 

En person som arbetar på en förskola som har antingen gymnasieutbildning eller komvux-

utbildning inom barnomsorg (Studentum, 2016a). 

 

Fritidspedagog 

Fritidspedagoger är personer som främst arbetar med barn i åldrarna 6-12 år, men dessa har 

även behörighet att arbeta på förskolor. Det är vanligt att fritidspedagoger arbetar på fritidshem 

i arbetslag tillsammans med lärare, förskollärare eller liknande, då fritidshem är ett komplement 

till skolan. Fritidspedagoger är utbildade på högskolenivå och det tar normalt sett tre och ett halvt 

år att utbildas till fritidspedagog. (MittYrke, 2016) 

 

Förskollärare 

Förskollärare arbetar på förskolor och har en högskoleutbildning på tre och ett halvt år. 

(Studentum, 2016b) 

 

Jämställdhet 

“Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter 

inom alla väsentliga områden i livet.” (Nationalencyklopedin, u.å.-a)  

 

Kön och genus 

“Medan könstillhörighet står för den biologiska uppdelningen i två kategorier: kvinnor och män, 

står genus för de normer, föreställningar, uttryck och egenskaper som ett samhälle tillskriver dem.” 

(Nationella sekretariatet för genusforskning, u.å.) 

 

I denna studie menas “kön” som man eller kvinna i biologisk mening samt upplevd mening. 

Upplevt kön är där en person kan vara biologisk kvinna men anse sig själv vara man på det 

psykologiska planet eller tvärtom, eller vara biologisk kvinna och uppleva sig själv som kvinna 

eller motsvarande för en man. Studien omfattar inte andra upplevda kön som exempelvis 

“intergender”, “genderfluid” eller liknande. 

 

Könsbundet tänkande/Könsmönster 

Könsbundet tänkande eller könsmönster, i denna studie, är handlingar och sysslor som anses 

vara bäst lämpade för ett specifikt kön (Löfström, 2005). Könsbundet tänkande eller 

könsmönster skapas när könen anses vara olika och därför placeras in i olika fack; att ett kön är 

bättre lämpat för ett särskilt yrke (Makequality, u.å.). 

 

Könsdiskriminering 

Att en individ blir negativt särbehandlad på grund av dennes biologiska kön eller upplevda kön 

(Nationalencyklopedin, u.å.-b). 
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1 Introduktion 
Denna inledande del av uppsatsen ger först en inledning till ämnet; bristen på manliga förskollärare. 

Sedan presenteras en bakgrund till ämnet som bland annat påvisar statistik kring hur många 

personer av respektive kön som arbetar inom branschen. Tidigare forskning påvisas, och sedan 

presenteras problematiseringen som påvisar ett gap i forskningen och som valda frågeställningar 

har sin grund i. Slutligen presenteras uppsatsens syfte. 

1.1 Inledning 

Rubriken på uppsatsen, ”Är man förskollärare, så är man förskollärare”, är ett citat från en av 

respondenterna som intervjuades i denna studie. Vad respondenten menade var att förskollärare 

är en yrkestitel, vilken innebär samma arbetsuppgifter oavsett vilket kön förskolläraren tillhör. 

Denna uppsats ämnar undersöka varför förskolebranschen är, idag, snett könsfördelad - där 

bristen på män är påtaglig, samt hur organisationer inom branschen arbetar för att uppnå 

jämställdhet. Detta genom en kvalitativ undersökning där fem förskolechefer intervjuas. Studiens 

teorigrund ligger till stor del inom området equality management som behandlar jämställdhet 

inom organisationer.  

1.2 Bakgrund  

Arbetsmarknaden i Sverige är en av de mest könssegregerade i världen och det är därmed en stor 

uppdelning mellan könen inom vissa yrkesområden, en av dessa är förskolebranschen. Enligt 

statistik består arbetsstyrkan i förskolebranschen idag av färre än tio procent män, vilket är 

ungefär samma siffror sedan 1970-talet. Acker (2012) menar att klyftan mellan män och kvinnor 

inom olika branscher beror på att vad som anses vara kvinnligt respektive manligt är inbäddat i 

uppfostran, vilket gör att samhället fortsätter göra skillnad på könen och vad kvinnor och män 

arbetar med. Generellt sett visar även statistiken att kvinnodominerade yrken har lägre medellön 

jämfört med mansdominerade yrken. (Jämställdhetsombudsmannen, u.å.-a; Olofsson, 2011) 

Grannländerna Norge och Danmark, å andra sidan, har specifika satsningar som syftar till att få 

in fler män i barnomsorgen, vilket är något som saknas i Sverige (Olofsson, 2011), även om 

Sverige har en jämställdhetslag (Jämställdhetsombudsmannen, u.å. -b). Jämställdhetslagen 

stadgar att arbetsgivare har skyldigheter att aktivt arbeta för att främja jämställdhet 

(Jämställdhetsombudsmannen, u.å.-c). Bland annat innebär dessa skyldigheter att främja både 

mäns och kvinnors lika rätt i frågor vad gäller arbete, löneutveckling, anställning- samt 

arbetsvillkor, men ska även främja utvecklingsmöjligheter i arbetet 

(Jämställdhetsombudsmannen, u.å.-b-c). 

 

Fortsättningsvis styrs förskolan av skollagen och läroplanen (Skolverket, 2016a). Enligt 

förskolans läroplan ska mål finnas som syftar till en strävan efter att barnen får förståelse för alla 

människors lika värde, oavsett kön. I förskolans värdegrund och uppdrag står det att “vuxnas sätt 

att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som ställs på dem bidrar till att 

forma flickors och pojkars uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt. Förskolan ska 

motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar ska i förskolan ha samma 

möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa 

könsroller.” (Skolverket, 2011) Barnen ska alltså redan från en tidig ålder se att män och kvinnor 
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kan utföra samma arbetsuppgifter. Att det är i stort sett är bara kvinnor som arbetar inom 

förskolan gör att barnen från en tidig ålder får en skev uppfattning om vilka sysslor som hör till 

vilket kön. Även om män arbetar på en förskola så förstärks ofta könsrollerna. De kvinnliga 

lärarna förväntas ansvara för de emotionella delarna medan männen ofta får ta på sig den 

auktoritära rollen som en som bestämmer och håller ordning om till exempel bråk uppstår. 

(Olofsson, 2011) Enligt regeringens uppdrag till skolverket från året 2013 uppges det att det är 

viktigt att redan i förskolan visa för barn att yrken inte ska väljas utifrån könstillhörighet. Därför 

bör det finnas både manliga och kvinnliga förskollärare. (Utbildningsdepartementet, 2013) 

 

Antalet män och kvinnor som studerar vid högskolor och universitet ökar för varje år, förutom 

inom pedagogik- och lärarutbildningar där antalet män årligen minskar. (Statistiska 

centralbyrån, 2014) Antalet män som varit registrerade på programmet sedan vårterminen 2012 

har årligen legat mellan 6,0 och 6,5 procent, vilket inte är något nytt då könsfördelningen länge 

varit i obalans. (Universitetskanslersämbetet, 2016) Läsåret 2014/2015 tog 1388 personer 

examen från förskollärarprogrammet från 18 olika högskolor och universitet. Av dessa var 58 

stycken män, alltså 4,36 procent. (Statistiska centralbyrån, 2016a) Dessa siffror reflekteras på 

landets förskolor där endast 4,16 procent av alla anställda vid förskolor den 15 september 2015 

(exklusive förskolechefer) var män (Skolverket, 2016b). Fortsättningsvis tjänar kvinnor, 

generellt sett, sämre än män, men i förskolebranschen är det tvärtom (Statistiska centralbyrån, 

2016b). 

1.3 Tidigare forskning 

Claire Cameron (2001) menar att få män arbetar med att ta hand om småbarn och att tidigare 

studier visar att få män arbetar inom barnomsorgen i hela Europa, Nordamerika samt Australien. 

Vidare förklarar hon att bristen på män både ses som något positivt och något negativt. Cameron 

menar att män rent karriärmässigt har mycket att tjäna på att arbeta inom barnomsorgen, men 

att de ofta blir misstänkta för att ha baktankar. (Cameron, 2001) Fortsättningsvis har Jennifer 

Sumsion (2005) undersökt hur barn påverkas av den skeva könsfördelningen inom 

förskolebranschen. Hon ville se om barns könsstereotypa uppfattningar eventuellt kunde 

förändras om fler män arbetade som förskollärare. Emellertid fann inte Sumsion att barns bilder 

av könsstereotyper förändrades när manliga förskollärare fanns på förskolan, dock menar hon 

att resultaten inte är generaliserbara och att mer forskning inom ämnet behövs. (Sumsion, 2005) 

 

Simon Cross och Barbara Bagihole (2002) bedrev forskning kring män som arbetar inom olika 

kvinnodominerande branscher. De kom fram till att männen ofta råkade ut för utmaningar i sin 

maskulina identitet. För att överkomma dessa identitetsutmaningar brukade männen antingen 

distansera sig från sina kvinnliga kollegor, eller delvis anamma en annan typ av maskulin 

identitet genom att identifiera sig själva med sina nya icke-traditionellt manliga yrkesroller. 

Cross och Bagihole avslutar sin undersökning med att påpeka att män fortfarande försöker 

upprätthålla bilden av mannen som det dominerande könet - även när de arbetar inom 

kvinnodominerande branscher. (Cross & Bagihole, 2002) Denna slutsats stödjer Joan Acker 

(1973) som även hon menar att kvinnor har en lägre social status i samtliga kända samhällen. 
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1.4 Problematisering och frågeställningar 

Att det råder en stor brist på män inom förskolebranschen råder det ingen tvekan om (Olofsson, 

2011; Skolverket, 2016b), detta även fast det finns en lag som syftar till att främja jämställdhet 

och en jämställd könsfördelning på arbetsplatser (Jämställdhetsombudsmannen, u.å.-c). Vissa 

forskare menar att detta beror på att kvinnors och mäns roller traditionellt sett har varit olika, 

beroende på olika uppfostran utifrån kön (Acker, 2012). Som redan förklarats finns en 

värdegrund i förskolan där traditionella könsmönster och könsroller ska motverkas (Skolverket, 

2011); främst i syfte att visa barnen redan från tidig ålder att män och kvinnor kan utföra samma 

arbetsuppgifter. Bristen på män inom förskolebranschen kan därför medföra att barn får en skev 

uppfattning om vilka sysslor de olika könen ska eller bör befatta sig med, vilket fortsätter skapa 

miljömässiga könsroller från tidig ålder. Tidigare forskning klarar i sin ensamhet av att förklara 

bristen på män inom förskolebranschen, varför det är tydligt att vidare undersökningar inom 

området behövs. Cameron (2001) bidrar endast med en förklaring till bristen på män inom 

branschen, medan annan forskning tar upp barns påverkan (Sumsion, 2005) och hur män 

påverkas i sin identitet när de arbetar inom olika kvinnodominerade branscher (Cross & 

Bagihole, 2002). Alltså finns det ett gap i forskningen kring bristen på män inom den 

kvinnodominerade yrkesgruppen förskollärare. 

 

Mot bakgrund till ovanstående problematisering har följande frågeställningar skapats: 

 

● Varför är det så få män som arbetar inom förskolebranschen? 

● Hur är de olika arbetsuppgifterna fördelade mellan könen inom förskolebranschen? 

● Hur ser kvinnors och mäns ledarskapsstilar ut inom förskolebranschen? 

● Hur arbetar förskolor för att anställa fler män? 

1.5 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera varför förskolebranschen är ojämnt 

könsfördelad, där männen är i minoritet bland medarbetarna, samt hur organisationer inom den 

kvinnodominerade förskolebranschen arbetar för att uppnå jämställdhet.  
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2 Teorigenomgång 
Detta kapitel beskriver de valda teorierna som studien har sin utgångspunkt i. Den börjar med 

teorier inom området equality management. Sedan tas teorier och tidigare forskning vad gäller 

skillnader mellan könen upp, dessa går sedan in på skillnader mellan könen i arbetslivet. Slutligen 

tas modeller såsom person- och organisationspassfrom (“Person and Organization fit eller P-O-fit) 

upp, samt Joan Ackers teori som berör genus i arbetslivet på flertalet sätt. 

2.1 Equality management 

Equality (som översätts till jämställdhet på svenska) management är en gren inom det breda 

området diversity (som översätts till mångfald på svenska) management. Diversity management 

definieras som hanteringen av olikheter i etnicitet, nationalitet, kön, funktion, möjligheter, språk, 

religion, livsstil samt anställning (Kossek & Zonia, 1993 Kossek & Lobel, 1996). I denna 

undersökning ligger fokus därmed på de två biologiska könen. Att arbeta och införa strategier för 

att uppnå jämställdhet mellan kön handlar lika mycket om att ta tillvara på olikheter och likheter 

som att inte göra någon skillnad på olika individer, vilket är huvudfokus inom equality 

management området. Syftet är att arbeta för att skapa en jämställd arbetsplats där alla individer 

ska ha lika möjligheter. Jämställdhet i arbetslivet betyder att personer oavsett kön ska ha lika rätt 

och möjlighet till anställningar samt när det beslutas om arbetsvillkor. Vidare ska alla individer 

på arbetsplatsen även ha lika möjligheter till utveckling. (Armstrong, Flood, Guthrie, Liu, 

Maccurtain, & Mkmwa, 2010; Miller, 1996) Inom området equality management diskuteras både 

kvantitativ jämställdhet och kvalitativ jämställdhet. Den kvantitativa delen innebär att det ska 

vara en jämn fördelning mellan könen, 40/60 proportionerna ses som en jämn fördelning. Den 

kvalitativa delen av jämställdhet hänvisar till att både kvinnor och mäns erfarenheter, 

värderingar och kunskaper tillvaratas samt får påverka utvecklingen i organisationen. 

(Armstrong et al., 2010; Mångfald.com, u.å.) 

 

Organisationer väljer att arbeta med equality management eftersom möjligheterna att rekrytera 

förbättras samt att det blir enklare att behålla och skapa kompetensutveckling.  En mindre lyckad 

rekrytering och outnyttjad kompetens är ofta kostsamt och det försämrar även medarbetares 

ambitionsnivåer. (Armstrong et al., 2010) Tidigare forskning visar att en mer jämn 

könsfördelning leder till effektivitet, bättre ledarskap samt en ökad förmåga till att utveckla 

medarbetarna. Jämställdhet betyder ofta att organisationen får nya perspektiv och ett bättre 

arbetsklimat. Strategier inom equality management ska arbeta för att se, uppskatta och ta tillvara 

på de anställdas kompetenser då det medför lönsamma effekter inom organisationen, då 

lönsamhet är beroende av att resurser i ett företag utnyttjas till fullo. (Armstrong et al., 2010; 

Mångfald.com, u.å.) Vidare finns det i många länder och unioner även lagar som exempelvis 

bestämmer att ingen får diskrimineras på grund av kön (Miller, 1996). 

2.1.1 Fyra byggstenar inom equality management 

Det finns fyra större byggstenar inom equality management; (1) Ontologisk jämställdhets 

management, (2) jämställda förutsättningar, (3) jämställda möjligheter, och (4) jämställda 

resultat (Miller, 1996). 
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Ontologisk jämställdhet handlar om att människor, oavsett kön, är fundamentalt lika och har 

därmed jämställda behov vilket jämställda förutsättningar är den logiska förlängningen av; men 

går in på den sociala biten (exempelvis arbetsvillkor) och ekonomiska biten (exempelvis lika lön 

för lika arbete). (Miller, 1996) Dessa förutsättningar innebär att personer, oavsett kön, som 

arbetar inom olika organisationer ska ha samma sociala och ekonomiska förutsättningar på 

arbetsplatsen (Armstrong et al., 2010; Mångfald.com, u.å.). Jämställda möjligheter handlar, som 

tidigare förklarats, om lika möjligheter till anställning, lika möjligheter till utveckling, lika 

möjligheter till kompetensutveckling et cetera - oberoende av kön (Armstrong et al., 2010; Miller, 

1996). Slutligen handlar jämställda resultat om när organisationer är i viss mån radikala och 

därför väljer att arbeta med så kallad positiv diskriminering. Positiv diskriminering innebär att 

en grupp, i detta fall män eller kvinnor, får större möjligheter till exempelvis anställning, 

kompetensutveckling och löneförhöjningar. Gruppen, det vill säga männen eller kvinnorna, är 

generellt sett en minoritet inom en specifik bransch, och särbehandlas därmed på ett positivt sätt 

i syfte att uppnå (som tidigare förklarats) kvantitativ equality management. (Miller, 1996) 

2.2 Könens likhetshypotes 

Janet Shibley Hyde (2005) kom fram till “the gender similarities hypothesis” (på svenska: könens 

likhetshypotes) vilken föreslår att kvinnor och män är lika på nästan alla psykologiska variabler, 

exempelvis när det kommer till läsförståelse, matematik, kommunikation, sociala färdigheter, 

personlighet, psykiskt välmående och motorik. Hyde kom fram till att 78 procent av 

könsskillnader var antingen små eller nära icke-existerande. Vidare avslutar Hyde sin hypotes 

genom att påstå att variationer inom samma kön är större än variationer mellan de olika könen. 

