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Sammanfattning 
Föreliggande arbete rapporterar ett uppdrag från Skolverket att kartlägga och analysera 

åtgärder, som har genomförts sedan 1970 för att öka andelen män som arbetar i förskolan. 

Kartläggningen syftade till att lyfta fram genomförda åtgärder inom såväl kommunala som 

fristående förskolor samt uppmärksamma goda exempel där rekryteringen av män till 

förskolan har varit framgångsrik. Uppdraget handlade också om att se över vilka åtgärder som 

har vidtagits för att öka andelen män i förskollärarutbildningen. Utblickar i omvärlden 

avseende hur man arbetat med motsvarande frågor och vad Sverige kan lära av erfarenheter i 

andra länder har också ingått. 

 

Offentlig barnomsorg började i Sverige byggas ut under 1960- och -70-talen och redan från 

början aktualiserades vikten av att män rekryteras som personal i denna verksamhet. Olika, 

och delvis motstridiga, argument har använts med utgångspunkt i antaganden om antingen 

likhet eller särart som grund för arbetsfördelning mellan kvinnor och män. För det första finns 

jämställdhetsargument som betonar vikten av att kvinnor och män är verksamma i alla yrken. 

Särskild vikt har båda könens närvaro antagits vara i arbete med barn, men mäns betydelse för 

yrkens lönesättning och status har också lyfts fram. För det andra finns argument som utgår 

från barns utveckling. Tillgång till vuxna män som förebilder för pojkars 

identitetskonstruktioner betraktas då som central. En tredje grupp av argument utgår från att 

mäns yrkespreferenser måste förändras, eftersom arbetsmarkandens behov förändrats. Dessa 

argument utvecklades på 1970-talet och är fortfarande aktuella. 

 

Trots insatser för att öka andelen män bland sysselsatta inom förskolan som, med varierande 

intensitet, genomförts i Sverige under ungefär fyra decennier är den oförändrat ungefär tre 

procent i kommunala förskolor. Enskilda förskolor har något större andel män, ungefär fem 

procent, bland sina anställda. Skillnaden mellan kommunala och enskilda förskolor är dock 

liten inom kategorin utbildade förskollärare. 

 

Skälen till den fortsatt skeva könsfördelningen bland förskolepersonal har visat sig vara svåra 

att empiriskt belägga. Kombinationen av akademisk utbildning och relativt låg lön kan dock 

antas vara en faktor.  Att vara ensam man bland många kvinnor anges som ett annat problem. 

En följd av mäns högre position i genusordningen förefaller vara att kraftigare sanktioner 

drabbar män som bryter traditionella könsbarriärer än kvinnor som gör motsvarande val. Detta 

kan i sammanhanget framstå som paradoxalt, då den dominerande attityden (exempelvis 
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bland förskollärare och lärare) verkar vara att män välkomnas i förskola och skola. Samtidigt 

är det män som löper risk att bli misstänkta för pedofila böjelser. Föga förvånande väcker 

denna risk ett starkt obehag och kan antas avhålla en del män från yrkesval som innebär nära 

kontakter med yngre barn.  

 

I diskussionen om män i förskolan betonades redan på 1970-talet, särskilt från 

fackföreningshåll, att ökad andel inte får leda till att män tar över ledningspositionerna också 

inom detta område. Inte heller är det acceptabelt att kraven på adekvat utbildning negligeras 

till förmån för en jämnare könsfördelning.  

 

Olika typer av insatser för att aktivt rekrytera män har inriktats mot antagning till 

förskollärarutbildning, förberedande utbildning och vid anställning på olika förskolor. Olika 

former av stödjande mansgrupper har också skapats för att förhindra avhopp från utbildning 

eller anställning. Under huvuddelen av 1970-talet kunde män som sökte till 

förskollärarutbildning få ökad konkurrenskraft i fri kvot genom ett extra poängtillskott. En 

utvärdering av denna åtgärd 1978/79 visade att den inledningsvis inneburit att fler män kunnat 

antas, men att effekten minskat och vid periodens slut var liten. Vid ett flertal högskolor har 

liknande positiv särbehandling använts bland annat för att stödja män som sökt till 

förskollärarutbildning och sjuksköterskeutbildning. Denna antagningsform är dock inte längre 

tillåten. 

 

Preparandkurser har använts vid flera lärosäten för att stödja män som önskar bli lärare eller 

förskollärare. Även denna typ av insats har bedömts vara problematisk ur rättvisesynpunkt 

och det har framhållits att kurser av detta slag bör vara öppna för både kvinnor och män.  

 

Andelen manliga förskollärare anställda inom förskola och skolbarnsomsorg varierar betydligt 

mellan Sveriges kommuner. Cirka en fjärdedel av kommunerna har ingen man anställd i 

sådan verksamhet, medan exempelvis Umeå har närmare sex procent män bland anställda 

förskollärare. Kontakter med kommuner och förskolor där andelen män är hög visar att man 

ofta haft en aktiv anställningsstrategi för att öka andelen män. Olika traditioner i olika delar 

av landet kan också ha betydelse. 

 

I ett flertal länder i västvärlden har frågan om ökad andel män i barnomsorg och 

undervisning av yngre barn aktualiserats. Framförallt har den norska modellen för 

rekrytering visat sig framgångsrik. I Norge är andelen män inom barnomsorgen/förskolan 
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idag c:a 10 procent, men då inkluderas även anställda som inte arbetar direkt med barnen, 

exempelvis vaktmästare. 

 

Utifrån svenska, norska och andra internationella erfarenheter kan antas att det för ett 

effektivt rekryteringsarbete behövs långsiktighet och synlighet. Planeringen bör sträcka sig 

över en eller ett par decennier och innehålla olika former av insatser. Det norska exemplet 

visar att intresset kan hållas levande över tid och bidra till normalisering av 

förskolläraryrket som möjligt för män genom webbsidor, mediebevakning, konferenser, 

priser och utmärkelser med mera.  

 

Jämställdhet i jämställdhetsarbetet är avgörande för den långsiktiga betydelsen och innebär 

bland annat att man måste söka vägar att göra verksamheten attraktiv för män, utan att detta 

sker på de kvinnliga förskollärarnas bekostnad. Det är i hög grad önskvärt med män i 

förskolan, men det kommer sannolikt inte att dramatiskt förändra yrket. Nätverk och 

organisering av minoriteten män har uppfattats positivt, men det är inte självklart att 

särskilda mansgrupper passar alla. Betoning av professionalitet – att yrket har ett 

nödvändigt och i grunden könsneutralt pedagogiskt innehåll – kan vara mer konstruktivt än 

antaganden om essentiell manlighet eller unik manlig erfarenhet som bas för yrkesutövning.  

 

Det förefaller som om det stora hotet idag handlar om att män i förskolan blir utsatta för 

misstankar om pedofila böjelser. Det har till och med hänt att åtgärder vidtagits (eller män 

själva ålagt sig) som innebär restriktioner i relationer till barnen för att lugna oroliga 

föräldrar. Detta är kränkande mot dem som arbetar i förskolan och synnerligen 

problematiskt vid rekrytering av fler män. Samma villkor i relationen till barnen oavsett 

kön måste gälla om rekryteringsinsatser ska bli trovärdiga. I linje med detta behövs också 

en avmystifiering av maskulinitet. 

 

Vad den man som överväger att välja förskolläraryrket sannolikt också funderar över är 

förstås utbildningen, lönen och möjligheten att få en anställning.  Utbildade män torde inte 

ha svårt att få anställning i dagens läge. Att den långa utbildningen inte betalar sig är ett 

problem, men det är inte rimligt att motivera vare sig sänkta utbildningskrav eller högre lön 

med önskan om fler män. Utbildningskraven bör inte sänkas och lönen bör höjas oavsett 

könsfördelningen bland förskolepersonalen.  Preparandkurser, möjligheter att pröva på 

yrket och eventuellt olika former av alternativ antagning framstår som mer produktiva. 
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Inledning 
 
Föreliggande arbete rapporterar ett uppdrag från Skolverket att kartlägga och analysera 

åtgärder som genomförts för att öka andelen män som arbetar i förskola. Arbetet har 

genomförts av filosofie doktor Ingrid Granbom och professor Inga Wernersson, båda 

verksamma vid Högskolan Väst. 

 

Uppdraget var formulerat enligt följande: 

1. .... göra en kartläggning och analys av åtgärder som har genomförts sedan 1970 för 
att öka andelen män som arbetar som förskollärare och barnskötare inom såväl 
kommunala som fristående förskolor.  

2 ... se över vilka åtgärder som har vidtagits för att öka andelen män i 
förskollärarutbildningen.  

3.....lyfta fram goda exempel på hur kommuner och förskolor har arbetat där andelen 
män ökat.  

4..... studera vilka insatser som har genomförts i andra länder i syfte att öka andelen 
utbildade män som arbetar som förskollärare och barnskötare samt analysera vilka 
lärdomar som svensk förskola kan dra från dessa. 

 

Syftet med föreliggande arbete är alltså att ge en bild av vad som gjorts och vad som kan 

göras för att få en mer balanserad fördelning kvinnor – män i förskolan. Vi har också 

eftersträvat att presentera en del övergripande teoretiska resonemang om mekanismer som 

är verksamma. Eftersom det visat sig vara svårt att rekrytera män till yrken som handlar om 

undervisning och omsorg om yngre barn behövs teoretiska verktyg för att hantera olika 

aspekter i ett sammanhang. 

 

Sedan utbyggnaden av förskolan påbörjades på 1960-talet har det pågått, i perioder och mer 

eller mindre intensivt, arbete med att rekrytera fler män till förskolan. Jämställdhet mellan 

kvinnor och män gjordes vid samma tidpunkt, alltså på 1960-talet, till ett officiellt politiskt 

mål och god barnomsorg utanför familjen har sedan dess varit en del 

av ”jämställdhetspaketet” (se exempelvis Dahlström, 1962; Baude, 1992). Önskan om fler 

män i förskolan har ingått som en del i en generell strävan att, utifrån antaganden om 

kvinnors och mäns grundlägganden likhet, bryta upp arbetsfördelningen i den traditionella 

genusordningen. Något paradoxalt har denna önskan samtidigt varit kopplad till antaganden 

om att även de yngsta barnen behöver ha fostrare av båda könen därför att kvinnor och män 

är olika. Varierande former av diskursivt, organisatoriskt och materiellt stöd för fäder att ta 

större del i omsorgen om de egna barnen är en del av samma projekt för samhällsförändring. 
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Som vi ska se nedan har dock ”fler män i förskolan” flera rötter och kopplingar till andra 

ideal än jämställdhet. 

 

Givet att män, som fäder, förefaller vara både förtjusta i och fullt kapabla att ta hand om 

även de yngre egna barnen är det en inte orimlig tanke att det skulle vara en relativt enkel 

uppgift att förse förskolan med manlig personal. Den samhälleliga arbetsordningen har 

dessutom genomgått, och genomgår, ett antal förändringar (SCB, 2012) som i flera 

avseenden luckrat upp kopplingen mellan yrke/arbetsuppgifter och kön/genus1 Fortfarande 

befinner sig dock två av tre yrkesverksamma (både kvinnor och män) i ett arbete som har 

en majoritet (över 60 procent) av det egna könet (SCB, 2008) och det har visat sig vara 

mycket svårt att förändra mäns yrkespreferenser i riktning vård, omsorg och undervisning. 

Frågan om ”män i förskolan” har visat sig vara en trasslig härva av strukturella krafter, 

relationella spänningar och individuella önskningar och farhågor.  