Hyde menar att könsskillnader egentligen är så små eller nära icke-existerande att det enda dessa 

påstådda skillnader gör är att förstöra kvinnors möjligheter på arbetsplatser. (Hyde, 2005) 

2.2.1 Könsskillnader vad gäller ledarskap i arbetslivet 

Alice Eagly, en föregångare i studier vad gäller könsskillnader i ledarskap, fann genom multipla 

studier att skillnader mellan män och kvinnor är så små att överlappningen blir obetydlig (Levy, 

2010). Icke desto mindre menar Eagly att dessa små skillnader har statistisk signifikans på sättet 

män och kvinnor uppfattas i sina ledarskapsroller och deras effektivitet i sådana roller, men även 

stilen på deras ledarskap (Levy, 2010). I tidiga studier från 1980- och 1990-talen kom forskare 

fram till att kvinnor antog mer deltagande ledarskapsstilar och var mer transformella ledare än 

män som snarare antog mer direkta och transaktionella ledarskapsstilar (Andersen & Hansson, 

2011; Levy, 2010). Kvinnor i ledande positioner tenderade att starkare betona kommunikation, 

samarbete och omhändertagande som viktiga aspekter än män (Andersen & Hansson, 2011). 

Kommunala ledarskapsbeteenden tenderar att vara öppna, rättvisa, angenäma och personer med 

denna roll brukar vara ansvarsfulla. Enligt dessa teorier ansågs män vara mer “agentic” (agent-

liknande) och mer mål- och uppgiftsorienterade. Agent-liknande ledare tenderar vara aktiva, 

uppgiftsorienterade, oberoende och fokuserade beslutsfattare. Vidare menar dessa teorier om 

könsskillnader i ledarskapsstilar att kvinnor är mer troliga att vara relationsorienterade, medan 

män är mer uppgiftsorienterade (Donelson, 2010). 

 

Fortsättningsvis så har även nyare studier kommit fram till liknande teorier vad gäller skillnader 

mellan könen när det kommer till ledarskap. Enligt Yukl (2002) har kvinnor en “feminin fördel” 

eftersom de är mer erfarna att vara beräknande, interpersonellt känsliga och omhändertagande. 
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Dessa feminina fördelar anses främst komma från miljön som kvinnor traditionellt växer upp i 

(kvinnoroller), och inte fysiologiska skillnader mellan män och kvinnor (Yukl, 2002). En annan 

studie visar att (1) kvinnliga ledare oftare föredrar jämställda normer i grupper än män, att (2) 

mansdominerade branscher ofta har relativt centraliserade ledarskapsstrukturer, att (3) 

kvinnodominerade branscher ofta har relativt decentraliserade ledarskapsstrukturer, samt (4) 

att blandade och kvinnodominerade branscher ofta har en centraliserad struktur från början - 

men som övertid blir mer decentraliserad (Berdahl & Anderson, 2005). 

2.3 Persons- och organisationspassform 

Person-organization fit, på svenska: persons- och organisationspassform, som hädanefter 

benämns som P-O fit. P-O fit hänvisar till passformen mellan individens och organisationens 

normer (Kristof, 1996). En hög P-O fit betyder att individen och organisationen delar samma 

åsikter om normer (McKay & Avery, 2005). Passform i detta sammanhang kan definieras på två 

olika sätt. Antingen kan individen vara ett supplement eller ett komplement. Supplement innebär 

att personen inte tillför något nytt utan istället har kvalifikationer liknande de övriga anställda. 

Komplement är när en person för något nytt till situationen och på så sätt tillför något som saknas. 

En annan syn på passformen mellan person och organisation är vem som anpassar sig efter vem. 

(Kristof, 1996) Det finns två olika perspektiv på kompletterande passform: behov-utbud-

passform och efterfrågan-förmåga-passform. Behov-utbud-passformen används när 

organisationen anpassas efter den anställdas behov, psykologiska behov, motiv och mål. 

Efterfrågan-förmåga-passformen används när den anställda med sina kunskaper, färdigheter, 

förmågor och resurser möter ett företags behov. (Blanco dos Santos & Russi De Domenico, 2015) 

 

Forskning visar att användningen av strategier för lika möjligheter till anställning samt att ha 

rekryterare från minoriteter ökar antalet personer som anses tillhöra minoritet att ansöka om en 

position. (Avery, 2003; Slaughter, Sinar, & Bachiochi, 2002; Young, Place, Rinehart, Jury & Baits, 

1997) Inom förskolebranschen anses män vara en minoritet. Detta kan dock leda till att människor 

har höga förväntningar på företaget och därmed förväntar sig att bolaget håller dessa löften om ett 

arbetsklimat med mångfald även efter rekrytering. (Shurn-Hannah, 2000) Detta kan i slutändan leda 

till höga kostnader för att ersätta anställda som inte känner att företaget lever upp till 

förväntningarna. Ett företag ska arbeta för en arbetsplats som stöder minoriteter innan anlitandet 

av ny arbetskraft startar. (McKay & Avery, 2005) Firmor kan använda sig av rekrytering av 

minoriteter för att förbättra sin image (Thomas, 2005) eller för att komma åt konsumenter som 

tillhör en minoritet (Thomas & Ely, 1996). 

2.4 Joan Ackers teori om genus i arbetslivet 

Under 1960 och 1970 kritiserades tidigare forskning inom organisations teori, då forskningen 

ignorerade att behandla genus på arbetsplatsen. Ur denna kritisering framkom nya koncept inom 

organisationsteori vilket skapade en förståelse för hur ojämställdhet mellan könen produceras 

och fortsätter att födas om på nytt. Ackers forskning menar även på att teorier om genus inte 

enbart handlar om kön, utan att det integrerar med etnicitet och bakgrund. (Acker, 2012) 

Genusforskaren Joan Acker (1992) kritiserar den tidigare forskningen och argumenterar för att 

genus skapas i organisationer men inte som en separat del utan det sker integrerat i det 

vardagliga organisationslivet. Joan Acker menar på att alla organisations processer består av en 
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genus grund. Denna grund är skapad när processerna i vilken ojämställdhet är inbyggd och dessa 

processer rör dels hur arbetet är designat, hur löner anpassas, hur beslut fattas, vem som leder, 

regler och individers beteenden. (Acker, 2012) Dessa processer anser Acker vara grundläggande 

för hur genus skapas och påverkar den aktuella arbetsplatsens sätt att arbeta. Hon lyfter fram 

fyra processer som hon anser är verksamma när genusordning formas i en organisation. (Acker, 

1992) De fyra processerna är följande: 

 

1. Strukturer 

2. Symboler/normer/ideal 

3. Interaktion 

4. Identitetsarbete. 

 

Alla fyra processer påverkar utformningen av genusordningen och bidrar även till återskapandet 

av ojämställdhet (Acker, 2012). I det verkliga livet är de fyra processerna sammanhängande 

(Acker, 1992) men kommer att presenteras som fyra olika delar separat.  

  

Ackers fyra processer kan anpassas mot ett organisatoriskt sammanhang då de kan studeras 

utifrån vilka villkor och möjligheter till en karriär som skapas och hur det påverkar 

identitetsarbetet hos de olika individerna. Tidigare forskning har undersökt vilka möjligheter 

kvinnor respektive män har till karriärsutveckling och ledarskap. (SOU, 2014:30) 

2.4.1 Strukturer 

Under denna process faller den vertikala och horisontella segregeringen som finns runt om i alla 

organisationer. Vad som ofta syns vid en analys av vertikal segregering är att män ofta dominerar 

de höga positionerna och kvinnor de lägre. I den horisontella segregeringen går det ofta att se att 

män och kvinnor befinner sig på olika avdelningar och med olika arbetsuppgifter. Problematiken 

som uppstår vid denna typ av uppdelning är hur män och kvinnor värderas olika. Ofta värderas 

männens arbetsuppgifter högre än en kvinnas, vilket ofta syns på både lön och inflytande. (Acker, 

1992; 2012) 

2.4.2 Symboler, normer & ideal 

Dessa tre delar är väldigt centrala i organisationskulturen och är enligt Ackers modell även en 

central process. I organisationskulturen finns exempelvis normer och ideal som beskriver hur 

kvinnor och män ska uppföra sig, klä sig och vilken möjlighet som en kvinna respektive man har 

i termer gällande utveckling och karriär. Exempelvis är mannen ofta en norm; då i termer som en 

vit heterosexuell medelklassman som tjänar bra som sätter norm och ideal för resterande 

anställda. (Acker, 1992; 2012) 

 

Genus på arbetsplatsen skapas även genom symbolik, då exempelvis genom genusmärkning, 

vilket visar på att i organisationer pågår det ständiga konstruktioner där positioner, 

verksamheter och arbetsuppgifter knyts samman med genus. På en mansdominerande 

arbetsplats skulle det betyda att det som uppfattas som prestigefyllt kommer med stor 

sannolikhet ges en manlig genusmärkning (Andersson, 2003). Både män och kvinnor ses som 

aktiva vid återskapandet av genusmärkningen i en organisation, men det gynnar ofta män i större 

grad än kvinnor (Andersson, 2003). Genusmärkningen i en organisation bidrar till en könsmässig 
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sortering och värdering av vilket kön som kan ses som mest lämplig för en särskild typ av 

arbetsuppgifter eller för en särskild position (Gunnarsson, Andersson & Westberg, 1998). 

2.4.3 Interaktion 

I Ackers modell pågår interaktionen i både formella och informella sammanhang och utgör den 

tredje processen samt att interaktionen är en stor del av kulturen i organisationen (Acker, 1992; 

2012). Lunchrummet kan ses som en informell arena där ojämställdhet ofta återskapas och kan 

tydligt studeras genom att observera vem som äter lunch med vem. I Statens offentliga utredning 

(SOU, 2014:30) om genusskapande i organisationer studerades ett antal arbetsplatser och det 

observerades att en grupp män som tillsammans gick iväg för att äta lunch på en restaurang. 

Under lunchen diskuterade olika ämnen vilket ofta resulterade i informella beslut som även 

formaliserades så småningom i organisationen, de informella besluten fattades av enbart 

männen på dessa arbetsplatser då inga kvinnor ingick eller var välkomna i lunchen på 

restaurangen (SOU, 2014:30). 

 

Ett formellt möte kan även återskapa ojämställdhet i en pågående interaktion, vilket kan 

observeras genom att se vem som är den dominerande talaren, vem som talar med vem samt 

vilka frågor som anses vara av högsta prioritet. Ett vanligt sätt som skapar ojämställdhet är att 

männen får mer utrymme jämfört med kvinnorna; eller tvärtom (Gunnarsson, Westberg, 

Andersson & Balkmar, 2008). 

2.4.4 Identitetsarbete 

Den fjärde processen i Ackers modell är identitetsarbete som fokuserar på hur genusordningen 

återskapas i en organisation. Alla i en organisation är aktörer på arbetsplatsen och alla har olika 

strategier för att nå framåt. Alla aktörer står även på olika maktbaser, vilket beror på bakgrund 

och alla innehar olika erfarenheter och utbildning som påverkar identitetsarbetet. 

Identitetsarbetet påverkas även av olika villkor som ges i en organisation och att män ofta ges 

bättre villkor för en utveckling i karriären är ofta ett tydligt mönster på hur ojämställdhet 

återskapas. (Acker, 1992; 2012) 

2.5 Analysmodell 

 Teorigrund Element från teori som ska användas för analys 

1 Equality management (1) Kvalitativt och kvantitativt equality management 
(2) De fyra byggstenarna inom equality management, det vill säga  
      (I) ontologisk jämställdhet, 
      (II) jämställda förutsättningar, 
      (III) jämställda möjligheter och 
      (IV) jämställda resultat 

2 Könens likhetshypotes Skillnader mellan könen och inom könen 

3 Könsskillnader vad gäller 
ledarskap i arbetslivet 

Skillnader och/eller likheter mellan hur kvinnor utövar sitt 
ledarskap och hur män utövar sitt ledarskap 

4 Persons- och 
organisationspassfrom 

(1) Supplement 
(2) Komplement 
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5 Joan Ackers teori om genus 
i arbetslivet 

De fyra processerna, det vill säga (I) strukturer, (II) symboler, 
normer och ideal, (III) Interaktion och (IV) Identitetsarbete 

Figur 1. Analysmodell (Egen bearbetning, 2016) 

Figur 1 är en analysmodell som visar vilka element ur varje teori som ska användas för analys i 

analys-kapitlet. Vilken metod som används för analysen presenteras senare i 3.5 Analysmetod i 

kommande metod-kapitel.  
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3 Metod 
En kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer med förskolechefer ligger till grund för 

forskningen. Det studien syftar till att undersöka och analysera är varför det är en brist på män 

inom förskolebranschen. Det kvalitativa undersökningssättet valdes i syfte att kunna mäta på 

“djupet” och för att kunna samla in primärdata från båda könen vad gäller erfarenheter och tankar 

om ämnet. 

3.1 Metodval 

Utgångspunkten i studien ligger främst i studier vad gäller könsskillnader i arbetslivet. Fokus är 

området equality management, som handlar om jämställdhet, och är en gren inom det breda 

området diversity management. Studier och teorier som berör området equality management 

beskrivs ingående. Equality management handlar främst om jämställdhet mellan könen, vilket är 

vad denna undersökning behandlar. Andra teorier som används i studien är sådana som tar upp 

skillnader mellan de två olika könen i arbetslivet, bland annat ledarskapsstilar. Sedan förklaras 

teorier om: persons- och organisationspassfrom och sedan behandlas Joan Ackers teori vilken tar 

upp genus i arbetslivet på en rad olika plan. 

 

Då studien ämnar beskriva och analysera varför förskolebranschen är ojämnt könsfördelad, samt 

hur organisationer inom branschen arbetar för att uppnå jämställdhet, ansågs den kvalitativa 

ansatsen med personliga intervjuer (Bryman & Bell, 2013) vara den mest lämpliga då kvalitativa 

undersökningar oftast ämnar besvara frågor som handlar om hur, vad och varför. Fokus ligger på 

förskolechefer med erfarenhet från branschen både praktiskt, delvis att de arbetat som 

förskollärare tidigare, samt från ett ledarskapsperspektiv då dessa personer numera arbetar som 

just chefer och därmed har en ledande position. 

3.2 Val av teori 

Som en grund till undersökningen utfördes en litteraturstudie kring tidigare forskning som alla 

behandlar området equality management och könsskillnader i arbetslivet på olika sätt. Efter att 

ha studerat området diversity management noga framgick det tydligt att inriktningen equality 

management behandlar det studien ämnar undersöka, det vill säga jämställdhetshantering, 

varför tidigare studier och teorier inom området valdes ut som en grund för undersökningen. 

Sedan beskrivs teorier om skillnader mellan kvinnor och män i arbetslivet och deras 

ledarskapsstilar. Dock har teorierna som tar upp könsskillnader i ledarskapsstilar fått kritik då 

studierna som lett fram till teorierna främst har baserats på data av ledares själv-rapportering, 

varför dessa kan anses vara icke-trovärdiga. Vidare är dessa könsskillnader inte möjliga att 

generalisera över alla grupper och situationer då de både är beroende av trender, men även 

beroende av miljön i vilken kvinnorna och männen i undersökningarna har vuxit upp i och agerat 

inom. Andra teorier som valts som grund för studien är persons- och organisationspassforms 

modell, samt Joan Ackers teori som berör genus i arbetslivet. 

 

För att finna forskning, litteratur, teorier och modeller som passar för undersökningen gjordes 

en litteraturgenomgång med hjälp av flertalet databaser tillgängliga vid Mälardalens 

Högskolebibliotek: Discovery, Google Scholar, ABI/Inform Global och Emerald. Sökord som 
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användes var bland annat “diversity management”, “equality”, “organization”, “gender”, 

“organization and equality” samt de svenska motsvarigheterna för orden. I syfte att säkerställa 

kvalitén på vetenskapliga artiklar som valdes för undersökningen var det viktigt att valda artiklar 

var publicerade i journaler som finns med på ABS-listan (“the Association of Business Schools”) 

från 2015, vilket resulterade i att merparten av valda vetenskapliga artiklar fanns med på den 

nämnda listan. 

3.3 Val av studieobjekt 

Vid litteraturundersökningen av ämnet könsfördelning, könsroller på arbetsplatser och 

jämställdhet, märktes det att tidigare studier ofta undersökt ämnet ifrån vinkeln ‘kvinnobrist på 

mansdominerade arbetsplatser’ - och inte tvärtom - samt hur manligt ledarskap ser ut - och sällan 

kvinnligt (Jämställ nu, 2015). Mot den bakgrunden valdes en kvinnodominerad bransch 

(förskolor) som studieobjekt för att undersöka bristen av män inom branschen. Valda 

respondenter arbetar i Västerås kommun. Kommunen valdes då det möjliggjorde fysiska 

intervjuer, vilket, enligt Bryman & Bell (2013) är optimalt för att inte missa eventuella gester, 

miner och kroppsspråk som lätt missas om en intervju sker på distans. 