 

Efter mer än fyra årtionden av åtgärder från olika myndigheter och mycket lokalt och 

enskilt engagemang kanske en del är trötta på frågan, medan andra uppfattar den som 

fortsatt viktig för jämställdhet och/eller kvaliteten i förskola/barnomsorg. Sätts Sverige in i 

ett internationellt sammanhang kan konstateras att rekrytering av män till yrkesverksamhet 

i offentlig barnomsorg här kom mycket tidigt på agendan. Idag, 2012, verkar det emellertid 

inte som om den tidiga starten har gett några tydliga försprång i form av en ökad andel män 

i förskolan. Andelen män i förskolan har konstant legat på cirka 3 procent ända sedan 

1970-talet. Sverige hamnar på samma nivå som många andra europeiska länder. I dagsläget 

är det istället Norge som framstår som den lysande förebilden, med cirka 8 procent manliga 

förskollärare/barnskötare anställda i förskolan. Tas både utbildning och kön i beaktande är i 

en genomsnittlig svensk förskola idag knappt hälften av personalen kvinnliga förskollärare 

och en av hundra är en manlig förskollärare. Lite fler än var tredje är en kvinnlig 

barnskötare och en av hundra är en manlig barnskötare (Statistik, Skolverkets 

lägesbedömning, 2011).  

 

                                                 
1 ”Kön” används här när det handlar om individer – individer har en könstillhörighet som är kopplad till den 
biologiska kroppen. Detta innebär dock inget antagande om att biologiska förhållanden per automatik bestämmer 
individuell könsidentitet eller könstillhörighetens konsekvenser i alla avseenden. ”Genus” används här för att 
beteckna de sociala ordningar som formas/skapas/konstrueras/uppstår med utgångspunkt i kön. 
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Figur 1. Fördelning av kvinnor och män inom olika personalkategorier i förskolan 2011 

(Källa: Statistik, Skolverkets lägesbedömning, 2011,Beskrivande data) 

 

Adekvat utbildning, helst förskollärare, har också betonats i den svenska förskolan. 

Kombinationen av kön och olika utbildningskategorier gör bilden komplex. I figuren ovan 

synliggörs hur hela gruppen förskoleanställda är fördelad på utbildningskategorier och kön. 

I tabellen nedan visas fördelningen kvinnor – män inom respektive utbildningskategori. 

Eftersom andelen män varierar mellan förskolor med olika huvudmän finns också en 

uppdelning mellan kommunala och enskilda förskolor (SCB, Skolverket 2011)  

 

Tabell 1. Procent kvinnor och män i kommunala och enskilda förskolor 2010 efter utbildning 
 
 

 

 

Huvudman 

 Totalt Med 

förskollärar-

utbildning 

Med 

barnskötar-

utbildning 

Med annan  

utbildning*  

för arbete  

med barn  

Utan 

utbildning 

för arbete 

med barn 

 Antal 
 

85599 42073 32601 6705 4220 

Kommunal 

 

 68775 35 911 26 172 4234 2 457 

 kvinnor % 97,2 97,4 97,8 94,0 91,7 
 män % 2,9 2,6 2,2 6,0 8,3 
       
Enskild 

 

 16 8
24 

6 162 6 429 2471 1 763 

 kvinnor % 94,7 96,7 96,0 92,1 86,8 
 män % 5,3 3,4 4,0 7,9 13,2 
Källa: Förskolan Tabell 2 A: Årsarbetare efter kön och utbildning samt antal barn per årsarbetare 1999–2010.  
SCB Skolverket, 2011 
* Inkluderar fritidspedagogutbildning, fritidsledarutbildning, lärarutbildning och en ospecificerad kategori. 
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Av tabellen ovan framgår att de enskilda förskolorna har större andel män bland sina 

anställda i alla utbildningskategorier. Männen utgör där totalt drygt fem procent och i de 

kommunala förskolorna knappt tre procent. Skillnaden är dock liten bland personal med 

förskollärarutbildning och störst bland dem utan utbildning för arbete med barn. Trenden 

med större andel män bland dem som saknar utbildning till förskollärare eller barnskötare 

gäller för både kommunala och enskilda förskolor. Detta kan tolkas som ett tecken på att 

det finns en önskan vid anställning att öka antalet män och att könstillhörighet ibland går 

före utbildningskrav. En annan möjlig tolkning är att när det inte finns sökande med 

önskvärd utbildning väljs män ibland före kvinnor. 

 

Arbetsfördelning mellan könen – förändring eller stabilitet? 
 
”Män till undervisning, vård och omsorg” har alltså varit en paroll i jämställdhetsarbetet, 

men ”kvinnor till naturvetenskap och teknik” torde, sett över 1900-talets andra halva, ha 

varit ännu mer framträdande. Ofta antas att kvinnor är mer beredda att ändra och vidga sina 

domäner, medan män är mer rigida i fasthållande av yrkespreferenser. Detta förefaller vara 

delvis sant. Kvinnor har ökat sin andel inom ett stort antal, tidigare mansdominerade, yrken 

som kräver akademisk utbildning och i det närmaste tagit över en del tidigare manliga 

yrkesfunktioner inom framförallt offentlig sektor. Inom långa yrkesinriktade 

högskoleutbildningar (exempelvis civilingenjör-, tandläkar-, jurist-, eller 

arkitektutbildningar) har kvinnor nästan genomgående ökat sin andel och utgör i flera fall 

en majoritet (SOU, 2011:1). När det gäller en del yrken inom kategorin kroppsarbete är 

dock kvinnoandelen fortsatt mycket liten (SCB, 2008). Det handlar därmed alldeles 

uppenbart inte om en mekanism och därmed inte heller om en sorts åtgärd som leder till 

förändring av yrkesvalet vare sig för kvinnor eller för män.  

 

I detta arbete har vårt uppdrag varit att försöka finna vilka olika typer av åtgärder som 

prövats, lokalt och centralt, och vad som kan betraktas som goda och efterföljansvärda 

exempel. Vi har också försökt analysera, förstå och förklara varför det har gått som det har 

gått och varför det är som det är. Dessa analyser leder fram till en diskussion om vilka 

vägar som kan antas vara fortsatt användbara. Framförallt handlar det om svenska 

förhållanden, men vi har också blickat utåt – både vad gäller analys, teoretiska förståelser 

och tekniska/praktiska lösningar. I uppdraget anges också att vi ska blicka bakåt i den 

svenska kontexten och den period vi rör oss inom.   
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För att kunna förstå/förklara varför män inte vill arbeta med barn eller varför 

omständigheterna inte tillåter dem att göra det används teoretiska överväganden som kan  

knyta samman fragmentarisk empirisk information och konkreta erfarenhet. Inledningsvis 

kommer därför en generell teoretisk ram om människors villkor i samhället att kort 

presenteras.  

Individuella reflektioner och strukturella ramar  
 
Av den statistik som presenterats ovan framgår att ytterst få män väljer att arbeta med 

yngre barn eller att utbilda sig till ett sådant yrke. Det handlar förstås om individuella val, 

övervägda eller slumpartade, men också om samhälleliga strukturella krafter och relationer 

mellan människor. För att kunna bedöma vad som kan göras för att påverka enskilda 

individers val måste de ses i sitt sociala sammanhang. Individen gör sina egna val, men 

vilka föreställningar och handlingar som blir möjliga formas av det ”material” som finns att 

utgå ifrån. Sådant material består, bland annat, av vad individen själv sett och erfarit, den 

nära omgivningens uppfattade förväntningar och av formella och informella yttre strukturer, 

så som exempelvis genusordning, utbildningssystem och arbetsmarknad.  

 

Förekomst eller avsaknad av manliga yrkesutövare inom den svenska förskolan handlar om 

kombinationer av individuella val, sociala/personliga relationer och sociala strukturer av 

flera slag och på flera nivåer. Som individ är det inte omöjligt att göra något annat än vad 

traditionen föreskriver. En del män väljer ”kvinnliga yrken” utan problem, medan det för 

andra framstår som omöjligt. En förutsättning för det meningsfulla att tala om ”utbildnings- 

och yrkesval” eller ”åtgärder för påverkan” är att individen kan fatta självständiga beslut. 

Men – är det enskilda mäns identitet, formella regler för antagning till utbildning, 

verksamhetens innehåll eller något annat som i första hand behöver påverkas för att få en 

förändring till stånd? 

 

 Under ett antal decennier har en stark betoning av individen/subjektet och den 

språkbaserade konstruktionen av identitet dominerat inom bland annat genusforskning. En 

rad studier av konstruktioner av maskulinitet (exempelvis Connell, 2008; Nordberg, 2005) 

har varit betydelsefulla. Med hjälp av dessa begrepp görs ofta goda beskrivningar av 

hur ”kön görs” av individen och i det omedelbara samspelet mellan människor. Det finns 

däremot inte så många försök att svara på frågan Varför?  ”Rörlig” makt i relationer 

framstår ofta som den mest verksamma mekanismen. Stark betoning av subjektet, 

identiteter och diskurser som formas språkligt i interaktion har gjort att yttre, av individen 
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oberoende strukturer inte beaktas. En ung man som funderar på att bli förskollärare 

befinner sig i en genusordning med arbetsfördelning efter kön med ett normsystem som får 

konsekvenser både för den subjektiva självbilden och yttre villkor (exempelvis lön och 

status).  

 

Samtidigt handlar en betydande del av livet om vad som är rätt eller fel tolkning/handling 

och ”förhandlingar om innebörder”. Sådana förhandlingar handlar både om vad som 

moraliskt/värdemässigt är rätt eller fel, men också om hur världen egentligen är beskaffad 

och vilka möjligheter som finns. Det är ofta svårt att särskilja antaganden om vad som ”är” 

från antaganden om hur det ”bör vara” och vad som är ”möjligt”. Frågan om ”mäns arbete 

men yngre barn” rymmer ett helt spektrum av antaganden och frågeställningar om yttre 

sociala och materiella omständigheter - vad som ”är” - , uppfattningar om vad som är gott 

och ont - hur det ”bör vara” - och abstrakta konstruktioner av identiteter och sociala 

kategorier. 

 

I strategisk planering av åtgärder för att förändra mäns yrkesval behöver följaktligen arbete 

ske på flera plan samtidigt. Konsekvenser av strukturella förhållanden behöver analyseras 

och beaktas. Det kan handla om arbetsmarknadens förändring och lönestruktur eller 

politiskt klimat och kollektiva föreställningar om genusordningen. Hur individer formar sin 

identitet och hur de bedömer olika handlingsalternativ i exempelvis ett visst samhällsklimat 

är förstås viktigt. Det är därmed inte säkert att en åtgärd som varit framgångsrik vid en 

tidpunkt eller i ett land kommer att fungerar vid en annan tidpunkt eller i ett annat land. Tid 

och sammanhang är viktigt. Såväl objektiva, materiella och sociala villkor som abstrakta 

föreställningar om mening och värde förändras. Därmed förändras också det sammanhang 

som människor förhåller sig till, resonerar om och gör sina val i. Det som fungerade på 

1970-talet fungerar alltså inte nödvändigtvis nu. Det som är framgångsrika verktyg i Norge 

kanske inte får samma effekter i Sverige, men det är förstås inte uteslutet att det skulle 

kunna få det. 
 

Förutsättningarna för att rekrytera män till undervisning och omsorg om yngre barn formas, 

ur individperspektivet, under alla skeden i livet genom de erfarenheter som de yttre 

omständigheterna/strukturerna erbjuder, de bearbetningar individen gör och de handlingar 

och föreställningar som detta leder fram till. 
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I samspelet med familj/nära omgivning utvecklas medvetenhet om könstillhörigheten och 

dess konsekvenser. Individen blir därmed inordnad i en genusordning. Vad det innebär kan 

variera. Familjen kan ha en stark eller svag genusregim2, som har fasta eller böjliga gränser 

och upprätthålls genom milda eller stränga sanktioner3. Är mamma arkitekt och pappa 

sjuksköterska ger det tillgång till ett annat utsnitt av världen än om mamma är förskollärare 

och pappa civilingenjör. En pojke reflekterar över innebörder och handlingsmöjligheter och 

kan välja olika sätt att markera, ta avstånd ifrån eller förhålla sig neutral till förväntningar 

på manlighet. I senare skeden kommer förskola och skola, fritidsaktiviteter och 

kompisgäng. En del av dessa sammanhang har pojken till att börja med inte kunnat påverka. 