 

Ett så kallat förståelseval gjordes, vilket innebär att studieobjekt som väljs ut baseras på dess 

kunskap om det ämnesområde som en undersökning baseras på (Bryman & Bell, 2013). Då 

förskolor är politiskt styrda utav lagar och förordningar finns krav på kunskap inom 

jämställdhetsområdet, vilket var nödvändigt för att respondenterna skulle kunna svara på frågor 

om ämnet. 

3.3.1 Val av respondenter 

Utöver att välja respondenter utifrån det tidigare förklarade förståelsevalet, valdes 

respondenterna även då deras position som chefer betyder att de inte arbetar direkt och 

praktiskt på plats på själva förskolorna och med sina anställda varje dag. Samtidigt har dessa 

personer tidigare arbetat rent praktiskt på förskolor tidigare och i nuläget närvarar de fysiskt på 

förskolorna varje vecka, men inte hela tiden. Detta är en fördel enligt Holme och Solvang (1997) 

då dessa menar att respondenter som står “utanför” men även har insyn har en tendens att vara 

mer observanta när de väl är på plats - vilket skapar bilder utav situationer som tenderar vara 

närmare verkligheten. 

 

Till studien valdes enbart kvinnor som respondenter. Att respondenterna enbart är kvinnor 

beror dels på att det är få män som arbetar som förskolechefer vilket försvårar att hitta manliga 

respondenter och den manliga förskolechef som tillfrågades svarade inte när han kontaktades. 

Det geografiska läget försvårade även att hitta manliga respondenter.  

 

Figur 2 nedan är en presentation av valda respondenter. Ordningen på respondenterna är efter 

den ordning som de intervjuades i. Att respondenterna blev kvar i denna ordning trots att ålder, 

utbildning och hur många år de arbetat som förskolechef finns med är på grund av att det blev 

enklast att döpa dem utifrån den ordning som intervjuerna skedde.  
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Respondent Utbildning Ålder År som förskolechef 

A Förskollärare 40-45 år 8 år 

B Förskollärare 45-50 år 4 år 

C Fritidspedagog 35-40 år 5 år 

D Förskollärare 55-60 år 16 år 

E Grundskollärare 40-45 år 12 år 

Figur 2. Presentation av respondenter (Egen bearbetning, 2016) 

Huruvida mängden respondenter genererar datamättnad (Solvang & Holme, 1997) eller inte är 

svårt att svara på då det inte går att säkert säga att ett större antal respondenter hade medfört 

ny information. Emellertid menar Trost (2005) att ett stort antal intervjuer sällan leder till ny 

information, utan snarare upprepningar. Mot denna bakgrund ansågs fem respondenter vara nog 

för att generera datamättnad i denna studie. 

3.4 Val av insamlingsmetod 

I syfte att skapa bra förutsättningar för denna undersökning bygger insamlandet av empirisk data 

på samtal med respondenter i form av intervjuer. Denna insamlingsmetod ger möjligheten för 

intervjuaren att placera sig bland känslor och uttryck hos respondenten (Bryman & Bell, 2013). 

Alvehus (2013) och Denscombe (2000) påyrkar att just personliga intervjuer är en verkningsfull 

metod när information som samlas in är bestående av känslor, erfarenheter och motiv, eller hur 

ett särskilt fenomen blir framställd i berättelser, detta i syfte att synliggöra de eventuella dolda 

brister som finns på en arbetsplats. 

 

Bryman och Bell (2013) menar att platsen där intervjuerna sker ska tas hänsyn till för att 

respondenterna ska känna trygghet och därmed kvalitetssäkra intervjuerna. För att uppnå detta 

fick respondenterna ansvar för att bestämma plats för intervjuerna, antingen på deras 

arbetsplats eller på en neutral plats. Samtliga respondenter valde att intervjuerna skulle hållas 

på deras arbetsplatser, dock redovisas inte exakt plats och datum eftersom detta utgör en risk att 

medarbetare till respondenterna riskerar att kunna utläsa vem respektive respondent är. 

3.4.1 Semistrukturerad intervju 

Semistrukturerade intervjuer, vilket är intervjutypen som har använts i denna studie, är en form 

utav kvalitativ intervjumetod. Intervjutypen går till på så vis att forskaren använder sig utav en 

så kallad intervjuguide, vilket är en lista som med specifika teman som ska beröras under en 

intervju - på samma gång som respondenten får frihet att bilda svaren på sitt eget särskilda sätt. 

I intervjuguiden kan frågorna anpassas efter en särskild ordningsföljd, men även följdfrågor 

knutna till något respondenten nämnt under intervjuns gång kan läggas till. Intervjuns process 

då den är semistrukturerad kännetecknas alltså av ett stort mått flexibilitet. (Bryman & Bell, 

2013) 

 

Fortsättningsvis är det tydligt att intervjuerna i denna studie var konstruerade efter den 

semistrukturerade formen då själva frågorna i intervjuguiden är formade efter teorierna som tas 

upp i teorigenomgången, i syfte att sedan ge svar på undersökningens frågeställningar. Vidare 



”Är man förskollärare, så är man förskollärare” 

13 

var även ordningen för de frågor som följer varandra skapade på ett genomtänkt sätt med - 

samtidigt som ordningsföljd och formulering ibland kom att ändras under intervjutillfällena, 

vilket Bryman & Bell (2013) menar är vanligt förekommande vid semistrukturerade intervjuer. 

 

Samtliga intervjuer skedde direkt, i fysisk form genom en form utav kommunikation där fyra 

personer var närvarande; en respondent, en som intervjuade, en som antecknade och en som 

spelade in intervjun. Den som utförde intervjun hade ansvar för att ställa tema-anpassade frågor 

för att respondenterna skulle ha möjlighet att fritt formulera sina svar, vilket enligt Bryman & 

Bells (2013) råd vad gäller utformningen av intervjuguiden. Personen som ansvarade för 

antecknandet hade det huvudsakliga ansvaret för dokumentering av kommunikationen i skriven 

form. Personen som spelade in ansvarade för att tekniken fungerade. En fördel med detta, enligt 

Bryman & Bell (2013), är delvis att flera personer har möjlighet att komma ihåg intryck, gester 

och rörelser, och delvis att flera personer finns på plats för att göra intervjun så optimal som 

möjligt. 

3.4.2 Operationalisering 

När en operationalisering utformas innebär det att en koppling mellan de skapade 

intervjufrågorna och de teorier som använts i studien möts. Som tidigare nämnts användes en 

intervjuguide (se Bilaga 1) som mall för intervjuerna. Detta i syfte att intervjuerna ska gå att 

jämföra med varandra. Intervjuguiderna skapades efter en grundläggande struktur inför själva 

intervjuerna, emellertid hade både ordningen och frågorna möjlighet att ändras under själva 

intervjuerna (Bryman & Bell, 2013). Här nedan, i Figur 3, presenteras en sammanfattad version 

av hur operationaliseringen ser ut. Skillnaden mellan den sammanfattade versionen av 

operationaliseringen, och den fullständiga operationaliseringen (se Bilaga 3) är att den 

sammanfattade versionen endast beskriver vilket tema frågorna i den fullständiga versionen har, 

samt att vissa frågor som berör bakgrundsinformation om respondenten inte finns med i den 

sammanfattade versionens frågeteman. Frågorna i den fullständiga operationaliseringen (se 

Bilaga 3) är samma som frågorna i intervjuguiden (se Bilaga 1) - detta i syfte att visa vilken 

teoretisk grund frågorna i intervjuguiden har. 

 

Teoretisk bakgrund: Teoretisk kategori: Frågetema som 

frågan/frågorna handlar 

om i den fullständiga 

operationaliseringen: 

Armstrong et al., 2010; 

Handelskammaren, 2010; 

Kossek & Zonia, 1993; Kossek 

& Lobel, 1996; Miller, 1996; 

Mångfald.com, u.å. 

Equality management Könsfördelning på 

arbetsplatsen och jämställda 

villkor för båda könen 

Hyde, 2005 Könens likhetshypotes Skillnader/likheter mellan 

mäns och kvinnors arbetssätt 
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Andersen & Hansson, 2011; 

Donelson, 2010; Levy, 2010; 

Yukl, 2002 

Könsskillnader vad gäller 

ledarskap i arbetslivet 

Ledarskap och beslutsfattning 

 Avery, 2003; Kristof, 1996; 

McKay & Avery, 2005; Shurn-

Hannah, 2000; Slaughter et al., 

2002; Thomas & Ely, 1996; 

Thomas, 2005; Young et al., 

1997.  

Persons- och 

organisationspassfrom 

(“P-O-fit”) 

Kunskaper och anpassning 

vid nyanställning 

Acker, 1992; Acker, 2012; 

Andersson, 2003; Gunnarsson 

et al., 2008; SOU, 2014:30 

Joan Ackers teori om 

genus i arbetslivet 

Skapa en jämställd 

könsfördelning vad gäller 

bland annat arbetsuppgifter, 

normer, ideal och beslut 

Figur 3. Presentation av en sammanfattad operationalisering (Egen bearbetning, 2016) 

Kategorierna i operationaliseringen är utformade utifrån teorierna som beskrivits i 

teorigenomgången, för att sedan ha frågeteman som hör till dem i syfte att tydliggöra var 

respondenten menar att organisationen står i en viss fråga. Syftet är att det ska bli möjligt att 

jämföra respondenternas svar inom de olika teoretiska kategorierna. 

 

De frågor som utformats (se Bilaga 1 och 3) har sin grund i de teoretiska element som framgår i 

Figur 1 (under 2.5 Analysmodell). Frågorna har utformats på sätt som gör det möjligt att koppla 

svaren till nämnda element i syfte att kunna analysera insamlad empiri med valda teorier. 

3.4.3 Inspelning och transkribering 

Som redan påpekats har de genomförda intervjuerna dokumenterats både för hand och genom 

inspelning. Bryman & Bell (2013) menar att detta förfaringssätt, där två praktiska verktyg 

används, viktigt för den ingående analys som är nödvändig vid kvalitativa studier om det ska vara 

möjligt att uppfatta alla svaren som respondenterna delger i ordalag. 

 

Fortsättningsvis skedde inspelningarna av intervjuerna i samtycke med respondenterna, och de 

fick information om detta innan intervjuerna skedde i ett informationsblad, respondenterna fick 

även kännedom om vad studien handlar om, samt att svaren behandlas enligt principen för 

konfidentialitet (Se Bilaga 2). Informationskravet, samtyckeskravet och konfidentialitets- och 

anonymitetskravet är tre etiska principer att tillämpa vid företagsekonomisk forskning (Bryman 

& Bell, 2013), vilket denna undersökning tydligt gör. 

 

Vidare har insamlad data i samband med intervjuerna transkriberats. Detta har skett direkt efter 

en avslutad intervju, vilket Bryman & Bell (2013) menar bör ske eftersom upplevelsen, intrycket 

och minnet av kommunikationen fortfarande är färskt. Transkribering innebär att en person 

skriver ner det som sägs i en inspelad intervju (Bryman & Bell, 2013). I denna studie 

transkriberades allt som sades under intervjuerna, även sådant som inte nödvändigtvis har varit 

användbart för studien. Detta för att samtliga författare ska ha möjlighet att se exakt vad som har 

sagts, när och därmed förstå i vilket sammanhang kommentarer härstammar ur. En annan fördel 
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med att transkribera allt är att risker för missförstånd av vad en respondent har menat med en 

kommentar minskar, samt att det förenklar analys av data (Bryman & Bell, 2013). Detta sätt att 

arbeta på ger ett verktyg som underlättar vid analys av vad respondenten har sagt (Ibid.). Vid 

själva transkriberingen hjälptes dokumenteraren och intervjuaren åt - i syfte att inte missa något 

som tagits upp. 

3.5 Analysmetod 

Som redan förklarats har transkriberingar utförts i nära anslutning till intervjutillfällena. I syfte 

att skapa en helhetsbild av insamlad data lästes materialet igenom flera gånger. Därpå skapades 

sammanfattningar av samtliga intervjuer. När sammanfattningarna gjordes omstrukturerades 

och kodades även det insamlade materialet efter de element som ämnades analyseras i analysen 

(dessa element går att se i Figur 1, under 2.5 Analysmetod). Bryman och Bell (2013) och Trost 

(2005) menar att det är en fördel att strukturera upp insamlad data på ovanstående beskrivna 

sätt då det underlättar inför en senare analys av materialet. De fraser, ord och meningar som 

ansågs vara av relevans för kodningen var de som innehöll information som ansågs ha kopplingar 

till studiens element (beskrivna i Figur 1, under 2.5 Analysmetod), som i sin tur ämnar ha 

koppling till studiens frågeställningar. På detta vis var det även möjligt att utesluta material som 

ansågs vara oväsentligt för undersökningen. En annan anledning att koda på detta vis är (1) att 

få en mer översiktlig bild av insamlad data samt (2) lättare att jämföra respondenternas svar, 

tankar och uppgifter med varandra (Trost, 2005). Detta gjorde även materialet mer överskådligt, 

vilket Trost (2005) också menar är en fördel inför analysen av materialet.  

 

Med bakgrund i ovanstående baserads alltså analysen på en kvalitativ innehållsanalys (Bryman 

& Bell, 2013) av det empiriska materialet då detta delades in i olika teman och studerades sedan 

med stöd av undersökningens teoretiska element. 

3.6 Tillförlitlighet, pålitlighet och överförbarhet 

Tillförlitlighet innebär att det finns flertalet olika beskrivningar av den sociala miljö och 

verklighet som de olika respondenterna befinner sig i (Bryman & Bell, 2013). I denna studie har 

verkligheten som respondenterna befinner sig i beskrivits genom att de fått beskriva hur länge 

de arbetat i branschen, vad de har för utbildning, vilket kön de har etcetera, vilket framkommer i 

det empiriska materialet. Vidare kan det finnas en möjlighet att flera olika tänkbara 

beskrivningar av den sociala verkligheten existerar, men då är den beskrivning som forskarna 

angett och kommit fram till som bedömer en undersöknings trovärdighet, och denna ska 

accepteras av läsare av undersökningen (Bryman & Bell, 2013). I syfte att säkerställa detta har 

olika personer läst igenom studien och undersökningen, både under arbetets gång, men även 

studien i sin helhet, för att säkerställa att läsare accepterar undersökningens trovärdighet. 

 

Vidare behöver forskarna säkerställa att forskningen har tillförlitliga resultat genom att se till att 

undersökningen är bedriven i enlighet med rådande regler, samt att insamlad data rapporteras 

till respondenterna vilka är de vars sociala verklighet har studerats (Bryman & Bell, 2013). Detta 

i syfte att säkerställa att forskaren har uppfattat respondentens sociala verklighet på ett objektivt 

sätt (Ibid.). Tillvägagångssättet är kallat för respondentvalidering (Ibid.). I syfte att uppnå 

respondentvaliditet skickades både transkribering och empirikapitel till samtliga respondenter 

för att dessa ska ha möjligheten att rätta till eventuella missförstånd eller fel - för då blir resultatet 
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så tillförlitligt som möjligt. Efter att transkriberingarna och empirikapitlet blivit godkända av 

respondenterna ansågs respondentvalideringen vara uppnådd. 

 

Fortsättningsvis är reliabilitet något som används främst inom kvantitativ forskning, dess 

motsvarighet inom den kvalitativa forskningen är begreppet pålitlighet (Bryman & Bell, 2013). I 

syfte att uppnå pålitlighet antar forskaren ett granskande synsätt genom att skapa fullständiga 

redogörelser för hela forskningsprocessen, exempelvis genom att delge problemformulering, 

tillvägagångssätt, val av respondenter et cetera (Ibid.). Vidare underlättas processen att uppnå 

pålitlighet om kollegor kritiskt granskar studien under forskningens gång; de bör bedöma 

kvaliteten på valda tillvägagångssätt samt hur dessa tillämpats (Ibid.). Som redan nämnts har 

“kollegor” i form utav opponenter följt forskningsprocessen från spånande av idéer till slutlig 

uppsats under ett antal seminarium. Vidare har hela undersökningsprocessen angivits i syfte att 

få ett så pålitligt resultat som möjligt. 

 

Slutligen är överförbarhet ett sätt att mäta trovärdighet när det gäller kvalitativ forskning 

(Bryman & Bell, 2013). Överförbarhet är ett mått som visar till vilken utsträckning det är möjligt 

att överföra resultaten i en undersökning till en annan situation, eller samma situation, vid ett 

annat tillfälle (Ibid.). Då det är omöjligt att svara på om en undersökning kommer generera 

samma resultat vid ett annat tillfälle, exempelvis ett år senare, eller vid en annan situation, 

exempelvis förskolor i en annan svensk kommun, är det viktigt att försöka delge valda metoder 

på ett så klart och tydligt sätt som möjligt, samt att beskriva valda respondenter så tydligt det går 

utan att rubba anonymiteten. För att försöka få ett så överförbart resultat det går har metodval 

angivits på ett tydligt och konkret sätt, samt presenterat valda respondenters ålder, hur länge de 

haft sin befattning, samt deras utbildning. 