De fanns innan han kommit dit och har sina fysiska och sociala ramar och ordningar. I 

förskolan får han exempelvis lära sig att en pojke ska vara stark och att en ”typisk pojke” är 

rätt besvärlig (se Hellman, 2010). I skolan förväntas flickor och pojkar göra samma saker, 

men flickorna är duktigare och det pojkar gör är lite intressantare och viktigare (Holm, 

2008). En pojke reflekterar över vad han är med om och drar slutsatser om vad som är, vad 

som är möjligt och vad som är eftersträvansvärt. Till erfarenheter hör kanske också olika 

uttryck för jämställdhetsnormer. Det kan vara texter och bilder, diskussioner om positiv 

särbehandling, politiska tal och levande människors handlingar. Andra förhållanden som 

påverkar är utformningen av högre utbildning, lönestrukturer och arbetsförhållanden i olika 

möjliga val. För en ung man kan förstås tanken på att arbeta med yngre barn vara så 

främmande att den aldrig dyker upp eller utsätts för närmare reflektion.  

 

Om den unge mannen väljer att påbörja förskollärarutbildning så kommer han in i nya 

strukturer och får nya relationer. Utbildningens innehåll och utformning, kurskamraterna 

och lärarna, erfarenheter av verksamheten på en förskoleavdelning är exempel på 

förhållanden som kan påverka i olika riktning. Under tiden händer det saker på längre 

avstånd, i regelverk, samhällsanda, politiska strömningar, ekonomi och kultur. Målinriktad 

påverkan i olika riktningar kan komma in var som helst och överallt i processen. I skolans 

undervisning, i former för antagningen till högre utbildning, i utbudet av arbetstillfällen, i 

jämställdhetsdebatten etc. finns påverkansförsök. Påverkan i riktning mot otraditionellt 

yrkesval är dessutom bara ett i mängden. 

 

                                                 
2 Ett begrepp från Connell, 2003 som betecknar en ”lokal” genusordning. 
3 Se Thurén,(1996) för en begreppsapparat om variationer i genusordningars styrka och räckvidd. 
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Ovan har vi försökt skissa en bild av den stora mängd förhållanden och erfarenheter som en 

människa i sin ”inre konversation”4 behöver reflektera över och förhålla sig till för att 

komma fram till beslut och handlingar – i det här fallet ett yrkesval. Traditioner, 

konventioner och fasta ordningar hjälper oss, på gott och ont att hantera många val. Här 

handlar det dock om möjliga åtgärder för att förändra en tradition - att det bara är kvinnor 

som arbetar med yngre barn. En central fråga är varför inte denna tradition i högre grad 

luckrats upp över de decennier som gått sedan det målriktade arbetet i det svenska 

samhället påbörjades i syfte att förändra detta. Under samma tidsperiod har ett annat 

mönster förändrats radikalt. Förskolan har för barnen blivit ett oumbärligt komplement till 

familjen under de första åren i livet.  

 

Nedan går vi vidare med att behandla några av de omständigheter som kan tänkas ha 

betydelse för svårigheterna att rekrytera män till förskola och fritidshem.  

 

Olika ”ingångar” för diskussioner om män i förskolan 
 

Den period som ska behandlas är i uppdraget preciserad till tiden från 1970-talet fram till 

idag. I Sverige har frågan om män i förskola/barnomsorg diskuterats med olika grad av 

intensitet under hela tidsperioden, det vill säga i över fyra decennier. Huvudsakligen har det 

handlat om mäns yrkesarbete som förskollärare eller barnskötare.  

 

I en mening är frågan smal – ett yrkesområde och en kategori människor som ska matchas. 

Sett över tid och det faktum att frågan fortfarande diskuterats tyder på att den är både bred 

och djup. ”Fler män i förskolan” kan definieras som en symbolfråga för hur kön, genus och 

jämställdhet skall förstås, värderas och hanteras/förändras i samhället och av den enskilda 

människan. Den handlar därmed också om vilket socialt arv, i form av en starkt 

differentierad genusordning, vi bär med oss från tidigare samhällsformer och hur 

konsekvenserna av detta arv kan förändras och bättre anpassas efter de sociala, ekonomiska, 

tekniska, politiska och produktionsmässiga former som nu råder.  

 

I den litteratur om ”män i förskola/barnomsorg” som använts här, finns en rad olika 

ingångar i eller preciseringar av frågan. Ibland anläggs, för det första, ett 

strukturellt/sociologiskt perspektiv och problemet beskrivs då exempelvis i termer av 
                                                 
4 Ett begrepp som sociologen Margret Archer (2003) använder för att beskriva hur individer kontinuerligt för en 
dialog med sig själv om sina omständigheter och erfarenheter. 
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arbetsfördelning efter kön eller generell jämställdhet. Relativt framställningen ovan handlar 

det då om hur strukturer är utformade eller bör förändras. Ibland anläggs, för det andra, ett 

individ-/subjektsperspektiv. Då betonas exempelvis enskilda mäns identitet, 

förhållningssätt, upplevelser och känslor i relation till arbete med yngre barn.  Det kan 

också handla om hur det är att vara i minoritet som man på en arbetsplats bland kvinnor. 

Mäns betydelse för barns, företrädesvis pojkars, upplevelse av förskola, liksom pojkars 

identitetsutveckling har varit tydliga teman i diskussionen. Ett tredje perspektiv, och det 

som är centralt här, kan definieras som pedagogiskt. Då handlar det om två skilda aspekter: 

Hur män kan påverkas att välja att arbeta med yngre barn och hur män kan bidra till 

utformningen av det pedagogiska arbetet i förskolan. Detta skulle också kunna beskrivas 

som hur en målinriktad om-/nykonstruktion av maskulinitet, särskilt mäns relation till 

yngre barn, kan utformas till innehåll och karaktär. I detta tredje perspektiv görs i 

allmänhet en pragmatisk sammansmältning av individ- och strukturperspektiv. Här ska 

upprepas och understrykas det som borde vara ganska uppenbart: Förklaringar eller 

förståelser som utgår från struktur respektive individ är inte alternativa eller i konflikt. De 

är i realiteten förutsättningar för varandra, men behöver särskiljas för att analys ska vara 

möjlig. Nedan beskrivs några ingångar i frågan som bedöms som relevanta här: 

 

1. Ingång i frågeställningen via sociala strukturer 

En ingång i den aktuella frågeställningen är att fokusera en generell arbetsfördelning som 

är strikt grundad på kön och som utvecklats inom en produktionsordning med 

agrart ”självhushåll” via arbetsmarknad dominerad av varuproduktion i industrier och till 

en postindustriell arbetsmarknad med ökande service- och tjänsteproduktion. För frågan 

betydelsefulla händelser och förhållanden är bland annat efterkrigstidens starka 

ekonomiska utveckling med stort behov av arbetskraft. I Sverige valde man att rikta in sig 

på att fylla behovet genom att höja frekvensen förvärvsarbetande bland kvinnorna. Av detta 

val följde behovet att utveckla nya barnomsorgsformer. Förlust av arbetstillfällen inom 

bland annat industri under senare fjärdedelen av 1900-talet med (främst manlig) 

arbetslöshet som konsekvens har lett till att särskilt män skulle behöva förändra sina 

yrkespreferenser (SOU 1978:50; Wernersson &  Lander, 1979; Baagøe Nielsen, 2011).  

 

I analyser av den övergripande genusordningen från 1960-talet och framåt, framträder makt-

/statusdimensionen som alltmer central, med koppling också till arbetsfördelningen. 

Samhällets yrkesstruktur har inte bara en horisontell genusordning, det vill säga att kvinnor 
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och män är sysselsatta med olika uppgifter och verksamheter, utan är också hierarkisk 

genom att sådant som män gör bedöms som viktigare och mera värdefullt än det som hör 

ihop med kvinnor. Arbetsfördelningen mellan könen, som en del av genusordningen, 

handlar därmed om vad kvinnor och män gör eller bör göra, men i samma mån också om 

det värde, ekonomiskt och socialt, som tillskrivs olika yrken och funktioner. Denna 

arbetsfördelning kan å ena sidan uppfattas som praktisk och rationell. Kvinnor och män har 

samma eller olika uppgifter beroende på vad som är mest praktiskt och/eller ekonomiskt 

förnuftigt. Om arbetsfördelning efter kön handlar om ”förnuftiga principer” borde det vara 

ganska enkelt för män att söka andra arbetsuppgifter, när ”traditionellt manliga” arbeten 

genom olika former av tekniska rationaliseringar minskar i antal.  

 

Arbetsfördelning kan, å andra sidan, ses som en konkretisering av en abstrakt 

kategorisering efter kön. Särskiljandet är i sig viktigt, men utgör också motivering av en 

rang- eller maktordning (Hirdman, 1988). Strukturell arbetsfördelning mellan kvinnor och 

män handlar därmed om mer subtila förhållanden, än vad det är man gör på dagarna och får 

lön för. Arbetets genusordning blir för individen ett uttryck för vem man i grunden är och 

konkretiserar och legitimerar samhällelig struktur, ordning och begriplighet. Arbetets 

genusordning har i tidigare skeden beskrivits som nödvändig för harmoni i samhället (t ex 

Parsons, 1955), men eftersom den också är hierarkisk, skapar den motsättningar mellan 

kvinnors och mäns intressen. Betraktas genusordningen som helhet, det vill säga inte bara 

arbetsfördelningen, karaktäriseras den, jämfört med de flesta andra hierarkiska relationer 

mellan sociala kategorier, av motsägelser genom att innehålla både intima kärleks- och 

familjerelationer och makt- och intressemotsättningar mellan kategorierna kvinnor och män.  

 

En vanlig uppfattning är, som nämndes ovan, att det har varit lättare för kvinnor än för män 

att bryta den traditionella arbetsfördelning mellan könen, som bottnar i det agrara 

samhällets produktionsordning. Det har även antytts att kvinnors större 

förändringsbenägenhet kanske inte gäller för alla typer av yrken. Statistiken visar att 

kvinnor breddat sitt yrkesval inom det skikt av yrken där någon form av högre utbildning 

krävs. Exempelvis har andelen kvinnor bland dem som avlagt någon examen inom 

högskolan, mellan läsåret 1996/97 och läsåret 2006/07, ökat från 21 till 29 procent inom 

teknikområdet respektive från 53 till 66 procent inom medicin och odontologi. Andelen 

män som, under samma period, har avlagt examen inom området vård och omsorg, 

exempelvis sjuksköterskeexamen, har däremot ökat med endast två enheter, från 12 till 14 

procent. Även inom naturvetenskap dominerade, och dominerar, kvinnorna och utgör 63 
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procent 2006/7 (Högskoleverket, 2008). IT-området är intressant i sammanhanget.  Det är 

nytt och kan därför inte vara präglat av kvardröjande, traditionella könsmönster.  Inom just 

detta område är dock kvinnornas andel liten och exempelvis har endast 19 procent av 

examina i utbildningar med IT-inriktning 2010 avlagts av kvinnor (Tillväxtanalys, 2012). 

Som jämförelse kan nämnas att mastersexamen med inriktning mot bioteknik läsåret 

2010/11 hade en andel på närmare 60 procent kvinnor (Högskoleverkets statistik, 2012).  

 

Inom korta och medellånga yrkesutbildningar på högskolenivå, så som exempelvis vård, 

omsorg och undervisning, har ingen förändring av könsfördelningen skett på 30 år och 

kvinnorna är i stor majoritet. I en rapport från Högskoleverket (2008) om kvinnor och män 

i högskolan så hävdas dock också att den kvinnliga dominansen inte är så framträdande på 

de långa så kallade ”prestigeutbildningarna”. Av 13 utbildningar är exempelvis sju 

kvinnodominerade och tre jämställda. Männen är dock antalsmässigt fler än kvinnorna genom 

att de återstående tre utbildningar där män dominerar har större volym. Framförallt handlar det 

om den stora civilingenjörsutbildningen samtidigt som det är den överlägset största 

utbildningen (cirka 5 500 nybörjare 2008). Enligt Högskoleverket så ”... står männen ändå 

starka på de mer prestigefulla utbildningarna (Högskoleverket, 2008, s 46). 

 
Bilden av att kvinnor starkt ändrat sitt utbildnings- och yrkesval och ”tagit över” den högre 

utbildningen stämmer alltså delvis, men inte helt utan reservationer.  Framförallt handlar 

det om ett område, det stora teknikområdet. Eftersom kvinnor ökat sin andel i flera 

prestigeutbildningar och huvuddelen av männen nu finns inom en av dessa utbildningar 

måste en slutsats bli att män väljer inom ett smalare område än tidigare. 

 

Bland yrken som inte kräver akademisk utbildning är däremot män totalt sett i majoritet 

och inom en rad manuella, traditionellt manliga yrken har kvinnor gjort inbrott i mycket 

liten utsträckning. Byggnadsarbetare och lastbils- och långtradarchaufför finns exempelvis 

bland de 30 vanligaste yrkena i Sverige, men andelen kvinnor i dessa verksamheter är näst 

intill försumbar (SCB, 2008 På tal om kvinnor och män). Tendensen att kvinnor väljer 

bredare än män är följaktligen inte entydig, utan gäller bara för yrken som kräver högre 

utbildning. Arbetsfördelning, som en central aspekt av genusordningen, har uppenbart 

förändrats. För det första handlar det om att både kvinnor och män förvärvsarbetar i nästan 

samma utsträckning 5 , för det andra handlar det om vad man arbetar med. Det finns 

                                                 
5 Runt 1970 hörde c:a 60 procent av kvinnorna i åldern 20-64 år till arbetskraften, medan motsvarande siffra 
2009 var över 81 procent. Under motsvarade period har andelen män i arbetskraften i samma ålderskategori 
minskat något (SCB, 2010). 
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fortfarande en stark könssegregering på arbetsmarknaden. Förändringar av vad som är 

kvinno- respektive mansyrken sker, men det handlar mer om viss omstrukturering än om 

eliminering av en könsbunden arbetsfördelning. Denna arbetsfördelning är för den enskilda 

individen en yttre, ”objektiv struktur” och en del av konkret erfarenhet för var och en av 

oss eftersom det vi faktiskt ser omkring oss är att män och kvinnor utför olika 

arbetsuppgifter. Det är därmed också rimligt, på statistisk grund, att vi förväntar oss att en 

kvinna har andra kompetenser än en man. Samtidigt finns det många exempel på avvikelser 

från det dominerande mönstret. Det är oftast inte heller särskilt starka sanktioner 

mot ”avvikare” och en officiell jämställdhetspolicy finns som arbetar för en förändring. 

Genusordningen för arbete som vi ser omkring oss motarbetas av staten, men också av 

andra som arbetar för jämställdhet. Dess legitimitet är därmed ifrågasatt. Människors 

reflektioner över vilka val de har möjligheten att göra borde därför inte behöva vara inlåsta 

i könsspecifika mönster. Det finns framlyfta exempel på otraditionella val som dessutom 

ges ett särskilt värde och i vissa sammanhang hör mäns val av kvinnodominerade yrken hit. 

Kanske skulle det kunna hävdas att det på strukturell nivå finns en tydlig kamp mellan på 

kön grundad arbetsfördelning och arbete som könsneutralt. 

 

Sifferexercisen ovan visade att mäns val att inte utbilda sig till eller arbeta i 

barnomsorgsyrken egentligen inte avviker från yrkesvalsmönstren i stort. Män och kvinnor 

väljer i många avseenden fortfarande olika karriärvägar enligt sedan länge väl kända och en 

del helt nya mönster.  

 

Arbetsfördelning kan, som ett tankeexperiment, antas bygga på olika principer. En sådan 

princip skulle kunna vara att fördelningen är praktisk, men ”innehållsneutral”, vilket skulle 

innebära att det mest är en slump vem/vilken kategori som råkat få en viss uppgift. En 

annan princip skulle kunna vara att fördelningen av arbetsuppgifter grundas på antagen 

lämplighet. ”Common sense”, eller om man så vill, den hegemoniska diskursen, kan antas 

vara att könsarbetsfördelning är grundad i lämplighet. Samma ”common sense” kan 

emellertid knappast blunda för att variationer över tid och rum visar att det finns en 

avsevärd mängd slump inblandad. Under alla omständigheter finns kulturellt bestämda 

uppfattningar/föreställningar/diskurser, inte bara om hur arbetsfördelningen är utan också 

om varför den är som den är. Dessa uppfattningar bygger rimligtvis på det vi faktiskt ser 

omkring oss, men också på kollektiva ”tankekonstruktioner” och vilka individuella 

slutsatser vi drar av det vi ser. 
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Ett exempel på komplexiteten i uppfattningar om betydelsen av könstillhörighet inom 

undervisningsyrken är hur olika lärarkategorier ser på den låga andelen män inom yrket. 

Siffrorna nedan kommer från en undersökning som genomfördes 2005 (Wernersson, 2009) 

där nästan 1700 lärare6 svarade på en omfattande enkät om olika aspekter av kön, genus 

och jämställdhet i relation till läraryrket. I denna grupp är det inte en majoritetsuppfattning 

att ”lika andel kvinnor och män i alla sorters verksamheter” är en indikation på jämställdhet. 

Ungefär hälften (48 procent) av de manliga förskollärarna ger uttryck för denna uppfattning 

men bara en tredjedel av de kvinnliga förskole- och grundskollärarna och lite mer än var 

fjärde av de manliga grundskollärarna (Wernersson, 2009). En annan analys av samma 

studie (Gannerud, 2009) visar att tre av fyra kvinnor och mer än två av tre män i båda 

lärarkategorierna menar att ”Läraryrkets generella status påverkas negativt av att det är få 

män i yrket”. Nio av tio lärare, både kvinnor och män, tycker att ”Det är ett problem att 

pojkar saknar manliga förebilder i förskola/skola”. Nästan lika många tycker att det är ett 

problem också för flickorna. Dessa siffror visar att lärare ser det som ett problem – både för 

yrket och för eleverna – att andelen män är liten samtidigt som de menar att lika fördelning 

kvinnor och män inte indikerar jämställdhet. Samma undersökning pekar också på att både 

särarts- och likhetsdiskurser (Wernersson, 2009) finns i den studerade lärargruppen. Den 

vikt som läggs vid bristen på manliga förebilder i den studerade gruppen, kan möjligen 

antas vara mera ett uttryck för antaganden om könsskillnader än betoning av jämställdhet.  

Samtidigt visar en annan studie inom samma projekt (Hjalmarsson, 2009) en sammansatt 

bild av hur lärare samtidigt kan uppfatta olika aspekter av yrkeskompetensen som 

könsrelaterade och som oberoende av kön. Det är alltså fullt möjligt att röra sig mellan vad 

som, strikt logiskt, kan framstå som oförenliga föreställningar om individuell 

könstillhörighet och strukturell genusordning. 

 

Nedan följer ytterligare ett exempel som kan ge perspektiv på hur sammansatta och 

svårgripbara de mekanismer är som styr och formar arbetets genusordning. 

  

Florence Nightingale och hennes livsverk kan illustrera relationen mellan realitet och 

kollektiv tankekonstruktion i ett enskilt fall. Nightingale har blivit en sinnebild för den 

självuppoffrande och vårdande kvinnan. Hon har framställts som den första sjuksköterskan, 

som på guds kallelse lindrade sårade soldaters lidande och i viss utsträckning var det 

kanske också så. I realiteten handlade hennes viktigaste insats mera om att vara organisatör 

av sjukvård, än om att personligen vårda. I denna kapacitet verkade Florence Nightingale 
                                                 
6 Gruppen som besvarade enkäten utgjorde 57 procent av ett representativt urval om 3000. 
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både inom den militära organisationen och, på nationell nivå inom det engelska samhället 

(Moberg, 2007). Hon använde i detta arbete sin exceptionella matematiska begåvning och 

var en nydanare inom tillämpad statistik där hon bland annat utvecklade avancerade former 

av diagram. Dessa insatser inom vad som uppfattas som ett manligt område och 

hennes ”manliga” begåvning framkommer sällan i beskrivningar av henne (Råde, 1987).  

En kvinnas extraordinära insats, vad den än är, har då uppenbarligen kommit att tolkas som 

en arketypiskt kvinnlig insats och när centrala dimensioner i hennes arbete inte passar in 

förtigs de.  

 

Denna historia om könsstereotypisering på hög nivå kan möjligen jämföras med logiken i 

hur man tänker om män i förskola/barnomsorg. Ibland verkar det bli nödvändigt att 

överbetona sådant som kan visas upp som specifikt manliga insatser (vara stor och stark, 

spela fotboll, leka vilda lekar, vara teknisk o s v) för att motivera närvaron av män i 

förskolan. Dessa insatser behöver då också framställas som synnerligen viktiga för barn i 

allmänhet eller pojkar i synnerhet. Kanske är det inte ens antaganden om vad män kan som 

kvinnor inte kan som är huvudproblemet här. Det kanske bara handlar om att ordningen 

störs? 

 

Nästan samtliga stora yrkesområden där kvinnor är i stor majoritet handlar om omsorg, 

undervisning eller vård. En föreställning är att fallenhet för dessa verksamheter är medfödd 

hos kvinnor, som en följd av att det är kvinnor som bär, föder och ammar barnen. Länge 

fanns tveksamhet om huruvida särskild utbildning skulle behövas för att kvinnor skulle 

kunna utföra dessa uppgifter. Det som är medfött och faller sig naturligt eller görs av kärlek 

och plikt ses inte heller som en särskild prestation, som behöver belöning eller uppmuntran. 

Det finns en idémässig bakgrund med innebörden att det är kvinnors naturliga och 

självklara ”varande” att utföra vård- och omsorgsarbete (se exempelvis Gannerud, 1999). 

Undervisning och fostran av de yngsta barnen hör förstås till kärnan i denna kategori av 

arbetsuppgifter. Antaganden och föreställningar med sådan innebörd kan antas vara en 

ingrediens i att vård, omsorg och undervisning av små barn har fått en relativt låg status i 

yrkeshierarkin. I andra sammanhang eller dimensioner kan däremot vårdande och omsorg 

tillskrivas ett mycket stort mänskligt värde7. Detta är tydligt exempelvis i den gamla tanken 

om sjuksköterskeyrket som ett kall.  Sjuksköterskor är en av de grupper som arbetat hårt 

för att utveckla verksamheten och föreställningen om verksamheten, från uttryck för 
                                                 
7 Det kan vara väsentligt att skilja mellan status och värde även om det inte är självklart. Här avses med status en 
social rangordning, medan värde tillskrivs något som är ”gott”. Värde kan ge status och vise versa, men poängen 
här är att understryka att det finns flera dimensioner och många nyanser i dimensionen ” 
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kvinnlig medfödd godhet i ett kall till en vetenskapligt baserad profession. De har också 

arbetat på att formulera och utveckla omvårdnad/vårdvetenskap som sjuksköterskans 

särskilda kompetensområde skilt från läkarens medicinska kompetens. Parallellt med denna 

process sker även förändringar i synen på manliga sjuksköterskor. Eriksson (2002) 

beskriver i sin avhandling hur maskulinitet behandlats i svensk sjuksköterskeutbildning 

med utgångspunkt i tre diskursiva brott. Den första diskursen innebar att den manliga 

sjuksköterskan formades utifrån idéer om yrkets femininitet. Den andra formades som 

en ”utvägspolitik” under inflytande av feminism och solidaritetsrörelser. Den manliga 

sjuksköterskan kunde då forma en identitet kopplad till solidaritet med kvinnor och andra 

underordnade grupper. Den tredje diskursen slutligen är jämställdhet då den manliga 

sjuksköterskans identitet ”/.../ iscensattes /.../ som en teknik i ett statligt 

jämställdhetsprojekt i syfte att skapa variation mellan olika maskuliniteter” (s 120). 

Beroende på sammanhang och tidsanda har den manliga sjuksköterskan haft möjlighet, 

enligt Eriksson, att i formandet av sin maskulinitet ta spjärn mot olika föreställningar om 

mening. Yrkesvalet som en solidaritetshandling eller en strävan efter jämställdhet tonar ner 

kontrasten till det feminina. 