3.7 Metodresonemang 

Kvantitativa forskare menar att den största bristen som existerar inom kvalitativ forskning är att 

den är för subjektiv, dragna slutsatser ofta är för generaliserande, samt att den är svår, om inte 

omöjlig, att replikera - vilket kvantitativa forskare menar gör att transparensen av forskningen 

blir bristande (Bryman & Bell, 2013). “För subjektiv” innebär att forskningen har resultat som till 

största del bygger på forskarnas personliga uppfattningar vad gäller vad som är viktigt och 

betydelsefullt, samt att problemformuleringen mer eller mindre saknar kopplingar till de valda 

teorierna (Ibid.). 

 

Att vald forskningsmetod kan göra att undersökningen blir för subjektiv är något vi är väl 

medvetna om, men vi har försökt motverka detta på en rad olika sätt. Främst har vi försökt vara 

öppensinnade i ämnet genom att inte försöka anta vad bristen på män inom förskolebranschen 

beror på, utan vi har främst konstaterat att bristen på män är ett faktum, för att sedan, med hjälp 

av kvalitativ forskning, försökt beskriva och analysera vad det kan bero på. Med andra ord har vi 

försökt ha ett opartiskt synsätt under forskningens gång. Vi har försökt kontrollera att våra 

värderingar inte påverkar studien, i syfte att göra studien trovärdig genom något som kallas för 

konfirmering; det vill säga att vi har försökt säkerställa att vi agerat i god tro utan egna 

värderingar (Bryman & Bell, 2013). Emellertid är valt forskningsområde ett personligt intresse, 

vilket därför skulle kunna klassas som subjektivitet i sig självt, emellertid är det inte ovanligt att 

forskare bedriver studier inom egna intresseområden. 
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Fortsättningsvis är ett annat problem med kvalitativa undersökningar att resultaten ofta blir 

generaliserade, vilket medför svårigheter att kunna replikera undersökningen då den skapats i 

en social verklighet som inte går att frysa (Bryman & Bell, 2013). Kvantitativa forskare menar 

även att semistrukturerade intervjuer ofta är utförda med en mindre mängd respondenter inom 

specifika organisationer, vilket dessa forskare menar gör generaliserbarheten omöjlig då 

resultaten är bundna till den specifika miljön där undersökningen utfördes (Ibid.). Med andra ord 

menar kvantitativa forskare att ett enda fall inte är representativ för alla andra fall (Ibid.). I sak 

har dessa forskare rätt, det går inte att säga att de erfarenheter som de sex respondenterna i 

denna studie har är samma erfarenheter som andra personer vid ett senare tillfälle eller på en 

annan plats. Dock är fördelen med denna typ av undersökningsmetod att det går att “mäta på 

djupet” istället för “bredden” som kvantitativ forskning ofta gör (Ibid.). Fördelen med det är att 

det går att få en djup förståelse för ämnet, vilket, enligt vår uppfattning, ger en bättre bild utav 

verkligheten än vad en kvantitativ forskningsmetod skulle ge. Vilket är varför den kvalitativa 

undersökningsmetoden valdes istället för den kvantitativa. 

 

Slutligen var en ytterligare åtgärd i syfte att kvalitetssäkra undersökningen att ge 

respondenterna möjligheten till återkoppling efter att intervjuerna utförts; där kunde de lägga 

till eller ändra något kring sina svar om de ansåg det vara nödvändigt - genom detta anser vi att 

forskningen blir mer trovärdig. Bryman & Bell (2013) kallar denna process för 

respondentvalidering.  
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4 Empiri 
Detta kapitel presenterar insamlad data från de utförda intervjuerna. Den börjar med 

bakgrundsinformation om de olika respondenterna i syfte att förklara i vilken situation de befinner 

sig i. Sedan presenteras data där respondenternas syn, erfarenheter och tankar om de olika 

frågetemana som bygger på teori-kapitlet framkommer. 

4.1 Bakgrundsinformation om respondenterna 

Respondent A är förskolechef och har haft den befattningen i sammanlagt åtta år.  Hennes 

huvuduppgifter ligger inom områden såsom organisation, budget, personalfrågor och 

pedagogiska frågor. 

 

Respondent B är förskolechef för tre olika förskolor och har haft den rollen i fyra år, men har 

arbetat inom branschen i sammanlagt 26 år. Hennes främsta uppgifter handlar om miljö-,    

arbets-, pedagogiska- och ekonomiska frågor. 

 

Respondent C är förskolechef och har haft den befattningen i fem år, och har arbetat inom 

förskolebranschen i sex och ett halvt år. Hennes specifika ansvarsområden är att leda och fördela 

arbetet. I uppdraget ingår även personal-, ekonomi- och arbetsmiljöansvar. 

 

Respondent D är förskolechef sedan 16 år tillbaka, men har arbetat inom branschen i 19 år. 

Hennes ansvarsområden involverar personal-, ekonomi-, pedagogik- och miljöansvar. 

 

Respondent E är förskolechef och har haft den befattningen i tolv år. Hon har arbetat inom 

förskolebranschen i tolv år. Hennes specifika ansvar är över pedagogiken, ekonomin, samt 

personal- och arbetsmiljön. 

4.2 Equality management 

Det arbetar både män och kvinnor inom Respondent As organisation, men det är fler kvinnor 

än män. Däremot vill hon ha in fler män i organisationen då hon tror att det är vad barnen 

behöver. Respondent A berättar att hon blir nyfiken när en man söker en tjänst och att hon blir 

glad när det kommer manliga vikarier. I dagsläget har hon två anställda män i sin organisation, 

dock placerade på en varsin förskola som hon är förskolechef för: 

 

“[...] jag skulle vilja ha fler män. Jag tror att det blir lättare rent arbetsmiljömässigt 

också för oss alla. Nu har inte jag de två anställda männen inom organisationen i 

samma hus. Jag tittade inte så och tänker ‘en man där och en man där och att de kan 

ha nytta av varandra utan nu råkade en person behövas där och en annan behövas 

där.” (Personlig kommunikation, Respondent A, 2016) 

 

Som tidigare nämnts är två av de anställda män och resterande är kvinnor. Respondent A tror att 

det beror dels på traditioner. Hon påpekar att fler män arbetar inom lärarkåren, och hon tror att 

det beror på lönen då den ökar ju äldre barnen en person arbetar med är. Vidare tror Respondent 

A att det även beror på status, samt att män har rädslan för att bli anklagade för pedofili. Hon tror 
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även att utbildningen behöver jämställas med andra utbildningar som är lika långa - men som 

har högre lön och därmed anses vara mer attraktiva. 

 

För Respondent B spelar inte anställdas kön någon roll, utan kompetens är vad som är viktigt. 

Vidare berättar Respondent B att det inte arbetar några män inom hennes organisation, och att 

hon aldrig skulle anställa en person bara för att denne var en man: 

 

“Många brukar säga att ‘vi saknar män i förskolan’. Jag saknar inte män i förskolan, 

för mig är det viktigare med kompetens. Det spelar ingen roll - det är inte könen som 

är det viktiga. [...] Skulle det komma en man och jag känner ‘wow’, spelar det ingen 

roll, om kompetensen saknas.” (Personlig kommunikation, Respondent B, 2016) 

 

Att det arbetar få män inom förskolebranschen tror Respondent B att det beror på att det ses som 

kvinnogöra utan status och med låg lön att ta hand om barn, samt att förskollärarutbildningen är 

relativt ny. Dock tror hon att de nya läroplanerna lyfter fram lärandet inom branschen och att 

detta kan göra yrket mer attraktivt för både kvinnor och män. Detta tror Respondent B kommer 

leda till att fler män, på sikt, söker sig till branschen. Emellertid tror hon att det kan ta lång tid då 

det fortfarande är kvinnor, i största allmänhet, som har ansvar för barn och hushåll. Varför hon 

tror att det inte kommer att bli en helt jämställd fördelning av män och kvinnor i branschen. 

 

Respondent C har en manlig anställd i den ena av förskolorna hon är chef på. Hon tror att detta 

beror på traditionella könsroller. Vidare tror Respondent C att det även beror på att manlig 

personal stöter på svårigheter; de blir misstänkliggjorda av föräldrar - mycket på grund av media 

tror hon - och hon menar att män behöver arbeta hårdare för att ta sig fram inom 

förskolebranschen: 

 

“Det har med gamla traditioner att göra för att det är ett omsorgsyrke. Med sådant 

gammalt tänk och med fördomar så är det kvinnan som ska stå för omsorgen. [...] 

Manlig personal har svårigheter med att ta hand om små barn. Det kan vara att man 

blir väldigt misstänkt av föräldrar, media skriver väldigt väldigt högt och tydligt, 

vilket jag inte tycker är något fel, om pedofilskandaler och så. Det är alltid män som 

pekas ut i media. Det finns kvinnor förgriper sig på barn också - men det skrivs det 

inte om.” (Personlig kommunikation, Respondent C, 2016) 

 

Respondent D anser att det är av intresse att få in fler män i förskolebranschen, men att det är 

svårt då det är få som söker sig till yrkesområdet. Hon menar att endast har haft tre manliga 

sökanden till tjänster under hela hennes tid som förskolechef. Vidare tror Respondent D att det 

vore bra att få in fler män i förskolebranschen, men anser samtidigt att en helt jämställd 

fördelning bland könen inom branschen är en utopi, som troligen inte kommer ske på lång tid. 

Hon menar att anledningen till att så få män arbetar inom branschen beror på låga löner, att det 

är traditionellt kvinnligt att ha hand om barn, att förskolan inte ses som barnens första skolsteg: 

 

“Det är lågavlönat fortfarande, tror jag är den främsta anledningen. Samtidigt är 

det traditionellt kvinnligt att vårda och sköta om barn. Samtidigt ses inte förskolans 

plats i utbildningssystemet som barnens första skolsteg. I allmänhet verkar det vara 

vedertaget hos föräldrar och allmänheten att förskolan är ett dagis där kvinnor tar 
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hand om ens barn. Ger dem kärlek och trygghet medan de är på jobbet.” (Personlig 

kommunikation, Respondent D, 2016) 

 

Samtidigt förklarar Respondent D att det pågår satsningar på att få in mer män in i 

förskolebranschen. Detta genom exempelvis besök på rekryteringsdagar på högskolor, reklam på 

pelare och i köpcentrum. Dock anser hon att det känns maktlöst i dagsläget då hon menar att det 

är svårt att få unga män att vilja utbilda sig till förskollärare. 

 

Respondent E har i nuläget en man som kommer börja arbeta på en av förskolorna hon är chef 

för. Hon önskar att det var en bättre fördelning bland könen, men eftersom det är få som söker 

så spelar inte könet någon roll - någon måste få jobbet och just nu är bristen på förskollärare, rent 

generellt, ett större problem än bristen på manliga förskollärare. Samtidigt tror hon att det skulle 

vara bra för barnen att möta både manligt och kvinnligt: 

 

“Att ha både manliga och kvinnliga förebilder, tänker jag, är viktigt. Då får barnen 

se att det inte bara är kvinnor som arbetar med sådant här.” (Personlig 

kommunikation, Respondent E, 2016) 

 

Vidare har Respondent E arbetat på en enhet tidigare där det var fem män anställda, hon tror att 

när en man har blivit anställd blir det lättare att anställa fler, men att när en slutar så slutar flera 

också. Vidare tänker Respondent E att den ojämna fördelningen inom branschen har flera 

orsaker, men att en stor anledning är den låga lönen. Hon menar att det inte är ett välbetalt arbete. 

Samtidigt anser hon att de som arbetar i branschen måste ha ett genuint intresse att arbeta med 

barn. Hon har en tanke om att det på sikt kan bli fler män inom branschen just för att det numera 

är en förskola och inte längre ett daghem. Hon menar på att fler män arbetar i skolan - troligen på 

grund av att det handlar mer om lärande än om omsorg, vilket är tanken inom förskolan också. 

Respondent E tror att det kan få upp yrkets status något. Respondent E har inte märkt någon 

skillnad mellan hur män och kvinnor arbetar inom förskolan, utan att det beror på vem det är - 

personen. 

4.3 Könens likhetshypotes 

Respondent A säger att organisationen arbetar för att ha en rättvis lönesättning; rent generellt 

och mellan könen. Hon berättar att organisationen tittar på varför en individ tjänar mer än en 

annan; exempelvis varför en man ibland tjänar mer än en kvinna - beror det på om han är en man 

eller att han har mer erfarenhet? Respondent A berättar att det kan vara en särskild individ hon 

vill locka till arbetsplatsen och att de då krävs lite tänkande: 

 

“Samtidigt så kanske jag vill locka hit en man, men det kan ju vara på grund av att 

han har just det där musikintresset som jag behöver in i barngruppen, och inte bara 

att han är man.” (Personlig kommunikation, Respondent A, 2016) 

 

Vidare säger Respondent A att skillnader mellan de olika könen beror på vilken individ hon tittar 

på. Hon tycker sig se att en av männen jobbar likt flera av kvinnorna, medan hon ser att en kvinna 

kan arbeta väldigt likt den andre mannen i organisationen. Därmed konstaterar Respondent A att 

hur en man eller kvinna arbetar beror på personen och personligheten; inte på vilket kön en 

person har: 
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“[...] medan jag ser en kvinna jobba väldigt likt den andre mannen med mer rakhet, 

mer tydlighet. Så jag vill nog säga att det handlar om personen och personligheten 

och inte vilket kön de har.” (Personlig kommunikation, Respondent A, 2016) 

 

Respondent B berättar att hon har en manlig kollega som har en motsvarande roll i en annan 

förskola, men att hon inte vet hur han arbetar. Däremot säger hon att när hon tidigare arbetat 

med män har männen varit olika varandra. Dock säger hon att vissa män hon har arbetat med har 

varit duktiga på att fixa, medan andra har haft tummen mitt i handen. Hon säger att mannen som 

var duktig på att fixa fick en stereotypisk roll, men att han trivdes i den. Dock säger Respondent 

B att hon även arbetat med händiga kvinnor och menar därför att det inte har med kön att göra. 

 

Vidare menar Respondent B att det är samhället som uppfostrar oss och därmed tvingar på oss 

olika roller. Rollerna börjar redan i låg ålder i förskolan, både genom exempelvis litteratur, men 

även då barnen ser att det främst är kvinnor som har omhändertagande roller. 

 

Respondent C berättar att organisationen arbetar för att inte verka diskriminerande, i 

exempelvis lönefrågan. Samtidigt vill hon locka dit fler personer, vilket blir svårt om ingen fördel 

får ges: 

 

“Rent lönemässigt så finns det ju tänk om att inte, och det handlar ju om 

diskriminering i sådana fall då att män ska få fördelar. Dock är det ju så att vi vill ha 

hit dem, så hur ska vi då locka hit dem? Då vill man gärna ge en fördel, men man får 

inte ge en fördel. “ (Personlig kommunikation, Respondent C, 2016) 

 

Fortsättningsvis tycker sig inte Respondent C se någon skillnad mellan hur en kvinna och en man 

är mot barnen, men att de manliga medarbetaren ofta får i uppdrag att agera vaktmästare. Hon 

tror även att män tar på sig den händiga vaktmästar-rollen frivilligt: 

 

“Med barnen ser jag väl inte direkt någon skillnad mellan hur män och kvinnor 

arbetar, men däremot så får ju min manliga medarbetare ofta uppdrag att vara 

vaktmästare, men det verkar han inte ogilla på något vis.“ (Personlig 

kommunikation, Respondent C, 2016) 

 

Respondent D förklarar att hon upplever att hon samspelar bra med män på arbetsplatsen. Hon 

menar att hon har många manliga färdigheter. Vidare förklarar hon att hon kan ha en rakare och 

tydligare kommunikation med män än vad hon upplever att hon kan ha med kvinnor. Respondent 

D menar att kvinnor ofta kan vara mer integrerande och baksluga än män, att de oftare har en 

dold agenda: 

 

“Jag säger inte att kvinnor alltid är så, men jag upplever ibland att kvinnor kan vara 

mer integrerande och såhär lite baksluga. Att det finns en dold agenda på ett annat 

sätt. Män är mer rakt på, och jag har inte stött på att män är lika baksluga. Sedan 

märkte jag även, när jag arbetade i grundskolans värld en period, att jag tydligt 

kunde se att flickor körde mer spel för att skaffa sig fördelar i flickgruppen och i 

klassen. De var mer teatraliska i sin strävan. Killar är inte på det sättet. De hävdar 

sina behov och uttrycker sina önskningar på ett rakt sätt. [...] Sen vad som är 
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psykologiskt, om det forskningen säger att det inte finns några psykologiska 

skillnader, då är vi ju produkter av arv och miljö. Oavsett om det är medfödda 

psykologiska skillnader eller inte så påverkas vi ändå, vilket styr kvinnor och män i 

olika banor och åt olika håll.” (Personlig kommunikation, Respondent D, 2016) 

 

Respondent E tänker att det beror helt på vilka de är: 

 

“[...] och så tänker jag så här att det är ju inte män för att de är män i sig, alltså jag 

menar; det viktiga för vår del är att ha bra pedagoger och då tycker inte jag att det 

egentligen spelar någon roll om det är en man eller en kvinna. Sen tror jag att ur ett 

jämställdhetsperspektiv att det skulle vara bra mer fler män.” (Personlig 

kommunikation, Respondent E, 2016) 

4.3.1 Könsskillnader vad gäller ledarskap i arbetslivet 

Respondent A anser sig själv vara en emotionell ledare, att hon tar stor plats samt är tydlig vid 

behov. Hon berättar även att hon har stor tillit till sina medarbetare. Vidare tycker hon att ett 

typiskt exempel på hennes ledarskapsstil är att hon tar det lugnt med förändringar. Vidare har 

Respondent A fått höra att hon är en bra lyssnare och att hennes anställda vågar komma till henne 

ifall något har hänt. 