 

Denna beskrivning av hur idén om det manligas inpassning i sjuksköterskefunktionen 

förändrats under 1900-talet kan också stämma in på den manliga förskolläraren. Från 

entydig kvinnlig verksamhet blev det på 1970-talet en manlig politisk (gräsrots-) handling 

att välja ett kvinnoyrke och skapa alternativ maskulinitet (Wernersson & Lander, 1979). 

Med andra politiska vindar omskapades det till en etablerad jämställdhetsmarkör med mer 

byråkratiska förtecken. Florence Nightingale kunde bruka sina förmodat manliga förmågor 

i kvinnlig förklädnad. Män kunde på 1970-talet välja att bli sjuksköterskor eller 

förskollärare som aktiva, politiska handlingar som bidrog till ett bättre, mer solidariskt 

samhälle.8  

 

Omsorg, vård, fostran – och undervisning – av yngre barn är ett verksamhetsfält som, 

liksom sjuvårdsfältet, genomgått en diskursiv utveckling (Berntsson, 1999).  Här finns inte 

utrymme för att utveckla detta vidare, men följande påståenden är knappast vågade  

 

- vård och omsorg har historiskt tillskrivs ett betydande mänskligt/moraliskt värde men 

(relativt) låg status i yrkeshierarkin; 

                                                 
8 Detta framkom i en del av de intervjuer som genomfördes i utvärderingen av könskvotering till 
förskollärarutbildning (Wernersson & Lander, 1979). 
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- kompetens inom vård och omsorg har tillskrivits kvinnlig natur och inte utbildning och 

prestation;  

- vård- och omsorgsområdena har, framförallt under senare delen av 1900-talet, 

förändrats mot professionsstatus. Det innebär bland annat att de är baserade på 

högskoleutbildning med vetenskaplig bas; 

- professionaliseringen av kvinnors verksamhet har påverkat synen på män i yrkena, 

men det är oklart hur.  

 

Denna utveckling kan ses som ett exempel på hur en struktur systematiskt har bearbetas av 

ett kollektiv av framförallt kvinnor och därmed också fått en förändrad karaktär och 

framtoning. Betoning av utbildning, vetenskaplig förankring och professionalitet har varit 

verksamma redskap. Män och manlighet kan också på olika sätt ”användas” i detta 

sammanhang. Fler män i yrket förväntas således ge högre status och även bättre 

möjligheter till högre lön. Den befintliga, hierarkiska, genusordningen antas alltså kunna 

användas för att skapas en jämställd genusordning. Kanske är det är ett tveeggat redskap? 

 

I detta arbete antas alltså att det fortfarande, trots mycket arbete på olika plan för att 

förändra den, finns en allmän föreställning om att en kvinnlig, naturlig fallenhet 

krävs/underlättar arbete med bland annat förskola/barnomsorg. Naturen är vanligen 

materiell och påtaglig, och här kan det vara problematiskt att påvisa vari denna kvinnliga 

natur består. Hjärnvindlingar eller hormoner som inte syns utanpå är förstås materiella och 

betonas i perioder som förklaringar till vissa observerade könsskillnader. Kroppen i dess 

olika dimensioner är oundvikligen central i konstruktionen av genusordning ur förekomsten 

av två biologiska kön. Hur verkar de synliga materiella/kroppsliga, skillnaderna mellan 

kvinnor och män i synen på förskolläraryrket eller yrkesval generellt? 

 

Naturliga (biologiska) skillnader används i vissa sammanhang som argument för att 

kvinnor inte kan utföra vissa uppgifter som män kan. När det handlar om fysisk styrka så 

finns en i vissa sammanhang betydelsefull medelvärdesskillnad mellan könen. 

Brandmannayrket ska här tas som exempel och kontrast till barnomsorgsyrken. Rekrytering 

av kvinnor till manliga yrken som kräver akademisk utbildning har, som framgått ovan, 

varit framgångsrik, men det har, som också framgått ovan, inte rekryteringen till 

fysiska/manuella yrken. Brandman är ett av de yrken där kvinnors närvaro har varit och 

fortfarande är kontroversiell.  Detta yrke måste betecknas som ett av de riktigt 
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supermanliga där fysisk styrka har betydelse och för närvarande är andelen kvinnor bara 

lite drygt 2 procent (Ericsson, 2009). 

 

Att arbeta som brandman kräver betydande fysisk och mental kapacitet i dramatiska 

situationer där ett misstag kan leda till död. I en utvärdering av antagning av kvinnor till 

brandmannautbildning genomförd vid Arbetslivsinstitutet (Gavhed m fl 1998) beskrivs 

bland annat rekryteringsprocessen. Till utbildningen sökte 85 kvinnor och bland dessa 

återstod åtta stycken efter urval i fyra steg. Urvalet grundades på en lång rad fysiska, 

psykologiska, teoretiska och praktiska test samt medicinsk undersökning. Denna 

urvalsprocess är inte specifik för kvinnorna, även sökande män får givetvis genomgå den 

och troligtvis är det också så att många män inte håller måttet. Vid rekryteringen används 

således absoluta mått på vilka egenskaper en brandman måste besitta. Förmåga och 

lämplighet för yrket presenteras i rapporten genom en lång rad exakta siffror, tabeller och 

diagram. Testen handlar inte enbart om uppenbart nödvändiga fysiska krav (exempelvis att 

kunna bära en tung vattenslang en viss sträcka) utan också om mentala krav som 

exempelvis empati. En brandman bör säkert vara empatisk, men denna egenskap behövs 

rimligtvis också i många andra yrken, exempelvis hos barnskötare och förskollärare, men 

vid antagning till dessa yrken görs inga mätningar. Det är givetvis svårt att korrekt jämföra 

kraven inom olika yrken, men den poäng som vi vill göra här är att rekrytering av kvinnor 

till ett ”machoyrke” i hög grad handlar om att kvinnorna konkret måste visa att de är lika 

bra som män, medan rekryteringen av män till kvinnoyrken oftare verkar handla om att 

locka männen. Det finns därmed inte den höga formella tröskel9 för män som vill in i 

(vissa) kvinnoyrken som för kvinnor som vill in i (vissa) manliga yrken. Det är tänkbart att 

denna skillnad i hur konkret egenskaper framträder påverkar genusordningen långt utöver 

de situationer där det är uppenbart att det har betydelse. Mäns/vissa mäns överlägsna 

fysiska styrka kan då antas ha en symbolisk betydelse som möjligen underskattas. I fallet 

brandman är det exempelvis många män som utesluts av samma skäl som kvinnor, men det 

är inte om dem som diskussionen handlar.  

 

Samtidigt som det finns, starkt ifrågasatta, föreställningar om en naturlig könsbunden 

omvårdnadskompetens är det svårt att direkt ta på, mäta eller väga den på annat sätt än 

genom handlingar som rimligen lika gärna skulle kunna vara en följd av erfarenhet.10 Det 

                                                 
9 Om man inte ser utbildningen som en sådan tröskel. Där handlar det dock om mer ”neutrala” förmågor och 
könsskillnader blir inte så markerade. 
10 Därmed inte sagt att det inte kan finnas individuella skillnader som resulterar i olika fallenhet för omvårdnad. 
Givetvis måste också ”manlig styrka” tränas. Gissningsvis är det bara en begränsad del av den manliga 
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är naturligtvis möjligt att på olika sätt beskriva vilka kompetenser och förhållningssätt som 

behövs för att bli en bra förskollärare.  Utbildningens innehåll och uppläggning bygger på 

och innehåller just detta och det torde inte finnas något i utbildningen som män inte skulle 

kunna klara av därför att de är män. Man kan dock anta att föreställningar om 

den ”kvinnliga naturen” har betydelse för att fungera i förskolan och att detta, medvetet 

eller omedvetet, gör män tveksamma. De hinder som män kan uppleva är i så fall mer 

diffusa än de hinder som möter kvinnor som vill in i en ”kroppslig” manlig bransch. Den 

manliga kroppen är genomsnittligt påtagligt starkare i vissa avseenden och detta går att 

mäta. Denna skillnad i mätbar konkretion mellan det som uppfattas vara naturligt kvinnligt 

respektive naturligt manligt kan antas understryka och illustrera genusordningens hierarki. 

Grahn (2008) visar exempelvis hur den vuxne mannen på motsvarande sätt är det ideal eller 

mål som framträder i läromedel för tränare inom ungdomsidrott. Kvinnor, såväl vuxna som 

unga, men också unga män framstår där som ofullkomliga eller avvikande.  

 

Resonemanget ovan skulle kunna sammanfattas sålunda: Antaganden om att kvinnor och 

män har komplementära egenskaper lever kvar. Exakt vilka dessa egenskaper är eller skulle 

kunna vara framträder med olika tydlighet.  Fysisk styrka i en rad avseenden kan mätas, 

både exakt och som den framträder i vardagliga erfarenheter. Alla män är förvisso inte 

starkare än alla kvinnor och fysisk styrka har i många situationer inte tillnärmelsevis 

samma betydelse idag som den hade innan den tekniska utvecklingen nått nuvarande nivå. 

De egenskaper som, i diskurser om komplementaritet, antas vara specifikt kvinnliga har här 

betecknats som kompetenser för att utföra vård och omsorg. Detta är egenskaper eller 

kompetenser som inte på samma sätt som fysisk styrka går att objektivt mäta. Detta bidrar 

till att det (kanske) är mer diffust vad exakt det är som krävs för att arbeta i 

förskola/barnomsorg än, exempelvis, som brandman. Detta i sin tur kan vara en aspekt av 

mäns obenägenhet att välja yrken som innebär undervisning/omsorg om yngre barn. I 

Högskoleverkets utredning (2009) om män i läraryrket dras slutsatsen att män vid val av 

utbildningen fäster större vikt än kvinnor vid att det finns konkurrens i antagningen, att 

utbildningen har status och yrket karriärmöjligheter. Om manlighet kräver synliga 

prestationer, gärna i konkurrens så kan möjligen varken utbildning till förskollärare eller 

arbete inom förskola bjuda på detta. 

 

                                                                                                                                                         
befolkningen som har de förmågor som krävs. Testen är utformade för män från början. Förmågorna måste också 
tränas kontinuerligt för att upprätthållas. 
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En generell hypotes om förändringen av arbetsmarknadens genusordning skulle alltså 

kunna vara att kvinnor har kunnat ta sig in på tidigare mansdominerade teoretiska områden 

som kräver akademisk utbildning och till och med ta över en del av dem på ganska kort tid. 

Det samma gäller inte för praktiska eller ”fysiska” yrken. Många sådana yrken är i hög 

grad extremt könssegregerade. Att brandman är ett fysiskt krävande yrke är klart, men hur 

är det med arbete inom förskola? För de senare krävs akademisk utbildning, vilket då i 

linje med ovanstående skulle kunna vara ett problem för intresserade män. Arbete i 

förskolan kan kanske betecknas som ”fysiskt” eftersom den praktiska yrkesutövningen 

kräver närhet och kroppskontakt med de barn man har ansvar för. Det är dock inte den 

manliga styrkan som behövs här utan andra former av kroppslighet, vilket skulle kunna 

vara ett problem. De senare årens diskussioner om att misstankar om pedofila böjelser 

utgör ett betydande hinder för män att söka sig till förskolan skulle kunna peka i den 

riktningen. Tänkbart är alltså att kombinationen av att förskola är kvinnligt fysiskt i 

utövningen, att det kräver högre utbildning och att det inte finns en tydlig 

konkurrenströskel att ta sig över skulle kunna förklara varför en del män ”uteblir”. 

Samtidigt är det faktiskt möjligt att samtliga dessa tre karaktäristika framstår som positiva 

faktorer för en del andra män! 

 

Besläktade tankegångar finns i Högskoleverkets rapport (Furusten, 2009) om den bristande 

jämställdheten i läraryrket generellt. Rapportens slutsatser beskrivs enligt följande: 

 

En av de viktigaste slutsatserna från den genomgång som gjorts i den här rapporten är en 
viss noterbar skillnad i bakgrund och erfarenheter mellan kvinnor och män som börjar på 
lärarutbildningen. ... Det tycks som att kvinnorna i högre utsträckning betraktar läraryrket 
som ett arbetaryrke, medan männen betraktar det mer som ett yrke för en akademiker.  
/... /De har därmed olika syn på yrkets innehåll och vad det innebär. Vilket i sin tur kan 
bidra till att förklara varför män och kvinnor tycks påverkas olika av yrkets status, 
karriär- och inkomstmöjligheter, samt varför män och kvinnor lockas till olika 
inriktningar och verksamhetsnivåer inom läraryrket. (s 53) 

 

Släktskapen mellan de två resonemangen består i att samma yrke kan framstå på olika sätt 

för kvinnor och män genom olika inramning. Att på tydliga kriterier rangordna genom att 

mäta fysisk styrka, poäng på högskoleprov eller explicita karriärvägar kan appellera mer till 

män än till kvinnor.  Mer diffusa egenskaper, kompetenser och verksamheter, kan ges ett 

högt moraliskt eller mänskligt värde, men blir problematiska när de är svåra att använda 

som grund för rangordning i en tydlig hierarki.. 
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Ovan har, sammanfattningsvis, sociala strukturer, framförallt genusordningens 

arbetsfördelning, diskuterats som en ingång i frågan om rekrytering av män till förskolan. 

Könsarbetsfördelningen har tveklöst förändrats över ett par generationer, men den har inte 

eliminerats. Kvinnor torde stå för den största delen av förändringen genom val av nästan 

alla typer av teoretiska yrken som kräver akademiska studier. Inom mer praktiska/fysiska 

yrken är dock både kvinnor och män kvar i samma könssegregerade strukturer som 

tidigare. Även om förskolläraryrket kräver teoretisk utbildning har det i delar en fysisk 

karaktär. Kanske användningen av kroppen i yrkesarbetet har stor betydelse för vad som 

kan eller inte kan väljas? Fördelningen av kvinnor och män inom ett yrkesområde kan i sig 

bli erfarenhet – vi bokstavligen ser hur det är. Föreställningar om orsaker till fördelningen 

som bottnar i föreställningar om kvinnligt och manligt har givetvis också betydelse. 

Extrem fysisk styrka behövs inte för att arbeta med yngre barn, men det kan vara så att den 

både när det finns rationella skäl, som i brandmannayrket och när det inte finns det så finns 

den närvarande på subtila sätt. Föreställningen att män som arbetar med yngre barn kan 

utgöra ett presumtivt hot som pedofiler skulle kunna ses som kopplad till den manliga 

kroppens generella farlighet. Att kroppsliga egenskaper går att exakt mäta som bas för 

rangordning, kan förstärka mönstret. 

 

2. Ingång i frågeställningen via individ/subjektet 

Här antas att individer – reellt – interagerar med, formar och formas av strukturer. 

Individ(er) och struktur är i verkligheten därmed komplext och oundvikligen 

sammanflätade och kan inte fungera isolerat. Trots detta bör perspektiven särskiljas om 

man vill kunna göra analyser för att förstå mänskliga skeenden. I den poststrukturalistiska 

eran har individperspektivet dock ofta betonats tämligen ensidigt. Subjektets/individens 

föreställningar, känslor och upplevelser har betonats och strukturella förhållanden inte 

sällan reducerats till abstrakta diskurser eller sociala relationer.  För analyser av den här 

aktuella frågan har det betytt att mäns förhållningssätt till arbete med barn mer eller mindre 

entydigt antagits handla om maskulin identitet, som antingen betraktats som strikt subjektiv 

eller en produkt av abstrakt diskurs. Hur Jag upplever Mig själv och hur Jag framträder i 

andras ögon är då det centrala. Individen kan dock antas ha en tydligare position som 

rationell aktör inom, men också gentemot, en objektiv struktur (social organisation, 

materiella villkor, kollektiva föreställningar). Individen låter sig inte formas blint av sin 

omedelbara sociala omgivning och konstruerar heller inte sin värld slumpmässigt.  
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Den man som funderar över sitt utbildnings- och yrkesval kommer alltså att göra detta 

inom, och i relation till, en genusstruktur med synlig och, i vissa avseenden, starkt 

könsbunden arbetsfördelning. Denna arbetsfördelning, exempelvis att mycket få män 

arbetar med yngre barn, är ett objektivt konkret faktum för individen och inte bara en 

abstrakt diskurs. I andra avseenden är det däremot inte alls självklart att uppfatta 

arbetsfördelningen som entydigt könsbunden, exempelvis tar nog de flesta pappor ett visst 

mått av aktivt ansvar för omvårdnaden om egna barn.11 En enskild person torde alltså, 

utifrån yttre omständigheter, ha möjlighet att välja att ta fasta på det ena eller det andra. I 

strukturen finns det även komplicerade abstrakta föreställningar (eller konstruktioner) som 

handlar om att kvinnor och män bör syssla med olika uppgifter genom sina naturliga 

egenskaper (se ovan). Det finns emellertid också starka idéer om nödvändigheten av 

jämställdhet och många konkreta exempel på att könstillhörighet inte alls är avgörande för 

vilka val som är möjliga. Det borde alltså i de individuella övervägandena finnas mycket 

motstridigt material att ta hänsyn till och använda sig av. De olika typer av åtgärder som 

vidtas för att rekrytera män till utbildning och yrke handlar därför om att hitta infallsvinklar 

där män exempelvis kan uppfatta ”den jämställda bilden” som mer tilltalande, rationell 

eller i varje fall som möjlig jämfört med den parallellt existerande idén om könsbunden 

arbetsfördelning. De politiska motiv för yrkesvalet som Eriksson (2002) beskrivit för 

manliga sjuksköterskor (se ovan) och som också fanns bland en del manliga förskollärare 

på 1970-talet (Wernersson & Lander, 1979) är exempel på hur valet av ett kvinnligt yrke 

sätts in i ett större sammanhang.  

 

Under avsnittet om ”struktur” ovan beskrevs några mekanismer som kan antas vara 

verksamma och de kommer inte att upprepas här. De är med nödvändighet kollektiva 

mönster, men varje enskild individ kommer på olika sätt att bearbeta eller negligera dem. 

Olika individer har olika, individuellt bestämda, ”avgörande intressen” (Archer, 2003 

använder begreppet ”concerns”) som de finner särskilt angelägna och som har avgörande 

betydelse för vilka handlingar och ståndpunkter som framstår som rimliga. En individ för 

vilket det har avgörande betydelse att kunna hjälpa människor kommer, allt annat lika, att 

göra andra val än den som, exempelvis, främst strävar efter att utvidga sitt individuella 
                                                 
11 Enligt SCB´s Tidsanvändningsundersökning så använde män 1990 knappt 20 minuter per dag till direkt 
omsorg, d v s där omsorg var den enda aktiviten, om egna barn, medan denna tid hade ökat till drygt 20 minuter 
2010. Kvinnor använde 1990 drygt 45 minuter till motsvarande uppgift mot 35 minuter 2010. Även om det 
fortfarande finns tydlig skillnad mellan färder och mödrar i detta avseende så närmar de sig varandra i 
tidsanvändning. Detta gäller även andra former av hemarbete. Man skriver: ”Småbarnsmammor ägnar i 
genomsnitt mer tid åt allmän tillsyn över barnen än papporna gör. Leken däremot är mer jämnt fördelad mellan 
föräldrarna. Detsamma gäller högläsning och närvaro vid barns aktiviteter även om dessa aktiviteter inte tar 
särskilt mycket tid i anspråk.” (SCB, Levnadsförhållanden rapport 123). 
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vetande eller tjäna mycket pengar. Även om det handlar om individuella reflektioner och 

egna val så är det material som står till förfogande i form av tidigare erfarenheter, objektiva 

strukturer etcetera, olika beroende på bland annat könstillhörighet. En rad skolstudier visar 

exempelvis att även när flickor och pojkar undervisas tillsammans, förväntas lära sig och 

faktiskt lär sig samma innehåll, fungerar könskodning av ämnen som material för att 

tydliggöra och stärka individuella identiteter kopplade till könstillhörighet (se t ex Volman 

& ten Dam, 2007, Petersson, 2007, Staberg, 1992). 

 

Individen som står inför val av utbildning och yrke har att reflektera över, och på olika sätt 

hantera olika sociala strukturer så som exempelvis genusordningen och arbetsmarknad/ 

yrkesstruktur som beskrivits ovan. Givetvis finns också en rad andra ordningar, t ex 

ekonomiska förhållanden eller sociala sammanhang i vilka individen har direkta sociala 

relationer.  

3. Pedagogisk/pragmatisk ingång 
Denna tredje ingång kan, jämfört med de två tidigare, sägas vara mer orienterad mot 

handling i specifika sammanhang. Det betyder bland annat att denna ingång har normativa 

och politiska inslag. Handlingsorientering, analys som rör vad som bör göras, kan aldrig 

vara neutral. Den måste alltid innehålla en strävan att åstadkomma något/en förändring som 

är den ”bästa möjliga” (vilket dock inte garanterar att det absolut sett blir så ”bra”). 

Eftersom pedagogiken handlar om avsiktlig och systematisk påverkan i form av 

undervisning och uppfostran, är det nödvändigt att göra antaganden om vad som är gott och 

rätt avseende både mål och former för påverkan inom det aktuella området. Vad som är 

gott och rätt finns det, som vi vet, olika uppfattningar om. Inom den pedagogiska ingången 

(diskursen), som också i detta sammanhang framträder som den tydligaste, finns 

följaktligen ett antal olika ståndpunkter eller antaganden om vad som är ”gott och rätt”. 

Även om dessa ståndpunkter har normativa drag så handlar det givetvis inte bara om vad 

som är önskvärt utan också om vad som är möjligt, d v s antaganden om vad som är och 

vad som verkligen går att genomföra. Det betyder att det som framställs som ”gott och 

rätt” också måste vara förankrat i antaganden eller kunskaper om verkligheten som tyder på 

att det ”goda och rätta” är genomförbart.  

 

Varför fler män behövs i förskolan är en fråga som kan antas vara (eller borde vara) helt 

avgörande för om och hur rekryteringsåtgärder ska utvecklas. Frågan har, som nämnts ovan, 

varit aktuell sedan 1960-70-talet och i vissa avseenden har argumentationslinjerna 
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förändrats mycket lite under det halva sekel som gått (Flising, 1997; Högskoleverket, 2009; 

Wernersson & Lander, 1979). Huvudsakligen är det förstås argument för fler män i 

förskolan som artikulerats, men det finns också argument mot. De senare har 

huvudsakligen handlat om risken för att kvinnors position och karriärmöjligheter inom 

yrket försämras om det kommer in män, men också en del annat. Följande uppställning 

visar översiktligt ett antal olika synsätt/argument för vad som skulle vara bra eller inte så 

bra med fler manliga förskollärare. Uppställningen bygger på att de olika argumenten utgår 

från olika antaganden om å ena sidan vilka individuella egenskaper och givna kompetenser 

kvinnor och män har och å andra sidan vilka positioner kategorierna kvinnor och män har i 

samhället/genusordningen. 
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Tablå 1.Översikt över argument och antaganden om varför fler män behövs (eller inte bör 
finnas) i förskolan 
 
Antaganden om 

strukturell makt och 

status (genusordning) 

Antaganden om egenskaper och kompetenser  

 

 

Kvinnor och män har identiska 
förutsättningar att arbeta med 
de yngsta barnen.  

Kvinnor och män har olika 
förutsättningar och män 
för med sig kvaliteter som 
kvinnor inte har.  

Kvinnor och män är idag 
jämställda 

- Fler män i förskolan gör 
ingen skillnad för barnens 
individuella utveckling, men 
understryker jämställdhet som 
kvalitet. 
- Män utgör en 
begåvningsreserv = fler 
lämpliga att välja bland. 

- Fler män i förskolan 
kompletterar kvinnorna. 
- Harmonisk olikhet som 
ger helhet höjer kvaliteten. 

Män har mer makt och 
status*  
Version I 

- Mäns närvaro kan ge bättre 
villkor (lön, inflytande) i yrket 
och även kvinnorna gynnas. 