 

Vad gäller beslutsfattning inom organisationen så sker det enligt Respondent As uppfattning 

genom exempelvis samverkanssamtal tillsammans med facken och att det är lite beroende på 

vilka beslut som ska fattas. Vidare anser inte Respondent A att hennes ledarskap skiljer sig från 

manliga kollegors ledarskap, utan att hon tror att det snarare beror på olikheter mellan olika 

människor - inte kön: 

 

“Nej, utan det är olikheter mellan olika människor det handlar om. Jag kan vara lik 

och olik både män och kvinnor när det kommer till mitt ledarskap. [...] det jag märkt 

är ändå att jag kan vara både lik och olik män och kvinnor när det kommer till 

ledarskap. [...] Sen kan jag ju säga såhär att: ‘typiskt män’ när man är där i stundens 

hetta, men i grund och botten är det nog människor som styr och ställer i denna 

bransch och inte kön.” (Personlig kommunikation, Respondent A, 2016) 

 

Respondent B ser sig själv som en tydlig, ärlig och målinriktad ledare. Hon tycker att hon kan 

utvecklas genom att lära sig att saker behöver få ta sin tid; då hon ofta vill att saker och ting ska 

ske fort. Vidare är hon den som leder och fördelar arbetet, men hon vill ändå låta de anställda 

vara en del i beslutsfattandet för att alla ska få möjligheten att berätta vad de tänker. Respondent 

B tycker inte att hon kan se någon skillnad mellan en manlig ledare och en kvinnlig inom 

branschen. Hon återkommer till att det är hur personer är som uttrycker vilken typ av ledare 

dessa personer är, och att det inte har med könet att göra. 

 

Respondent C ser sig som en demokratisk ledare då hon vill att beslut fattas gemensamt. Hon vill 

hitta gemensamma mål och processer. Hon ser sig även som en lyhörd ledare som försöker gå på 

känsla: 
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“Jag ser mig själv som en ganska demokratisk ledare. Jag vill gärna att vi gemensamt 

tar beslut, jag vill gärna att vi hittar gemensamma mål och att vi har gemensamma 

processer. [...] Det ska kännas bra, inte bara se bra ut, utan det ska finnas en god 

känsla.” (Personlig kommunikation, Respondent C, 2016) 

 

Respondent D berättar att hon är en ledare med många sidor; hon är tydlig och det är svårt att 

missförstå vad hon vill, samtidigt står hon alltid bakom sina medarbetare, men har svårt att ge 

dem beröm. Hon vill väldigt mycket, men har inte tålamod att vänta. Hon ser att en av hennes 

starkare ledaregenskaper är hennes förmåga att få med sig folk och hon anser att hon är bra på 

att bygga starka relationer. 

 

Vidare anser inte Respondent D att hennes ledarskap skiljer sig från mäns ledarskap, utan att det 

i sådant fall skiljer sig från andra människors ledarskap. Hon anser inte att det direkt finns några 

typexempel på hur en man leder som skiljer sig från en kvinna. Däremot menar Respondent D att 

män har en fördel inom branschen och lättare blir chefer än kvinnor, samtidigt som män har 

nackdelen att de lättare blir misstänkliggjorda än kvinnor. Detta har emellertid inte med 

ledaregenskaper att göra: 

 

“Sedan kan det också vara så att om det är en manlig förskolechef, då är toleransen 

högre. Han kan ställa högre krav, för att han är man. Jag vet att *manlig person* 

klättrade snabbare än jag för att han var man och blev förskolechef tidigare. Fast vi 

hade samma utbildning. Sedan blev han rektor och arbetade som det i femton-tjugo 

år. Sedan närmade han sin pension, så han började jobba i förskolan igen. Gick från 

rektor till förskolechef, och då fick han det jobbigt därför att i förskolan var de 

mycket misstänksamma mot honom. Delvis för att han var man, men även för att 

han var ‘skolmänniska’. Så han hade tuffa bitar att arbeta med.” (Personlig 

kommunikation, Respondent D, 2016) 

 

Respondent E anser att hon är en strukturerad och rak ledare, men även att hon är lyhörd och 

engagerad. När hon arbetade som rektor för en skola kunde hon märka skillnader mellan sitt 

ledarskap och det manliga kollegornas. Exempelvis anser hon att män, generellt sett, är mer 

rättframma och vågar gå rakt å sak. Kvinnor, menar hon, kan vara mjäkigare. Hon poängterar 

samtidigt att detta har med olika typer av människor att göra, men att kvinnor tenderar att vara 

mer mjäkiga och att män tenderar att vara mer rättframma. 

4.4 Persons- och organisationspassfrom 

Respondent A menar att hon försöker att tänka på vad som behövs inom organisationen vid 

rekrytering; hon vill anställa en person som tillför något som saknas i arbetslaget: 

 

“Jag brukar försöka tänka: ‘vad behöver arbetslaget?’ Är en anställd duktig på, nu 

tar jag bara ett enkelt exempel här, matematik, och någon annan är bra på 

naturvetenskap, då kanske jag behöver någon med språkkunskaper. [...] Om inte du 

och jag jobbar lika - då blir det jättejobbigt i arbetslaget. [...] Jag skulle säga att jag 

vill ha anställda som kan tillföra varandra väldigt mycket, alltså att de kompletterar 

varandra och där spelar inte kön någon egentlig roll.” (Personlig kommunikation, 

Respondent A, 2016) 
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Det Respondent A menar är att det spelar ingen större roll vilket kön personen har vid en 

nyanställning så länge personen är lämplig och passar organisationen och dess behov bra - och 

att detta inte sitter i könet utan att alla människor är olika. Fortsättningsvis menar Respondent 

A att när en person anställs så kan det både hända att personen anpassar sig efter hur 

organisationen ser ut i då läget, men även att organisationen ibland förändras efter personen som 

anställd - beroende på vad organisationen behöver. Vidare tror hon att god “input” är bra för en 

organisation. Hon menar att om en person sitter i en organisation för länge tror hon att det är lätt 

att organisationen fastnar och slutar utvecklas. 

 

Respondent B säger att det beror på behovet rörande att anställa medarbetare. Hon berättar att 

hon gillar olikheter och att detta berikar organisationen. Samtidigt som hon måste anställa 

kompetent personal utifrån förskoleuppdraget. 

 

“Jag har idag 38 medarbetare och de är väldigt olika - och jag gillar olikheter. Det 

kan man se på olika sätt då olikheter, enligt mig, berikar oss.” (Personlig 

kommunikation, Respondent B, 2016) 

 

Respondent B tänker även att det är viktigt att hitta en person med erfarenhet, kunskap och vilja. 

Men att viljan är viktigt, för erfarenhet och kunskap får en person genom att arbeta. Hon menar 

att alla har varit nya en gång. Vidare påyrkar Respondent B att uppdraget sätts i första hand vid 

nyanställningar, och att medarbetarna måste skapa förutsättningar för barnens lärande. Om en 

person med kunskaper som ingen annan anställd på arbetsplatsen har, då låter hon den personen 

ta för sig och erbjuder både stöd för att utveckla medarbetaren vidare, samt ändrar inom 

organisationen så att den passar personen. 

 

När Respondent C rekryterar nya medarbetare eftersöker hon framförallt förskollärare, hellre 

än barnskötare. Könet spelar mindre roll. Dock går det inte alltid att anställa förskollärare då hon 

menar att det råder stor brist på förskollärare i Västerås: 

 

“Jag tror det fattas mellan 80 och 100 förskollärare inom den kommunala 

verksamheten i Västerås stad idag.” (Personlig kommunikation, Respondent C, 

2016) 

 

Respondent C vill gärna anställa personer som kompletterar redan befintlig personal. Detta 

innebär att hon gärna vill anställa en person som kan tillföra något nytt. Vidare vill hon helst att 

en nyanställd inte anpassar sig efter organisationen, utan att organisationen får anpassa sig efter 

den nya individen. Respondent C har krav på de nyanställda att de ska visa sin egen syn på saker 

och ting och absolut inte anpassa sig efter det som redan är. Hon nämner även att rekrytering av 

förskollärare i Västerås stad sker gemensamt. I slutet av varje annons finns en standardtext alltid 

med, där nämns bland annat att ”vi vill ha en sammansättning av medarbetare som speglar 

mångfalden i vårt samhälle”. (Arbetsförmedlingen, 2016) Det står alltså inget specifikt om att 

män efterfrågas. 

 

Respondent D menar att dagens rekryteringsläge är problematiskt på så vis att det inte finns 

tillräckligt många sökande till utannonserade tjänster. Däremot menar hon att hon gärna 

anställer en person som kompletterar redan befintlig personal och kan tillföra ny kunskap: 
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“Jag har i dagsläget plats för 42 medarbetare i min verksamhet, och jag behöver nog 

åtta nya till hösten. Jag vill absolut att dessa åtta inte ska komma in i vår verksamhet 

och anpassa sig till den - utan jag vill att dessa personer ska ha en 

påverkansmöjlighet på verksamheten. Detta ser jag som absolut nödvändigt, att de 

kan tillföra ny kunskap.” (Personlig kommunikation, Respondent D, 2016) 

 

Respondent E säger att vid nyrekryteringar beror det på situationen vem som anställs. På en av 

hennes avdelningar krävs pedagoger med särskild specialpedagogisk kompetens. I övriga 

förskolor tänker Respondent E att hon kan vara mer flexibel, så länge det är en förskollärare som 

söker tjänsten. Oftast tänker hon att en person som kan passa in i verksamheten är den hon 

anställer. Emellertid är det viktigaste kravet att personer som anställs är grundutbildade 

förskollärare, sedan tittar hon på erfarenhet. Respondent E vill inte anpassa organisationen efter 

en ny medarbetare, utan anser att det redan finns en tydlig vision inom organisationen och 

därmed får den nyanställda passa in i den visionen. 

4.5 Joan Ackers teori om genus i arbetslivet 

Respondent A berättar att det är svårt att arbeta med en jämställd könsfördelning då hon inte 

kan anställa en man bara för att han är man. Hon vill inte att en specifik grupp särbehandlas:  

 

“Då är jag ju ute på hal is så att det visslar om det - för då kan det ju bli 

diskriminering mot en kvinna som har samma, eller mer och bättre, kvalifikationer, 

erfarenhet, kunskap och så vidare. [...] Jag ska ju titta strikt på kunskap egentligen.” 

(Personlig kommunikation, Respondent A, 2016) 

 

Rörande jämställda arbetsuppgifter är Respondent A osäker på att om hon ens tänker jämställt, 

men att hon nu försöker tänka att oavsett vem personen är och vilket kön denne tillhör så är det 

okej att utföra all uppgifter som finns på förskolan. Hon menar att det spelar ingen roll om det är 

en kvinna eller man som spelar fotboll med barnen, byter blöja eller bakar. Vidare menar 

Respondent A att ett ideal inom organisationen är mångfald och jämställdhet. Hon menar även 

att för att skapa normfria och icke-könsbundna arbetsuppgifter jobbar Respondent A och hennes 

anställda med värdegrund och fördomar: 

 

“Jag hade en kompetensutvecklings-dag för några veckor sedan och då jobbade vi 

med värdegrund och med fördomar. Ett arbetslag, de hävdar att de inte hade några 

fördomar. Då gratulerade jag dem och så tänkte jag såhär: ‘Jaha? Detta borde vi nog 

spåra lite mer i… ‘ Och ett annat arbetslag, de kom på många fördomar som de hade 

och de funderade på hur de ska förhålla sig till det. [...] Sedan är det viktigt att jag 

själv är medveten om mina fördomar. Den dagen jag säger att jag inte har några - 

då talar inte jag sanning - alla har fördomar, men det handlar om hur vi kan förhålla 

oss till dem.” (personlig kommunikation, Respondent A, 2016) 

 

Vidare så håller sig de två förskolorna som hon har ansvaret över ihop avdelningsvis, enligt 

Respondent A, och att hon få försöker matcha ihop tvärgrupper i syfte att undvika grupperingar 

- både könsgrupperingar och andra. Respondent A berättar att när männen har möjlighet att 

prata med varandra så kan de bli ganska kaxiga och att jargongen ibland förändras och blir 
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hårdare. När det handlar om informella besluts så fattas sådana ibland enligt Respondent A, och 

hon menar att detta kan skapa klyftor. Respondent A upplever att det oftare händer att kvinnor 

är med och fattar sådana beslut än män. 

 

På formella möten tycker Respondent A att det tydligt syns vilka av de anställda som är mer 

dominerande, och dessa är inom organisationen kvinnor och inte män. För att hantera detta så 

brukar Respondent A säga åt sina anställda att vänta så de mer blyga och tysta får chansen att 

höras. Hon tror att kvinnorna är mer dominerande än männen i organisationen och att det kan 

bero på att männen är i minoritet. 

 

Respondent A försöker ge alla anställda samma möjligheter till utveckling, men hon bestämmer 

dock vad hon behöver just nu i organisationen och utgår ifrån det. Sedan ser hon gärna att 

personalen efterfrågar själv, och hon gör ingen skillnad på kvinnor och män i sådana situationer. 

 

Respondent B anser att det är enkelt att värdera arbetsuppgifter jämställt; då barnskötare och 

förskollärare har olika ansvarsområden enligt läroplanen. Samtidigt som det är känsligt eftersom 

det tidigare inte har varit så, utan att barnskötare hade samma uppgifter. Vidare berättar 

Respondent B att det kan hända att problem uppstår mellan barnskötare med lång erfarenhet 

och nyutexaminerade förskollärare, men hon anser inte att detta är något som har med kön att 

göra: 

 

“Problemet blir att alla barnskötare inte har förståelse för uppdraget som det ser ut 

idag, vilket det inte gjorde för tjugo år sedan. Vissa har stannat vid förlegade 

kunskaper, och kommer det då en förskollärare och ändrar på något man alltid gjort 

förut, det är då vi har problem. Detta har ingenting med kön att göra. Det sker på 

samma sätt oavsett om det gäller män och kvinnor och vem som har vilken 

utbildning.“ (Personlig kommunikation, Respondent B, 2016) 

 

Respondent B berättar att informella beslut inte fattas på arbetsplatsen eftersom hon är tydlig 

med vad som gäller och vilka regler som finns. Vidare bedrivs ständigt arbete med att skapa 

normfria arbetsuppgifter och att det inte spelar någon roll vem som utför en uppgift, så länge den 

som utför arbetet har kompetens: 

 

“För mig har alla lika värde. Det spelar ingen roll vem som gör det, spelar det någon 

roll så har det med yrkeskategori att göra, att någon har specifik kompetens. Inte 

kön.” (Personlig kommunikation, Respondent B, 2016) 

 

Respondent B märker av att vissa medarbetare tar mer plats på de formella mötena, att det faller 

mer naturligt för vissa än för ändra. Detta är inget hon tror har med medarbetarnas kön att göra; 

vem som är blyg och vem som är utåtriktad, utan att det, återigen, handlar om vilken typ av 

människa det är. 

 

Respondent B berättar att alla inte att kan utvecklas på samma sätt eftersom vissa kurser är till 

för förskollärare enbart, men att hon försöker hitta en lösning så att alla kan få en snarlik 

kompetensutveckling. 
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“Jag tänker alltid på kompetens för hela, för alla samtliga medarbetare. Sen finns 

det särskilda kurser som är för förskollärare och då har inte barnskötare den 

möjligheten.” (Personlig kommunikation, respondent B, 2016) 

 

Respondent C berättar att organisationen vid nyrekrytering vill uppnå mångfald, men att 

tankarna inte rör sig mot manligt och kvinnligt. Ändå arbetar hon för att få in fler män i 

branschen. Främst anser hon dock att det bedrivs arbete för att få in fler folk i branschen - inte 

specifika kön - just för att det i allmänhet är sådan brist på förskollärare. Vidare har Respondent 

C märkt att vissa har problem med manliga medarbetare: 

 

“[...] och det är också tyvärr så här att jag får nästan alltid samtal från föräldrar när 

praktikanter eller resurser av manligt kön arbetar på förskolan, de undrar -vad har 

vi för policy? Vad har vi för rutiner när det gäller manlig personal?’. Det är 

jättetråkigt, jättetråkigt.” (Personlig kommunikation, Respondent C, 2016) 

 

Vidare berättar Respondent C att alla arbetsuppgifterna ser olika ut, och därmed blir de olika 

betydelsefulla och eftertraktade. Dock försöker hon göra dem mer jämställda. Hon anser att det 

är svårt att skapa normfria arbetsuppgifter då det är få män i förskolan, och att fokus istället blir 

på att skapa en normfri förskola för barnen. Särskilt då det rör sig om mångkulturella förskolor. 

Dock kommer det ibland in klagomål från föräldrar som menar att männen inte får utföra vissa 

arbetsuppgifter, då är det viktigt att manliga pedagoger tydligt säger ifrån: 

 

“Och han är väldigt tydlig med att tala om att ‘men här är vi alla lika och vi gör 

samma arbetsuppgifter allihopa, vi gör ingen skillnad på kön’.” (Personlig 

kommunikation, Respondent C, 2016) 

 

Respondent C tycker att det syns tydligt att vissa anställda tar mer plats på möten och för att alla 

ska få sin röst hörd arbetar hon med att sitta med anställda i mindre forum. Hon har inte märkt 

att det är specifikt män eller kvinnor som tar större plats, utan det handlar om de anställdas 

personligheter. Vidare märker hon ibland att de anställda fattar egna, informella beslut. Hon 

berättar att en manlig pedagog ofta är med och fattar dessa beslut, men hon tror att det snarare 

beror på att han är en driven och engagerad person, inte för att han är man. 

 

Respondent D säger att hon ibland kan se att vissa anställda har starka ledaregenskaper tar mer 

plats, detta lyfter hon som något bra och brukar låta dessa personer bli arbetsledare - men 

samtidigt se till att de håller sig till formella regler som stadgats. Vidare märker hon ibland att 

vissa informella beslut fattas, men hon anser att dessa informella beslut ibland kan vara bra. Då 

brukar hon ta upp att hon vet om dessa beslut, och göra det informella beslutet officiellt. 

Samtidigt menar Respondent D att det ibland fattas informella beslut som går emot exempelvis 

arbetsmiljölagen, skollagen och annat, då brukar hon ta upp detta med de anställda och förklara 

vilka regler som ska gälla. 

 

Vidare berättar Respondent D att det inte är män eller kvinnor som är mer dominanta, utan det 

handlar snarare om att förskollärare har ett större ansvar i största allmänhet än barnskötare, och 

då anser Respondent D att det är ganska naturligt att just förskollärare har en tendens att höras 

mer än barnskötare: 
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“Om man säger såhär, vårt uppdrag enligt läroplanen ter sig på så vis att vi generellt 

sett har två yrkeskategorier i förskolan: Vi har förskollärare och barnskötare. I 

läroplanen har förskolläraren ett särskilt ansvar, samtidigt som det stadgas att 

arbetslaget som helhet har en del uppgifter. Arbetslaget som helhet består av 

förskollärare och barnskötare, men det är förskollärarna som i slutändan har det 

yttersta ansvaret, och därmed blir det naturligt att dessa har mer att säga till om. 

Såklart ser det sedan inte alltid ut så i verkligheten.” (Personlig kommunikation, 

Respondent D, 2016) 

 

Fortsättningsvis berättar Respondent D att alla arbetsuppgifterna ska värderas lika högt, oavsett 

om det rör sig om att diska, byta blöjor eller vara ute och leka med barnen. Detta är finns stadgat 

i läroplanen; att alla uppgifterna ska vara likvärdiga och pedagogiska. Dock menar Respondent D 

att det snarare finns vissa uppgifter som är mer eftertraktade än andra. Däremot menar 

Respondent D att detta är något som alla upplever, och det handlar inte om genus, utan både 

kvinnor och män finner vissa uppgifter som mer eftersträvansvärda än andra uppgifter. 

 

Slutligen tror Respondent D att det bästa sättet att få in fler män i branschen skulle vara att samla 

dem på samma ställe; det vill säga att se till att när en man anställs så hamnar han på en förskola 

där andra män redan arbetar. Detta för att männen på så vis kan få en social förstärkning i 

varandra, och genom detta skulle fler män på söka sig till branschen, med resultatet att branschen 

på sikt skulle kunna bli mer jämställd. 

 

Respondent E tycker inte att de arbetar för att göra arbetsuppgifter mer jämställda, utan att alla 

arbetsuppgifterna är för alla. Vidare menar hon att det finns en del oskrivna regler inom 

förskolorna hon är chef för, men att det är färre sådana idag än när hon började. 

 

Vidare menar Respondent E att visionen som organisationen har är att skapa en trygg miljö som 

är lustfylld och utmanande. På sina enheter kan hon inte påstå att försök görs att skapa normfria 

arbetsmiljöer, men att hennes kollegor som har män anställda helst inte vill stänga och öppna 

förskolan själva - då dessa är rädda för att bli utpekade som pedofiler. 

 

När det gäller formella möten säger Respondent E att vissa är mer dominerande än andra, men 

att detta är något som har minskat sedan hon började arbeta inom organisationen. Vidare kan 

hon inte märka att män tar mer plats än kvinnor, men hon menar att detta inte har med kön att 

göra, utan med olika personligheter: 

 

“[...] och sen är det ju så att visst det är klart att jag har några stycken som tar mer 

plats - men som också får ta mer plats. Jag tycker inte att det är något negativt, utan 

nu är det mer att det skapar diskussioner liksom. [...] Jag tänker såhär, alla har ett 

värde, alla har en plats och alla kan bidra. Men där vi får jobba mer, vilket vi pratat 

om, är att alla behövs för alla saker. För det finns de som är bättre på att göra vissa 

saker än andra, vilket är okej, men då får man ha dialoger. Jag vill inte att män 

tänker, eller att män inte får göra vissa saker och att de inte får ta plats bara för att 

de är män.” (Personlig kommunikation, Respondent E, 2016) 
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Enligt Respondent E får alla anställda samma möjligheter till utveckling. Alla anställda måste 

utvecklas, anser hon, och har fyra dagar om året som är öronmärkta för just 

kompetensutveckling.  
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5 Analys 
I detta kapitel presenteras undersökningens analys. I analysen möts den insamlade data som 

presenterats i empiri-kapitlet med de valda teorierna som har presenterats i teorigenomgången. 

Analysmodellens teoretiska element används vid analysen (se Figur 1). 

5.1 Equality management 

I denna del kommer de olika elementen från analysmodellen (se Figur 1) vad gäller equality 

management analyseras. 

5.1.1 Kvalitativt och kvantitativt equality management 

Som förklarats i teorigenomgången innebär equality management att organisationer arbetar för 

att försöka uppnå en kvantitativ jämställdhet mellan könen, det vill säga att de som arbetar på 

organisationer och de som har chefspositioner är ungefär lika många kvinnor som män 

(Armstrong, 2010; Mångfald.com, u.å.). Inom förskolebranschen är detta uppenbart inte uppnått 

då samtliga respondenter uppger att de antingen har inga eller få män anställda. Det var även 

tydligt att främst kvinnor innehar chefspositioner inom branschen då bristen på män var påtaglig 

vid val av respondenter. Respondenterna har med varandra liknande tankar om vad bristen på 

män inom yrket beror på; det är ingen status i att arbeta som förskollärare, lönerna är för låga i 

förhållande till utbildningens längd, det finns en större risk som man (än som kvinna) att pekas 

ut som pedofil, samt att det traditionellt sett har varit ett kvinnoyrke och att den bilden 

fortfarande lever kvar. Mot denna bakgrund är kvantitativ equality management inte uppnått. 

 

Vidare är någonting som däremot framkom i undersökningen att fyra av fem respondenter 

arbetar med kvalitativt equality management, om än omedvetet, det vill säga att både mäns och 

kvinnors erfarenheter, värderingar och kunskaper tillvaratas och påverkar utvecklingen inom 

organisationen (Armstrong, 2010; Mångfald.com, u.å.). Ingen av respondenterna säger rakt ut att 

de arbetar med equality management, men det framkommer ändå, exempelvis när de tar upp att 

män och kvinnor får utföra samma arbetsuppgifter, när de låter män och kvinnor ta lika stor plats 

under möten, och när de menar att ingen skillnad görs mellan anställda män och kvinnor. Den 

enda respondenten som menar att hon inte arbetar med varken kvantitativt eller kvalitativt 

equality management är Respondent B som inte anser att män behövs inom organisationen, hon 

anser inte att det saknas män inom förskolan, vilket hon menar att många andra verkar tycka. 

Respondenten verkar vara medveten om att hennes synsätt går emot vad andra Ackeranser, men 

hon tycker inte att bristen på män är ett problem. Då finns det heller ingen mening att arbeta mot 

en mer jämställd könsfördelning. Dessutom menar Respondent B att männen som arbetar inom 

branschen ofta får “hantverkare”- eller “tekniker”-roller, men att de inte har något emot detta. 

Detta pekar på att män, även när de innehar ett (traditionellt sett) kvinnligt yrke ändå utför 

typiskt manliga uppgifter. 

5.1.2 De fyra byggstenarna inom equality management 

Samtliga respondenter tar upp att de inte kan anställa en man endast för att han är en man, om 

det finns en kvinna med högre kompetens och/eller längre erfarenhet. Vilket innebär att inga 

förskolor i studien arbetar med den fjärde byggstenen, jämställda resultat (Miller, 1996), 
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exempelvis könskvotering. Detta är lite motsägelsefullt då samtliga respondenter även tar upp 

att det är viktigt för barnen att se att både män och kvinnor kan ha ett omhändertagande yrke, 

men inga konkreta och direkta satsningar görs i syfte att få in fler män. Samtliga respondenter 

menar även på att könen egentligen inte spelar någon roll utan att olika människor beter sig på 

olika sätt, vilken är en av tankegångarna när det rör sig om ontologisk jämställdhet (Miller, 1996) 

– då borde det rimligtvis finnas mer män inom branschen – och då borde det finnas en större vilja 

att anställa män. Vidare handlar equality management om att organisationer behöver inse att en 

jämnare fördelning bland män och kvinnor leder till ett bättre arbetsklimat, högre 

kompetensutveckling samt högre ambitioner bland medarbetarna (Armstrong, 2010; Miller, 

1996). Detta är något som Respondent D har tankar kring då hon menar att fler män rimligen 

skulle komma in i branschen om de inte portionerades ut på olika förskolor – utan att fokus 

istället borde ligga på att anställa män till samma förskolor tills det blir jämställt, då hon menar 

att det sociala samspelet skulle förbättras. Detta tyder på att Respondent D går emot ontologisk 

jämställdhet och jämställda förutsättningar (Miller, 1996) då hon tror att män skulle vara mer 

intresserade av att arbeta inom branschen om de fick arbeta med andra män. 

 

Det finns en uppenbar vilja att få in fler män i förskolebranschen. Nästan alla respondenterna kan 

enas om att det vore en fördel för barnen att få se att både män och kvinnor kan ha 

omhändertagande yrken. Emellertid menar samtliga respondenter att inga eller få män arbetar 

på förskolorna de är chefer över. Samtidigt menar samtliga respondenter att ”manliga” och 

”kvinnliga” arbetsuppgifter inte existerar, vilket handlar om jämställda förutsättningar och 

jämställda möjligheter (Miller, 1996), och att både kvinnor och män kan göra samma sak 

beroende på intresse och personlighet, inte kön. Att få bort könsbundna arbetsuppgifter och en 

normfri arbetsplats påstår respondenterna är viktigt och något värt att sträva efter, samtidigt 

som det ändå är acceptabelt för män att göra typiskt manliga uppgifter och tycka om det, eller 

kvinnliga uppgifter och tycka om det, och vice versa. 

 

Vidare har samtliga förskolor en utvecklingsplan vilket innebär att samtliga anställda är 

berättigade kompetensutveckling, oavsett kön (Personlig kommunikation, Respondent A-E, 

2016), vilket innebär att jämställda möjligheter (Miller, 1996) är något som finns inom 

branschen. 

5.2 Könens likhetshypotes 

Som redan klargjorts i teorigenomgången finns den så kallade hypotesen om könens likheter (the 

gender similarities hypothesis - könens likhetshypotes) som handlar om att kvinnor och män är 

lika på nästan alla psykologiska variabler, att det är större variationer inom könen än mellan 

könen, samt att 78 procent av de könsskillnaderna som finns är små eller nära icke-existerande 

(Hyde, 2005). Detta är något som samtliga respondenter i denna studie har märkt bland sina 

anställda. Alla respondenterna klargör att om det någon gång är en skillnad mellan hur de 

anställda arbetar så är det på grund av deras intressen, personligheter eller miljömässiga faktorer 

– inte på grund av vilket kön de har. Exempelvis menar Respondent A att hon har en anställd man 

som föredrar att arbeta med stereotypiska kvinnouppgifter, och en annan man som föredrar att 

arbeta med stereotypiska mansuppgifter, och vice versa. I denna studie könens likhetshypotes att 

stämma överens med verkligheten. 
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Att det är större skillnader inom könen än mellan könen har samtliga respondenter, som redan 

klargjorts, påtalat; varför det kan tyckas vara märkligt att så få män arbetar inom branschen. Om 

det nu är så få skillnader mellan män och kvinnor borde det vara en jämnare fördelning mellan 

män och kvinnor inom förskolebranschen, samtidigt som detta även kan ses som en anledning till 

att det är så få män: Det är så få skillnader mellan män och kvinnor, så det spelar ingen roll om 

det är män eller kvinnor som har hand barnen, så det spelar ingen roll att det är just kvinnor som 

gör det. Med andra ord finns det två sidor av samma mynt när det kommer till denna bransch och 

likhetshypotesen; det går att argumentera att det borde vara fler män inom branschen om 

hypotesen stämmer, samtidigt som det inte bör spela någon roll vilket kön förskollärarna har. 

5.2.1 Könsskillnader vad gäller ledarskap i arbetslivet 

Som förklarats i teorigenomgången är skillnaden mellan två olika kön mindre än den mellan två 

olika personer inom samma kön. Vidare hävdas att skillnaden mellan män och kvinnor i 

ledarroller är obetydande små. (Levy, 2010) Ledande kvinnor kan vara mer erfarna med att vara 

beräknande, interpersonellt känsliga och omhändertagande, dock anses dessa egenskaper 

komma från miljö och inte könstillhörighet (Yukl, 2002). Det var endast Respondent E som kunde 

se några skillnader mellan en manlig och kvinnlig ledare, dock var hennes erfarenhet från hennes 

tid som rektor för en grundskola. Fyra av fem respondenter uttryckte att skillnaden mellan 

förskolechefer troligen inte hade med könstillhörighet utan helt enkelt att det rör sig om olika 

personer. Däremot visar respondenterna att miljömässiga faktorer kan bidra till att män och 

kvinnor leder på olika sätt, detta genom att säga att de ofta kan tänka “typiskt män” om män säger 

eller gör något. 

 

Kvinnor tenderar att fokusera på kommunikation, samarbete och omhändertagande (Andersen 

& Hansson, 2011). Fyra av fem respondenter uttryckte att de var lyhörda och tog beslut 

tillsammans med sina medarbetare. Den femte hävdade att hon var duktig på att få med sig folk. 

De flesta ansåg det vara viktigt att beslut är något som alla får vara med och kommunicera sin 

åsikt kring men att det i slutändan ändå är förskolechefen som fattar besluten. Respondenternas 

uppfattningar stämmer alltså överens med tidigare forskning om att det inte verkar finnas någon 

skillnad när det kommer till vilket kön en förskolechef har - och om det gör det så beror det på 

miljömässiga faktorer (Yukl, 2002). 

5.3 Persons- och organisationspassfrom 

Som tidigare nämnt är P-O-fit den passform som finns mellan individens och organisationens 

normer och åsikter (Kristof, 1996; McKay & Avery, 2005). En individ kan vara ett supplement 

eller ett komplement, det vill säga att personen passar in i redan rådande situation genom att 

vara likadan eller genom att tillföra något nytt. En organisation kan anpassa sig efter en individ 

alternativt kan en individ anpassa sig efter en organisation. (Kristof, 1996) 

 

Fyra av fem förskolechefer anser att det är bra om den nyanställda kan tillföra något nytt till 

organisationen, alltså komplettera, den femte anser att det beror på situationen och att hon kan 

vara flexibel men att det är viktigt att personen passar in i den redan befintliga visionen. Dock tas 

problemet med få sökande upp, när det inte är tillräckligt många utbildade förskollärare så går 

det inte alltid att välja utan istället får cheferna helt enkelt ta det som erbjuds. Samtliga 

respondenter talar om att det är viktigt att få in nya tankar och kunskaper i organisationen samt 
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att lämplighet är viktigt. Samma fyra förskolechefer är positiva till att anpassa organisationen 

efter en individ och att individen ska kunna påverka, medan den femte inte alls vill anpassa 

organisationen. Samtliga förskolechefer trycker på att det viktigaste är att personen som ska 

anställas är utbildad förskollärare. Majoriteten ser alltså att en kompletterande individ ger den 

högsta P-O-fiten. 