- Mäns kvaliteter är 
absolut sett bättre och 
deras närvaro höjer 
förskoleverksamhetens 
kvalitet. 

Män har mer makt och 
status* 
Version II 

- Mäns närvaro kan försvaga 
kvinnors position i yrket 
genom att de tar över (gör 
karriär, tar kommandot) 

- Män kan vara farliga för 
barnen (presumtiva 
pedofiler) och förskolan 
kan vara farlig för män 
(berövar dem deras 
maskulinitet) 

 

Uppställningen ovan bygger delvis på en analys som gjordes i slutet av 1970-talet 

(Wernersson & Lander, 1979) av vilka olika argument som då framförts från olika håll som 

exempelvis barnpsykologer, pedagoger eller fackförening om varför fler män skulle vara 

bra för förskolans/barnomsorgens verksamhet. Det fanns redan då också argument (som 

tagits upp ovan) om nödvändigheten av att män ändrar sina yrkespreferenser därför att 

arbetskraftsbehovet förändras i takt med teknisk utveckling och annan strukturomvandling.  

 

I uppställningen ovan visas några olika slutsatser som kan dras avseende varför det skulle 

kunna vara bra – eller eventuellt inte så bra – med fler män i förskolan utifrån olika 

antaganden om hur genusordningen, den strukturella aspekten av kön, är konstruerad. De 

två dimensioner som utgör ”axlar” är dels huruvida man antar eller inte antar att kvinnor 

och män har olika egenskaper, dels huruvida man antar att det i genusordningen finns eller 

inte finns en makt-/statusaspekt som innebär att män överordnas kvinnor. Status används här 

med en klassisk sociologisk innebörd. Med position i en rangordning mellan exempelvis sociala 

kategorier, exempelvis kön, följer ett ”(status-)värde” som tillskrivs individer i kategorin oavsett 
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deras egna meriter. Detta statusvärde är generellt, men kan, för en individ exempelvis, korrigeras på 

många olika sätt beroende på sammanhang. 

 

Det är viktigt att komma ihåg att det som presenteras i uppställningen är uppfattningar som följer av 

olika antaganden om hur saker och ting är och vilka konsekvenser de får för synen på män som 

lärare för yngre barn. Här beskrivs alltså idéer eller diskurser, inte underbyggda faktiska 

förhållanden. 

 

I den övre vänstra cellen i tablån finns antaganden som innebär dels att kategorierna 

kvinnor och män inte är olika med avseende på de egenskaper och kompetenser som 

behövs i förskolor, dels att det inte finns någon, i detta sammanhang relevant, 

maktskillnad/hierarkisk ordning mellan könen. Med dessa antaganden finns ingen grund för 

att anta att män i förskolan skulle ha någon avgörande betydelse för verksamhetens 

karaktär och kvalitet eller för barnens individuella utveckling. Den numerära obalansen kan 

däremot framstå som en anomali i ett samhälle som eftersträvar en jämställd genusordning 

och i sig vara ett argument för fler män. Fler män behövs i så fall främst för att konkret visa 

för barnen att jämställdhet är möjligt. Ett annat argument inom ramen för dessa antaganden 

är att de män som väljer att arbeta med barn har gjort ett mer medvetet val än kvinnorna i 

genomsnitt gjort. Givetvis har många kvinnliga förskollärare/barnskötare också gjort sitt 

yrkesval genomtänkt och av grundmurat intresse, men män skulle ändå kunna ses som 

en ”begåvningsreserv” i det sammanhanget. 

 

Den övre högra cellen beskriver ståndpunkten att det inte finns någon hierarkisk ordning 

mellan könen, men att det finns skillnad som handlar om ”harmonisk komplementaritet”. 

Kvinnor och män antas då ha könsspecifika egenskaper eller kompetenser som ”hakar i” 

varandra. Om barn fostras i en ensidigt kvinnlig miljö kommer det att finnas, antar man, ett 

tomrum i vuxenkontakterna, som skulle vara särskilt allvarligt för pojkar. I Norden 

användes tidigt den förmodade betydelsen av manliga ”rollmodeller” eller i dagens 

terminologi, förebilder, för pojkar som ett argument för offentlig barnomsorg. Nya former 

för barnomsorg var en förutsättning för kvinnors möjlighet att yrkesarbeta. Genom att tona 

ner moderns betydelse och poängtera vikten av mäns deltagande i arbetet med yngre barn 

gavs en dubbel psykologisk motivering. Redan 1962, i ”Kvinnors liv och arbete” 

(Dahlstörm, 1962), den volym som ibland beskrivs som startskottet för nordisk 

könsrollsforskning, finns ett kapitel (Tiller, 1962 s 133-158) om rollfördelningen mellan 
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föräldrar och barns personlighetsutveckling. Tiller betonade faderns betydelse och skrev 

bland annat följande: 

 

De undersøkelsene som foreligger tyder – til tross for sine ellers ofte motstridende 
resultater – på at det vesentlige for barns tilpasningsevne og sunne utvikling ikke er 
hvorvidt moren har arbeid utenfor hjemmet eller om hun forblir i den tradisjonelle 
morsrolle. Det avgjørende er om barnet på de tidlige utvilklingstrinn har oplevd 
tilstrekkelig kontakt til å få en grunnleggende tillit til seg selv og sin omverden. (p 
157) 

 

Tiller myntade, i denna nu halvsekelgamla studie, också begreppet “kompensatorisk 

maskulinitet” för att understyrka faderns, och i förlängningen alla ”goda mäns”, betydelse 

för barns utveckling. Han byggde på studier av norska sjömansfamiljer där fadern 

tillbringade långa perioder borta från sina barn. Pojkarna i sjömansfamiljerna bedömdes 

vara, jämfört med andra pojkar, ”mindre maskulina”, vilket tolkades som en reaktion på 

avsaknad av vardaglig kontakt med fadern. Kompensatorisk maskulinitet antogs innebära 

att bristen på förebilder gjorde pojkarna osäkra på hur ”riktig maskulinitet” skulle uttryckas, 

Här etablerades så, i Norden, antagandet om vikten av manliga ”rollmodeller”/förebilder 

för att motverka uppkomsten av identitetsproblem när pojkar vistas i ensidigt kvinnliga 

miljöer.  

 

Samma logik har också använts på andra håll och vid andra tider och får betecknas som 

högst levande, men även kontroversiell.12  Att manliga förskollärare bidrar med särskilda 

kvaliteter, framför allt som goda manliga förebilder för pojkar, är kanske det argument som 

över tid varit starkast. Ovan framgick också att det är en uppfattning som verkar delas av de 

flesta lärare (Wernersson, 2009). Det har dock visat sig vara något problematiskt att mer 

konkret visa vad männen, som just män, särskilt ska bidra med och om personalens kön 

verkligen gör skillnad för barnens utveckling. Till denna argumentation hör också att män 

för med sig andra personliga erfarenheter till förskolan och därmed breddar barnens 

tillgång till olika ”vuxenkompetenser”. 

 

I de två nedre vänstra cellerna kombineras antaganden om lika lämplighet med antaganden 

om olika makt/status. Denna argumentationslinje handlar mindre om barnens villkor och 

mer om yrkets position och villkor och uppträder i två varianter. Antingen finns ett hopp 

om att fler män i yrket ger draghjälp för högre lön, status och inflytande som kommer 

                                                 
12 Johansson (2006) har exempelvis i en avhandling i socialt arbete visat att föreställningen om brist på manliga 
förebilder som orsak till olika former av problematiskt beteende hos pojkar är mycket vanlig bland socialarbetare. 
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också de kvinnliga förskollärarna till del eller så misstänker man att männen kommer att 

lägga beslag på begränsade karriärmöjligheter och gå vidare till chefspositioner.  

 

De två nedre högra cellerna innehåller argument som antar skillnad i båda dimensionerna. 

Män har vissa goda kvaliteter som kvinnor saknar och som skulle kunna vara 

kvalitetshöjande. Det är inte alltid tydligt vad detta handlar om, men det kan vara något i 

stil med mera struktur, större tydlighet, mindre ”tjafs”. Tanken att männen är förebilder för 

barnen finns förstås med också här. Argument om mäns särskilda förtjänster som finns 

inom denna linje är idag kanske inte så ”rumsrena” eller ”politiskt korrekta”, men de finns 

säkerligen med som en allmän diskurs här lika väl som i många andra sammanhang. Ett 

exempel från 1970-talet får illustrera. Då byggdes argumentet kring att de män som valde 

att arbeta med barn var pionjärer och som sådana mer flexibla än de traditionellt väljande 

kvinnorna. Sjöberg och Ydén skriver exempelvis: ”Om denna uppfattning stämmer, bör 

samhället även av det skälet stödja och tacksamt ta emot det manliga tillskottet till 

barnstugeverksamheten.” (citerat i Wernersson & Lander, 1979).  

 

Den andra varianten av kombinationen skillnad i makt och skillnad i egenskaper (den 

nedersta cellen till höger i uppställningen) har helt och hållet negativa förtecken. Män 

uppfattas i denna diskurs som potentiellt olämpliga eller farliga för barnen. Det är främst 

den förmodade risken för sexuella övergrepp som kommit att konkretisera faran. Det blir 

då givetvis ett argument mot fler män i förskolan. Intressant nog fanns detta inte alls med i 

den tidiga diskussionen på 1970-talet, utan är något som tillkommit senare. 

 

Det är svårt att finna systematiska undersökningar, utöver några kandidatuppsatser i 

lärarutbildning, om vad detta handlar om, hur det uppfattas och vilka konsekvenser det har 

fått för mäns arbete i förskolan. Genomgångar av ett flertal forskningstidskrifter med 

inriktning på förskola ger inget resultat. Sökningar på Google ger ingång till några 

tidningsartiklar och bloggar som vill stödja manliga förskollärare och uttrycker oro över 

misstankar som kränker män. En kandidatuppsats i kriminologi (Stoltz, 2002) går dock 

direkt på de centrala frågeställningarna. Denna undersökning är en textanalys av 

nyhetsartiklar under perioden 1994-2000 då några fall av övergrepp mot barn uppdagades. 

Det framgår att nyhetsrapporteringen var mycket dramatisk, vilket gjorde att händelserna 

kom att framstå som mycket mer omfattande och företeelsen i sig som mycket mer frekvent 

än vad den i verkligheten var. I uppsatsen har också försök gjorts att genom offentlig 

statistik undersöka om andelen manliga förskollärare minskade under den aktuella perioden. 
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Det visade sig att antalet förskollärare av båda könen minskade under perioden 1994-2000, 

men att minskningen proportionellt var större bland männen, vilket ledde till att andelen 

sjönk från 2,76 till 1,97 procent. Det handlar om mycket små tal och några säkra slutsatser 

kan därför inte dras. De förskollärare som intervjuades i studien gav dock uttryck för stress 

inför debatten och flera sade sig känna män som bytt yrke på grund av den ”moralpanik” 

som pedofilidebatten ledde till. Man kan förvånas över att ytterst sällsynta händelser verkar 

ha effekter fortfarande, nästan två decennier senare. Man kan också förvånas över att det 

finns så lite kunskap om hur manliga förskollärare upplever risken att bli misstänkt för 

detta, det mest skamfyllda av brott. På den internationella hemsidan Men in Child Care kan 

man dock finna en del berättelser och också tips om hur man kan förhålla sig.  

 
Ovan har framgått att argumenten för fler män i barnomsorg/förskola kan vara, på vissa 

punkter, direkt motstridiga. En del menar att det handlar om att markera könsskillnader för 

att stärka genusordningen genom att ge tydligare exempel på hur flickor och pojkar är/bör 

vara framförallt genom att ge pojkar en tydlig och ”god” förebild/form av maskulinitet. 

Sådana goda förebilder tänks ge pojkar möjlighet att bli tryggare och säkrare i sin 

könsidentitet, vilket antas motverka utveckling av ”dålig” och farlig maskulinitet. Andra 

menar att männen istället ska bidra till att sudda ut de könsskillnader som vi fortfarande 

dagligen ser omkring oss. Dessa skillnader konkretiserar en hierarkisk genusordning och 

män i förskola ska hjälpa till med att ersätta den med en jämställd genusordning.  