 

Detta tyder på att överlag vill respondenterna få in personer som kan påverka organisationen, 

det vill säga att de vill anställa komplement. Samtidigt är respondenterna, överlag, villiga att 

anpassa organisationen efter en ny person. En man kan klassas som ett supplement i denna studie 

då de inte är ‘likadana’ som kvinnor och därmed tillför något nytt. Att det sedan är brist på män 

och brist på förskollärare i största allmänhet medför att det inte alltid är möjligt att anställa 

komplement, varför även supplement anställs. 

5.4 Joan Ackers teori om genus i arbetslivet 

Genusforskaren Joan Acker menar på att ojämställdhet skapas i organisationer då det görs 

skillnad mellan könen på arbetsplatsen. Acker anser att det finns fyra processer som skapar och 

formar organisationer och genus på arbetsplatsen, och som kan leda till ojämställdhet. (Acker, 

1992; 2012)  

5.4.1 Strukturer 

Samtliga respondenter har få eller inga män som arbetar ute i deras enheter och menar att det, 

som redan nämnts, beror på att få män är intresserade av att arbeta inom förskolan. Flera av 

respondenterna upplever problem när de anställer just män, då föräldrar ringer och frågar vilka 

rutiner förskolan har för manlig personal och hur policyn ser ut. Detta tyder på att de män som 

intresserar sig för branschen snabbt blir misstrodda och att föräldrar vill att det görs skillnad på 

kvinnliga och manliga anställda - vilket i stora drag betyder att samhället har en bild av vad män 

och kvinnor bör ha för uppgifter. Detta är vad Joan Acker (1992; 2012) menar är en strukturell 

process som skapar ojämställdhet inom organisationer. Samtidigt anser ingen av respondenterna 

att det görs skillnad på arbetsuppgifter och villkor på grund av kön inom deras enheter; trots 

detta får ofta männen som arbetar i förskolan rollen som “hantverkare” eller “vaktmästare” 

(Personlig kommunikation, Respondent B, 2016), vilket tyder på att det finns ett mål att skapa 

jämställda strukturer inom branschen, men att det är svårt på grund av samhällets påtryck, men 

även männens egna preferenser då vissa inte har problem med att främst sysselsätta sig med 

manliga arbetsuppgifter även inom en kvinnlig bransch. 

 

Vidare skiljer sig Respondent E från övriga respondenter då hon säger att de inte arbetar för att 

göra arbetsuppgifter mer jämställda; då alla arbetsuppgifterna redan är för alla. Alltså menar 

respondenten att strukturerna redan är jämställda, fastän hon sedan säger att vissa manliga 

anställda inte vågar öppna och stänga förskolan själva av rädsla att pekas ut som pedofiler 

(Personlig kommunikation, Respondent E, 2016). 

 

En annan synvinkel framförs av Respondent B och D (Personlig kommunikation, 2016) då dessa 

menar att det snarare är ojämställt mellan barnskötare och förskollärare, än mellan kvinnor och 

män. Förskollärare är högre i rang och har mer komplicerade och omfattande ansvar än 

barnskötare. Respondenterna menar att detta är något som skapar större ojämställdhet på 
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arbetsplatserna än mellan könen. Alltså är det inte bara könen som skapar strukturell 

ojämställdhet inom branschen, utan även mellan befattningarna. 

5.4.2 Symboler, normer & ideal 

En stark organisationskultur verkar, enligt samtliga respondenter, vara en del av 

förskolebranschen överlag. Alla respondenterna ser att det finns oskrivna regler och normer, 

bland de anställda (Personlig kommunikation, Respondent A-E, 2016). Att män skulle fatta mer 

beslut är inte något som märktes av ute i förskolorna, enligt respondenterna (Ibid.). I det 

informella beslutsfattandet upplever Respondent A att det finns en tendens att kvinnor fattar fler 

informella beslut än män (Personlig kommunikation, Respondent A, 2016). Vid första anblick kan 

detta tyda på en ojämställdhet inom denna process, däremot är det långt fler kvinnor som arbetar 

inom branschen - vilket gör att oddsen för att det är en kvinna som fattar beslut är högre. Därmed 

är det inte nödvändigtvis ojämställdhet i processen som gör att kvinnor fattar fler beslut, utan 

(som tidigare förklarats) den kvantitativa ojämställdheten i könsfördelningen. Vidare skulle det 

kunna vara så att fler kvinnor vågar fatta informella beslut i och med att de har en större 

gemenskap av andra kvinnor som kan stå bakom dem än vad män har. 

5.4.3 Interaktioner 

Enligt samtliga respondenter syns det tydligt vilka anställda som är dominanta och vilka som är 

något mer blyga (Personlig kommunikation, Respondent A-E, 2016). Det finns tendenser till att 

kvinnorna inom organisationerna är mer dominerande, troligen, som redan stadgats, eftersom 

männen är i minoritet och kvinnorna står bakom varandra. Något som däremot syns tydligt är att 

män tenderar att bli förändrade när de umgås med andra män, att de exempelvis blir mer “kaxiga” 

(Personlig kommunikation, Respondent A, 2016), vilket kan tyda på att en manlig norm inom 

branschen är att ha en mer “kaxig” attityd mot andra män, men inte mot kvinnor. Detta tyder på 

att processen vad gäller interaktioner (Acker, 1992; 2012) verkar vara till viss del ojämställd då 

män beter sig på olika sätt i sin interaktion till medarbetare beroende på könet på medarbetaren. 

 

Vidare anser samtliga respondenter (Personlig kommunikation, Respondent A-E, 2016) att det 

är personligheter som styr hur mycket plats en anställd tar och hur dominant en anställd är - mer 

än personens kön. 

5.4.4 Identitetsarbete 

Som redan förklarats finns det en utvecklingsplan som innebär att samtliga anställda, oavsett 

kön, inom förskolebranschen är berättigade kompetensutveckling. Med andra ord får alla 

anställda möjligheter att utvecklas och det spelar då ingen roll vilket kön den anställde tillhör. 

Detta tyder på att processen vad gäller identitetsarbete (Acker, 1992; 2012) är jämställd inom 

förskolebranschen, eftersom samtliga anställda på arbetsplatsen blir givna strategier för att nå 

framåt. Dessutom handlar processen, som förklarats i teorigenomgången, om att män ofta ges 

bättre villkor för utveckling vilket leder till ojämställdhet (Ibid.), men detta stämmer alltså inte 

inom denna bransch.  
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6 Diskussion och slutsats 
I detta kapitel diskuteras analysen, vilken är baserad på insamlad data, och innehåller personliga 

reflektioner. Diskussionerna mynnar sedan ut i slutsatser som ämnar svara på uppsatsens 

frågeställning. 

6.1 Diskussion 

Med den rådande bristen på utbildade förskollärare är det svårt att välja vilka personer en 

förskolechef vill anställa, ofta är det inte tillräckligt med sökande för de utannonserade 

tjänsterna. Majoriteten av de tillfrågade respondenterna anser att det är viktigt att nyanställda 

tillför något nytt till organisationen, vilket innebär att de är komplement, och de anser även att 

organisationen kan anpassas utefter individen. Vad detta leder till är att organisationer utvecklas. 

Exempelvis kan en individ som är olik de redan anställda vara en man, problemet är, som sagt, 

att det är så få ansökande till förskolan. Även om förskolecheferna vill ha en organisation i 

utveckling mot jämställdhet blir det svårt när det kommer få sökande, både män och kvinnor. 

Samtidigt finns krav på att anställa utbildad och kompetent personal, varför detta är kvalitéer 

som förskolecheferna måste gå efter även om det kommer manliga sökanden. Könskvotering är 

ett sätt detta skulle kunna lösas på; att satsa på att anställa en viss andel män till varje förskola, 

vilket då innebär att arbeta med jämställda resultat - positiv diskriminering, men det går heller 

inte om inga män söker tjänsterna. Alltså ligger inte problemet i viljan bland förskolecheferna. En 

vilja finns att anställa komplement till förskolan, gärna i form av män, men för att kunna göra 

detta behövs först män som vill arbeta inom branschen. 

 

Vidare är det alltså helt klart uppenbart att kvantitativt equality management inte har uppnåtts, 

frågan är varför; varför det är en så stor brist på män som arbetar inom förskolebranschen. Även 

fast alla respondenterna förutom en (Respondent B) arbetar för att uppnå ett kvalitativt equality 

management räcker det inte riktigt då huvudfokus borde vara att få in fler män i branschen innan 

det egentligen ger något att arbeta kvalitativt. Samtliga förskolechefer har tankar om varför det 

är så få män som arbetar inom branschen, men ingen arbetar aktivt för att få in fler. Anledningar 

som har getts till bristen på män har redan stadgats; låg lön (i förhållande till utbildningslängd), 

låg status, risk att pekas ut som pedofil, samt att yrket traditionellt sett har varit kvinnligt. 

Emellertid uppger ingen respondent att arbete bedrivs för att göra yrket mer attraktivt för män. 

Snarare motsatsen, enligt Respondent B. Att tillåta män få en traditionellt manlig roll på förskolan 

när de väl arbetar där skulle kunna ses som en nackdel i och med att det göder bilden av vad en 

man ska och kan göra - även när han har ett omhändertagande yrke. Även fast männen i fråga 

inte verkar ha något emot att få dessa traditionellt manliga sysslor sänder det ändå ut ett budskap 

om vad män bör göra och vad kvinnor bör göra, och så länge det sker arbetar inte män och 

kvinnor under samma premisser på förskolor. Respondent D är den enda respondenten som har 

en konkret tanke om hur samhället bör gå tillväga för att få in fler män i branschen; att se till att 

män som arbetar på förskolor får göra det på förskolor där andra män redan är anställda. Detta 

är en tanke som innebär att män inte skulle behöva känna sig som en minoritet på förskolorna, 

vilket förstås hade kunnat leda till en ökad vilja bland män att arbeta på branschen. 

 

Fortsättningsvis verkar ingen av respondenterna se någon skillnad på hur män och kvinnor 

arbetar baserat på deras kön - utan på vilka personligheter och intressen dessa har. Respondent 
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B, som menar att anställda män oftare blir “hantverkare” eller liknande säger inte att detta är för 

att män är mer tekniskt kunniga, varför detta är något som lika gärna kan bero på miljö och 

tradition. Tanken tenderar att stämma överens med verkligheten i denna bransch. Dock ger detta 

en motfråga; om det nu skiljer så lite mellan män och kvinnor - varför arbetar då så få män inom 

denna bransch? Rimligtvis borde fler män finnas inom yrkesområdet om det är så psykologiskt 

små skillnader mellan könen, oavsett om dessa små skillnader medför att det inte egentligen 

spelar någon roll vem som arbetar inom branschen. Det skulle kunna bero på miljö. Kvinnor har 

historiskt sett haft omhändertagande yrken, och även om gemene man nu vet och accepterar att 

både män och kvinnor kan ta hand om barn lika bra, så har traditionen och historien tydligt satt 

sina spår. Respondent A menar att hon ibland tänker “[...] typiskt män” (Personlig 

kommunikation, Respondent A, 2016), vilket troligen inte är ovanligt, men vilket visar att 

förutfattade meningar om män (och kvinnor) fortfarande finns. Förutfattade meningar om 

kvinnors och mäns roller, historia och traditioner, har nog en stor inverkan på bristen av män 

inom förskolebranschen. Vidare kunde respondenterna överlag inte se någon skillnad mellan ett 

manligt och ett kvinnligt ledarskap. Dock uttryckte de flesta respondenterna tankar om sitt 

ledarskap som skulle kunna betraktas som kvinnliga egenskaper, såsom att vara lyhörd och 

omhändertagande. Det är däremot svårt att säga om det har att göra med kön eller om det handlar 

om att branschen i sig kräver lyhörda och omhändertagande personer, vilket i sådant fall troligen 

kan innebära att även manliga förskolechefer kan antas ha samma eller liknande kvalitéer. 

 

Alla respondenterna gör det tydligt att de vill ha jämställda arbetsuppgifter där alla anställda 

känner sig säkra med samtliga arbetsuppgifter. Det komplexa blir dels påtryckningar från 

föräldrar som anser att manliga anställda inte bör utföra vissa arbetsuppgifter samt att männen 

tilldelas roller som generellt sett är kopplade till könsbundet tänkande. Bristen på män gör det 

även svårt för hela branschen att tänka i jämställda banor och det verkar snarare som att om det 

görs någon skillnad så är det inte mellan könen utan mellan personligheterna hos de olika 

individerna; vissa är möjligtvis mer tekniska och andra individer är mer omvårdande. Att män 

dock får de mer maskulina rollerna samt ombeds att inte utföra vissa arbetsuppgifter gör att ett 

omodernt tänk om att kvinnor ska ha den omhändertagande rollen lever kvar. Ansvaret ligger 

inte bara på förskolecheferna, utan även föräldrarna och media spelar en roll som har gjort att 

män kanske inte känner sig lika välkomna att arbeta inom branschen, eller att männen blir 

avskräckta då det ständigt skrivs om män som pekats ut som pedofiler, trots att det lika väl skulle 

kunna finnas kvinnliga pedofiler. Officiellt har förskolan en jämställd syn på arbetsuppgifter och 

genustänkandet övergår snarare i något sorts individuellt tänkande där personligheten hos 

individen spelar större roll än könet på individen. Inofficiellt verkar gamla traditioner och vanor 

fortfarande leva kvar. Även om männen tycker om att ha rollen som “hantverkare” eller 

“vaktmästare” visar det tydligt för barnen vilka anställda som gör vilka uppgifter, precis som att 

alla män inte är bekväma med att byta blöjor. Utifrån detta fastnar samhället i de normer som 

funnits och som lever kvar då det görs en skillnad mellan uppgifter och villkor, även om de 

anställda och förskolecheferna säger att de inte tänker på det. 

 

Det verkar inte spela någon större roll vilket kön en individ har när denne fattar beslut, utan 

främst vilken position individen har inom förskolan (en barnskötare har inte lika stort ansvar 

som en förskollärare). Dock visar det sig att kvinnor oftare tenderar att vara dominanta, höras 

mer på officiella möten och fatta fler informella beslut. Detta handlar troligen om att männen är i 

minoritet, och därmed känner att de inte har samma typ av uppbackning och gemenskap som 

kvinnorna har. Detta medför att kvinnor främst är med vid beslutsfattning, just för att så få män 
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arbetar inom branschen. Vidare verkar inte könet vara det som spelar roll angående vem som är 

mer dominerande. Dock verkar männen tendera att backa något under formella mötesformer, 

vilket, återigen, mest troligt har att göra med att männen är i minoritet - även fast respondenterna 

främst påyrkar att det inte handlar om kön. Att vissa individer, oavsett kön, är dominerande 

verkar enligt respondenterna vara positivt då det skapar diskussioner, men det som kan glömmas 

är de naturligt blyga individerna som kanske inte vågar framföra sin åsikt emot en dominant 

individs åsikt vilket skapar en sort ojämställdhet mellan de anställda, men kanske inte just mellan 

män och kvinnor. 

 

Slutligen säger respondenterna att ingen skillnad görs bland de anställda när det kommer till 

kompetensutveckling. Förmodligen ser det ut på detta vis då alla anställda ska ha samma rätt till 

utveckling, precis som de ska ha samma rätt till lika villkor. Så det görs med andra ord ingen 

skillnad på män och kvinnor när det rör sig om kompetensutveckling. Dock kan det vara svårt att 

se om det görs någon skillnad eftersom det är få män inom branschen jämfört med kvinnor. 

6.2 Slutsatser  

Den första frågeställningen rör varför det är få män som arbetar inom förskolebranschen och 

detta beror då på, enligt denna studie, främst på att (1) det inte anses vara någon status i att 

arbeta som förskollärare, (2) lönen är låg i förhållande till utbildningens längd, (3) det anses 

fortfarande vara ett kvinnligt arbete och (4) män är rädda för att pekas ut som pedofiler. 

 

Den andra frågeställningen, hur är de olika arbetsuppgifterna fördelade mellan könen inom 

förskolebranschen, berör framförallt teorin om equality management. Denna studie visade att 

förskolor arbetar med kvalitativt equality management och låter både kvinnors och mäns 

kunskaper, erfarenheter och värderingar utveckla organisationen, samt anser att en jämställd 

förskola är att föredra. Kvinnor och män utför, generellt sett, samma arbetsuppgifter. Dock finns 

det vissa män som, av rädsla att pekas ut som pedofiler, ibland inte utför vissa arbetsuppgifter - 

men utöver det ska alla arbetsuppgifterna vara för alla anställda, oavsett kön. Eventuella klyftor 

och ojämställdhet skapas snarare mellan de anställda utifrån personlighet och inom vissa enheter 

beroende på vilken position anställda har. Är det blandat barnskötare och förskollärare verkar 

det som att det görs en skillnad på arbetsuppgifter men att detta snarare beror på läroplanen än 

på att cheferna vill att det ska vara ojämnt mellan en barnskötare och en förskollärare. Just för 

denna studie stämmer modellen om det fokuseras på utifrån personlighet och position, men inte 

utifrån ett genusperspektiv. 

 

Att det är få skillnader mellan kvinnor och män på det psykologiska planet tenderar att både 

stämma och inte stämma inom ramen för denna studie; kvinnor och män ska officiellt utföra 

samma arbetsuppgifter och ingen förskolechef har några egentliga problem med detta. 

Emellertid tenderar män att få vissa typiska manliga uppgifter mer ofta än kvinnor, samt att män 

inte alltid vågar utföra vissa arbetsuppgifter på grund av rädsla att pekas ut som pedofiler. 

Huruvida män föredrar vissa arbetsuppgifter framför andra på grund av deras kön eller på grund 

av uppväxt är oklart. 

 

Den tredje frågeställningen berör mäns och kvinnors ledarskapsstilar inom förskolebranschen. 

Enligt respondenterna i denna studie utövar män och kvinnor liknande ledarskap med kvalitéer 

såsom exempelvis att ha ett demokratiskt förhållningssätt och att vara lyhörd. Emellertid 
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intervjuades inga män, varför det endast är inom ramen för denna studie som ledarskapsstilarna 

anses vara lika. 

 

Vidare berör den fjärde frågeställningen hur förskolor går tillväga i syfte att anställa fler män. De 

flesta förskolorna verkar vara villiga att anställa män, och har inga problem med att anpassa 

förskolan utefter anställda. Detta tyder på att förskolor gärna arbetar för att kunna anställa fler 

“komplement” (det vill säga personer som tillför något nytt, exempelvis män) men att bristen på 

förskollärare överlag gör att det inte alltid blir fallet. 

6.3 Förslag på vidare forskning 

Inför framtida forskning skulle det vara intressant att undersöka hur resultaten skulle bli om 

manliga förskolechefer intervjuades. Det skulle även vara intressant att göra en studie med män 

som studerar till förskollärare och ta reda på varför dessa vill utbilda sig inom denna 

yrkeskategori. Vidare skulle en jämförelse med bristen på kvinnor inom en mansdominerad 

bransch vara intressant för att se om resultaten blir liknande, då ifråga om status, lön och 

liknande som enligt denna studie gör förskolebranschen oattraktiv.  

 

Fortsättningsvis skulle det vara intressant att studera förskolor där det är en jämnare 

könsfördelning bland de anställda och se om resultaten överensstämmer med resultaten i denna 

studie. Slutligen, skulle det vara intressant att utföra en undersökning ur ett 

medarbetarperspektiv; det vill säga se attityder bland förskollärare som arbetar ute på 

förskolorna och därmed inte har en ledande position.   
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuguide 

Bakgrundsinformation om respondenten 

Vilken roll har du inom organisationen du arbetar för? 

Hur länge har du haft den befattningen du har just nu? 

Hur länge har du arbetat inom denna bransch? 

Vilken utbildning har du? 

Vilket kön anser du dig tillhöra? 

Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig? 

Vad har du för ansvar? 

 

Equality management 

Hur tänker ni kring könsfördelning på arbetsplatsen? 

Hur många anställda finns det av varje kön? 

Finns det fler personer av ett kön anställda på arbetsplatsen, vilket kön i så fall? 

· Om det finns fler personer av ett kön anställda på arbetsplatsen, vad tror du att det beror 

på? 

· Om det är en jämn fördelning av kvinnor och män anställda på arbetsplatsen, hur har ni 

arbetat för att uppnå det? 

Har chefer och ledare på arbetsplatsen kompetens till att hantera arbetskraft av olika kön på 

arbetsplatsen? Hur? 

En en framgångsrik könsfördelning ska inte leda till framgång för en grupp (män eller kvinnor) 

på bekostnad av en annan grupps framgångar (män eller kvinnor); Hur tänker ni kring detta på 

denna arbetsplats? 

Hur får män och kvinnor jämställda möjligheter på arbetsplatsen? 

Har ni på något sätt arbetat med “positiv diskriminering”, exempelvis könskvotering, högre lön 

för könet i minoritet eller liknande? 

Får män och kvinnor jämställda förutsättningar; exempelvis samma arbetsvillkor? 

 

Könens likhetshypotes 

Psykologiska könsskillnader är, enligt viss forskning, nästintill icke-existerande (små) och bör 

därmed inte påverka skillnaden på hur män och kvinnor agerar på olika arbetsplatser desto mer. 

· Har du märkt av någon skillnad kring hur män och kvinnor arbetar på denna arbetsplats? 

I så fall hur? 

Skillnader inom könen har ibland ansetts vara större än skillnader mellan könen; hur har du 

märkt detta bland personal på denna arbetsplats? 

 

Könsskillnader vad gäller ledarskap i arbetslivet 

Hur ser du på ditt eget ledarskap? (Vilken typ av ledare är du, hur beter du dig gentemot 

personalen) 

Hur ser beslutsfattningen ut inom organisationen? 

Har du märkt att ditt ledarskap på något sätt skiljer sig från hur ledare av det andra könet beter 

sig? 



 

 

·         Om ja, hur? 

·         Om nej, hur liknar sig ledarskapet varandra? 

 

Persons- och organisationspassform (”P-O-fit”) 

När ni anställer, försöker ni då finna en arbetstagare med liknande kunskaper som de redan 

anställda arbetstagarna har – eller försöker ni hitta en person som har något nytt att tillföra? 

Varför? 

När ni anställer någon ny, ser ni då helst att denne anpassar sig efter hur organisationen redan 

ser ut – eller anpassar ni er verksamhet efter den nya personen? Varför gör ni som ni gör? Hur? 

 

Joan Ackers teori om genus i arbetslivet 

Ackers modell är skapad för att förstå hur genus skapas i organisationer och denna modell anser 

att det finns fyra processer som påverkar. 

Strukturer: 

·      Ackers modell argumenterar att det ofta finns en vertikal/horisontell segregering, 

normalt sätt i en organisation brukar ett kön dominera antingen de högre eller de längre 

positionera; hur arbetar ni för att uppnå en jämställd könsfördelning av positionerna? 

·      Vidare säger modellen även att vissa arbetsuppgifter värderas högre eller lägre beroende 

på vilket kön som dominerar de olika positionerna: Hur arbetar ni för att värdera alla 

arbetsuppgifter på ett jämställt sätt? 

·  Har män och kvinnor samma arbetsuppgifter, eller händer det att män tenderar att ha 

vissa typer utav arbetsuppgifter och kvinnor andra? 

Vidare så är normer, symboler och ideal centrala begrepp i en organisation när det rör 

genusskapande. Dessa beskriver hur individerna ska uppföra sig på en arbetsplats men även vilka 

möjligheter de olika könen har: 

· Vilka ideal har organisationen? 

· Hur arbetar ni för att skapa normfria och arbetsuppgifter lämpade för att anställda? 

Rörande interaktion finns det både formella och informella sammanhang, det finns ofta 

sammanhang som ses som informella där omjämställdhet ofta skapas. Även formella möten kan 

skapa ojämställdhet: 

· Hur ser gruppsammanhållningen ut i er organisation? (“Dras” männen till varandra och 

kvinnorna till varandra?) 

· Har du märkt av att informella beslut fattas? Om ja, är det oftare av män eller av kvinnor? 

· Dominerar någon av de anställda mer vid ett formellt möte? Om ja, är det oftare kvinnor 

eller män? Om ja, vad tror du det beror på? 

· Får både kvinnor och män lika mycket utrymme att uttrycka åsikter på formella möten? 

Den sista processen i ackers modell är identitetsarbete vilket innebär att alla individer har olika 

strategier för att nå framgång i arbetet, dessa individer kommer även från olika bakgrund och har 

därmed olika erfarenheter och utbildning: 

· Märker ni av att olika kön påverkar hur individerna identifierar sig på arbetsplatsen? 

· Får både anställda kvinnor och anställda män samma villkor för att utvecklas?   



 

 

Bilaga 2: Information inför intervjun 

Vi är tre studenter som studerar den sista terminen vid det internationella 

marknadsföringsprogrammet vid Mälardalens högskola i Västerås. Just nu skriver vi vår 

kandidatuppsats med inriktning mot management. Uppsatsen kommer behandla ämnet ”equality 

management” (equality översätts till jämställdhet på svenska och equality management är en 

gren inom det breda området diversity management), med fokus på könsfördelning inom en 

kvinnodominerad bransch; med inriktning på hur det kommer sig att så få män arbetar inom 

förskolebranschen. 

 

Studien genomförs i syfte att beskriva och analysera varför förskolebranschen är ojämnt 

könsfördelad, där männen är i minoritet bland medarbetarna, samt hur organisationer inom den 

kvinnodominerade förskolebranschen arbetar för att uppnå jämställdhet. 

 

Datainsamlingen avses användas till analys av (1) hur könsfördelningen ser ut inom 

branschen, (2) vilken form av klimat detta kan skapa på arbetsplatserna och (3) om en mer jämn 

fördelning bland könen skulle kunna gynna/försämra arbetsplatsmiljön. 

 

Rent praktiskt är vår tanke att kunna spela in vad som sägs under intervjun, för att sedan 

transkribera materialet – och detta material kommer endast studiens kontaktpersoner ha 

tillgång till. En person kommer ställa frågor, en person ansvarar för inspelning och en person 

kommer föra anteckningar. 

 

Du som respondent kommer naturligtvis få vara helt anonym – och det gäller även 

arbetsplatsen som du arbetar på. Den transkriberade datan, delarna som kommer användas, 

samt den slutliga produkten (kandidatuppsatsen) kommer att skickas till Dig för godkännande. 

 

Om några frågor eller funderingar uppstår är du välkommen att kontakta någon utav 

kontaktpersonerna som anges här nedan. 

 

Tack så mycket för att Du ställer upp på att delta i vår studie! 

 

Kontaktperson för studien Kontaktperson för studien Kontaktperson för studien 

Linnea Glasberg Mary Pennemark Sanna Ek 

072-879 25 78 

lgg13001@student.mdh.se 

070-516 13 33 

mpk13001@student.mdh.se 

076-08 10 287 

sek13001@student.mdh.se 

  



 

 

Bilaga 3: Operationalisering 

Teoretisk bakgrund Teoretisk kategori Fråga/frågor i intervjuguiden 

  Vilken roll har du inom organisationen du 

arbetar för? 
Hur länge har du haft den befattningen du har 

just nu? 
Hur länge har du arbetat inom denna bransch? 
Vilken utbildning har du? 
Vilket kön anser du dig tillhöra? 
Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig? 
Vad har du för ansvar? 

Armstrong et al., 2010; 

Handelskammaren, 

2010; Kossek & Zonia, 

1993;  Kossek & Lobel, 

1996; Miller, 1996; 
Mångfald.com, u.å. 

Equality management Hur tänker ni kring könsfördelning på 

arbetsplatsen? 
Hur många anställda finns det av varje kön? 
Finns det fler personer av ett kön anställda på 

arbetsplatsen, vilket kön i så fall? 
● Om det finns fler personer av ett kön 

anställda på arbetsplatsen, vad tror du att 

det beror på? 

● Om det är en jämn fördelning av kvinnor 

och män anställda på arbetsplatsen, hur 

har ni arbetat för att uppnå det? 

Har chefer och ledare på arbetsplatsen 

kompetens till att hantera arbetskraft av olika 

kön på arbetsplatsen? Hur? 
En en framgångsrik könsfördelning ska inte leda 

till framgång för en grupp (män eller kvinnor) 

på bekostnad av en annan grupps framgångar 

(män eller kvinnor); Hur tänker ni kring detta 

på denna arbetsplats? 
Hur får män och kvinnor jämställda möjligheter 

på arbetsplatsen? 
Har ni på något sätt arbetat med “positiv 

diskriminering”, exempelvis könskvotering, 

högre lön för könet i minoritet eller liknande? 
Får män och kvinnor jämställda förutsättningar; 

exempelvis samma arbetsvillkor? 

Hyde, 2005 Könens likhetshypotes Psykologiska könsskillnader är, enligt viss 

forskning, nästintill icke-existerande (små) och 

bör därmed inte påverka skillnaden på hur män 

och kvinnor agerar på olika arbetsplatser desto 

mer. 
● Har du märkt av någon skillnad kring hur 

män och kvinnor arbetar på denna 

arbetsplats? I så fall hur? 

Skillnader inom könen har ibland ansetts vara 

större än skillnader mellan könen; hur har du 



 

 

märkt detta bland personal på denna 

arbetsplats? 

Andersen & Hansson, 

2011; Donelson, 2010; 

Levy, 2010; Yukl, 2002 

Könsskillnader vad 

gäller ledarskap i 

arbetslivet 

Hur ser du på ditt eget ledarskap? (Vilken typ av 

ledare är du, hur beter du dig gentemot 

personalen) 
Hur ser beslutsfattningen ut inom 

organisationen? 
Har du märkt att ditt ledarskap på något sätt 

skiljer sig från hur ledare av det andra könet 

beter sig? 
● Om ja, hur? 

● Om nej, hur liknar sig ledarskapet 

varandra? 

Avery, 2003; Kristof, 

1996; McKay & Avery, 

2005; Shurn-Hannah, 

2000; Slaughter et al., 

2002; Thomas & Ely, 

1996;  Thomas, 2005; 

Young et al., 1997 

Persons- och 

organisationspassform 

(“P-O-fit”) 

När ni anställer, försöker ni då finna en 

arbetstagare med liknande kunskaper som de 

redan anställda arbetstagarna har – eller 

försöker ni hitta en person som har något nytt 

att tillföra? Varför? 
När ni anställer någon ny, ser ni då helst att 

denne anpassar sig efter hur organisationen 

redan ser ut – eller anpassar ni er verksamhet 

efter den nya personen? Varför gör ni som ni 

gör? Hur? 

Acker, 1992; 2012:  

Andersson, 2003; 

Gunnarsson et al., 

2008; SOU, 2014:30 

Joan Ackers teori om 

genus i arbetslivet 
Ackers modell är skapad för att förstå hur genus 

skapas i organisationer och denna modell anser 

att det finns fyra processer som påverkar. 
Strukturer: 
● Ackers modell argumenterar att det ofta 

finns en vertikal/horisontell segregering, 

normalt sätt i en organisation brukar ett 

kön dominera antingen de högre eller de 

längre positionera; hur arbetar ni för att 

uppnå en jämställd könsfördelning av 

positionerna? 

● Vidare säger modellen även att vissa 

arbetsuppgifter värderas högre eller lägre 

beroende på vilket kön som dominerar de 

olika positionerna: Hur arbetar ni för att 

värdera alla arbetsuppgifter på ett 

jämställt sätt? 

● Har män och kvinnor samma 

arbetsuppgifter, eller händer det att män 

tenderar att ha vissa typer utav 

arbetsuppgifter och kvinnor andra? 

Vidare så är normer, symboler och ideal centrala 

begrepp i en organisation när det rör 

genusskapande. Dessa beskriver hur individerna 



 

 

ska uppföra sig på en arbetsplats men även vilka 

möjligheter de olika könen har: 
● Vilka ideal har organisationen? 

● Hur arbetar ni för att skapa normfria och 

arbetsuppgifter lämpade för att anställda? 

Rörande interaktion finns det både formella och 

informella sammanhang, det finns ofta 

sammanhang som ses som informella där 

omjämställdhet ofta skapas. Även formella 

möten kan skapa ojämställdhet: 
● Hur ser gruppsammanhållningen ut i er 

organisation? (“Dras” männen till varandra 

och kvinnorna till varandra?) 

● Har du märkt av att informella beslut 

fattas? Om ja, är det oftare av män eller av 

kvinnor? 

● Dominerar någon av de anställda mer vid 

ett formellt möte? Om ja, är det oftare 

kvinnor eller män? Om ja, vad tror du det 

beror på? 

● Får både kvinnor och män lika mycket 

utrymme att uttrycka åsikter på formella 

möten? 

Den sista processen i ackers modell är 

identitetsarbete vilket innebär att alla individer 

har olika strategier för att nå framgång i arbetet, 

dessa individer kommer även från olika 

bakgrund och har därmed olika erfarenheter 

och utbildning: 
● Märker ni av att olika kön påverkar hur 

individerna identifierar sig på 

arbetsplatsen? 

● Får både anställda kvinnor och anställda 

män samma villkor för att utvecklas?  

 