 

Det finns förstås flera som intresserat sig för argumentationen för fler män i förskolan. 

Nordberg (2011) beskriver exempelvis hur motiven till att öka andelen män har varierat 

något. I Barnstugeutredningen från 1968 lyftes männen fram som viktiga förebilder för 

barn, dels som kompensation för fäder som är frånvarande i barnen liv och dels som modell 

för den nya moderna manligheten. Män som har gjort könsöverskridande yrkesval har 

förväntningar riktade mot sig att de är mer jämställda än andra män (Eriksson, 2002; 

Nordberg, 2005a). Delegationen för jämställdhet i förskolan (SOU 2004: 115) betonar att 

det viktiga är att personalen är medvetna om hur de motverkar traditionella könsmönster 

och att fler män i förskolan inte skall ses som en garant för att jämställdhetsarbetet i 

förskolan utvecklas i ett längre perspektiv.  

 

Manliga lärare för något äldre barn beskrivs som bra på att hålla ordning och disciplin 

(Hjalmarsson, 2009 a; 2009, b). Större kropp starkare röst anses ha en disciplinerande 



 33 

effekt.13 Disciplinaspekten är dock antagligen inte så aktuell för vad man förväntar sig av 

män när det gäller yngre barn. En studie av hur kvinnliga och manliga förskollärare 

uppfattar och beskriver lek (Sandström & Pramling, 2005) visade att både kvinnliga och 

manliga förskollärare menar att män leker mer fysiska och rörliga lekar medan kvinnor 

leker lugnare. Några observationer av faktiskt beteende gjordes dock inte i denna studie. En 

annan studie av manliga förskollärare och deras uppfattningar om sitt yrke (Havung, 2000) 

visar att även om de ger uttryck för en uppfattning om förskolan som en kvinnlig värld så 

avviker de män som arbetar där inte särskilt mycket. Det finns vissa områden de manliga 

förskollärarna, enligt studien, undviker att befatta sig med. Det kan handla om 

heminredning, sömnad och liknande. De aktiviteter i förskolan som framstår som 

uppenbart ”manliga”, som exempelvis snickeri, fotboll, tar männen däremot ansvar för. 

Dessa senare aktiviteter är dock inte så frekvent förekommande. Avhandlingen har 

titeln ”Anpassning till rådande ordning” och det är vad männen, enligt Havung, gjort – 

anpassat sig. Egentligen är det väl inte heller förvånande att arbetsuppgifter i en förskola 

kommer att utföras på likartat sätt oavsett om personalen är kvinnor eller män.  

 

Sammantaget verkar kombinationen manlig makt/status och specifika manliga egenskaper 

uppfattas ha två sidor med mycket olika karaktär och konsekvenser. Å ena sidan finns 

bilden av mannen som för in vitalitet, ordning och kvalitet i den vaga och medelmåttiga 

kvinnliga världen. Å andra sidan finns bilden av den djuriske mannen med okontrollerbar 

sexualitet som hotar barnens trygghet. Både bilderna/föreställningarna framstår, när de 

mäts mot den begränsade forskningen om män i förskolan, som uppblåsta och förvridna. 

Männen i förskolan är varken särskilt farliga eller exceptionellt kompetenta som vissa 

föreställningar antyder. Uppfattningar om de manliga förskollärarna kan också jämföras 

med argumenten för att de ska vara i förskolan. Männen ska genom sin närvaro hindra 

pojkarna från att utveckla den farliga och hotfulla manligheten, men eftersom de är män 

kommer de, uppenbarligen, att själva under vissa omständigheter ses som ett potentiellt hot.  

 

Det särskilt problematiska med de två nedre högra cellerna i uppställningen ovan är 

dubbeltydigheten. Antaganden om särskilda manliga egenskaper kopplade till makt handlar 

både om den gode mannen som kan försvara och skapa ordning, men också om den 

hotfulle och farlige mannen som kan tvinga och ta till våld. Många, både kvinnor och män, 

                                                 
13 Dock förefaller det som om skillnader mellan kvinnliga och manliga lärare i det dagliga arbetet samtidigt är 
små enligt Hjalmarssons undersökning. 
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förväntar sig ”något särskilt” av de män som söker sig till förskolan. Det verkar dock inte 

som om det är helt lätt att peka ut vad detta särskilda är. Kan hända är denna svårighet 

relaterad till dubbelheten i en maskulinitet som har en koppling till våld. I ett arbete för 

DEJA (Delegationen för jämställdhet i skolan) skriver den amerikanske sociologen 

Michael Kimmel (2010) med anledning av att pojkars relativa underprestationer i skolan 

betecknats som en ”pojkkris” att: ”Den verkliga pojkkrisen är en våldskris, som handlar om 

de kulturella ålägganden som likställer manlighet med förmåga att bruka våld.” (s 48).  Det 

har i och för sig ingenstans i de texter som använts här framgått att någon skulle oroa sig 

för att män i förskola/barnomsorg skulle ta till våld och övermakt. Att föreställningen om 

en inte försumbar risk för att manlig personal skulle utsätta barn i förskolan för sexuella 

övergrepp kunnat få så stor plats under så lång tid kan kanske förstås som ett uttryck för 

samma bild, som den Kimmel beskriver, av vad maskulinitet innebär.  

Sammanfattningsvis så innehåller argumentationen om behovet av män i arbetet med yngre 

barn flera olika linjer, som är relaterade till antaganden om maskulinitet. Det finns en 

variation som går från ”Det är väl inget speciellt med män?” via ”Mäns status ger högre lön 

och bättre status!” till ”Män kan vara ett hot!”.  

 

Som en pendang till tablån ovan kan antaganden på individnivå, det vill säga hur män kan 

antas resonera inför ett eventuellt val att bli förskollärare, ställas upp på motsvarande sätt.  

Olika antaganden och föreställningar om män och maskulinitet är ju mer eller mindre 

uppenbara också för den enskilde mannen och behöver övervägas inför ett val. Alla 

presumtiva förskollärare funderar förstås inte på samtliga möjligheter. Uppställningen 

nedan är alltså ett försöka ge en bild av hur de generella argumenten/kollektiva 

föreställningarna kan se ut för den individuella mannen som står inför valet att eventuellt 

bli förskollärare.  
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Tablå 2. Översikt över hypotetiska konsekvenser av argument och antaganden om varför 
män väljer eller inte väljer att arbeta i förskolan under antagande att intresse för arbetet i 
sig finns. 
 
 
Antaganden om 

strukturell makt och 

status (genusordning) 

Antagande om egenskaper  

 
Kvinnor och män har identiska 
förutsättningar att arbeta med 
de yngsta barnen. 

Kvinnor och män har olika 
förutsättningar och män för 
med sig kvaliteter som 
kvinnor inte har.  

Kvinnor och män är idag 
jämställda 

- Jobbigt att vara ensam man 
bland kvinnor - man blir för 
synlig. 
- ... och om det ändå inte 
betyder något... 
- ... men jämställdhet är ju bra... 
- ... och kanske är det lätt som 
man att få jobb? 

- Har nog inte rätt 
förutsättningar – att ta hand 
om barn är något för kvinnor. 
- Kvinnor pratar och bryr sig 
om sådant som inte 
intresserar oss män – jag 
skulle nog inte trivas 
- ... men jag skulle kunna 
vara ett stöd för pojkarna. 

Män har mer makt och 
status  
Version I 

- Lång utbildning med 
påföljande studieskulder som 
inte ger utdelning – kan få jobb 
som betalar sig lika bra till 
mindre kostnad. 
- Lönen är för låg och den 
kompenseras inte av status eller 
att man gör en speciell insats. 

- Har särskilda erfarenheter 
och kvaliteter och skulle 
kunna göra en välbehövlig 
insats. 
- Skulle kunna vara en bra 
resurs för pojkarna. 
- ... och skulle nog bli 
mycket uppskattad! 

Män har mer makt och 
status 
Version II 

- Finns kanske goda möjligheter 
att blir rektor, jobba med 
särskilda projekt eller med 
utvecklingsarbete? 
- Jag kommer nog att bli väl 
mottagen! 

- Jag skulle bli misstänkt för 
att inte vara en riktig karl – 
bög eller allmänt mesig. 

- I värsta fall skulle jag bli 
misstänkt för att vara pedofil. 
- Kollegor och föräldrar 
skulle kanske vara 
obekväma. 
- Jag vill inte försvara mitt 
yrkesval i tid och otid. 

 

Även om framställningen i tablån naturligtvis är mycket förenklad så kan den ge en 

föreställning om hur sociala strukturer, kulturella diskurser och föreställningar om andras 

reaktioner utgör ett komplext material för en individ att hantera. Hur det faktiskt går till i 

det enskilda fallet vet vi förstås inget om. Troligen lägger några mycket tid åt att väga de 

olika argumenten och riskerna, medan andra fattar snabba beslut. De flesta män kommer 

dessutom sannolikt överhuvudtaget inte på tanken att fundera över saken.  

Strävan i denna första del har varit att ge en resonerande framställning av hur 

företeelsen ”män i förskolan” kan förstås ur olika perspektiv; sett med individens ögon, hur 

det ter sig i en samhällskontext respektive med påverkans-/förändringsintentioner. I det 
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följande kommer olika konkreta åtgärder/påverkansförsök att beskrivas och diskuteras mer 

ingående. 

Del II Åtgärder för rekrytering av män till 
förskola/barnomsorg 
I den analys av möjligheter att rekrytera män till barnomsorgen som gjordes i slutet av 

1970-talet (Wernersson & Lander, 1979) diskuterades olika tänkbara påverkansfaktorer. 

Arbetsmarknadens strukturförändring antogs komma att mer eller mindre tvinga män att 

orientera sig mot vård och omsorg för att undvika arbetslöshet när antalet arbetstillfällen 

inom bland annat tillverkningsindustrin minskade. Detta skulle leda till en ström av alldeles 

vanliga män in i daghemmen (som nuvarande förskola då kallades), vilket skulle 

neutralisera yrkesområdet, göra det mindre kvinnligt, och etablera det som ett möjligt yrke 

för män. Barnomsorgsyrkenas status och professionalisering togs också upp och huruvida 

vård eller undervisning skulle komma att betonas antogs exempelvis ha betydelse för hur 

attraktivt det kunde komma att bli för män. Utbildningsstruktur och karriärvägar 

behandlades och det konstaterades att barnomsorgsyrkena var och är relativt stängda 

karriärmässigt och tämligen lågt avlönade. Vissa förhoppningar fästes till den då planerade 

förändringen av lärarutbildningen som förväntades närma förskollärarutbildningen till 

lärarutbildningen.  

 

Information och rekrytering togs också upp till diskussion i rapporten (Wernersson & 

Lander, 1979). Förhållanden som förmodades göra män mer mottagliga för 

rekryteringsåtgärder identifierades som arbetslöshet/hot om arbetslöshet, studieavbrott, att 

befinna sig i yrkesmässigt vagt definierade utbildningar och att vara socialt rörlig. En 

faktor, som nu framstår som tidsspecifik, var att ”studerande på utbildningsinstitutioner 

med intensiva interna relationer och diskussioner i samhällsfrågor” skulle kunna vara 

särskilt lätta att rekrytera. Studie- och yrkesvägledningens kvalitet antogs vara betydelsefull 

och informell information inifrån och möjlighet att praktiskt pröva yrket förmodades vara 

bra, liksom möjligheter att bearbeta information och erfarenheter. 

 

Utöver ovanstående konstaterades upprepade gånger att ”män ställer högre krav än kvinnor 

på ekonomiska villkor”. Under 1970-talet var det brist på förskollärare och 

fritidspedagoger och förkortade utbildningar fanns som arbetsmarknadsutbildning. Det 

innebar att den studerande fick utbildningsbidrag under studietiden. Det var en större andel 
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bland männen än bland kvinnorna i förskolan som tillhörde den grupp som fick sin 

utbildning i denna form. 

 

I backspegel kan konstateras att såväl omfattande strukturförändring på arbetsmarkanden, 

betoning av undervisningsinnehållet i barnomsorgsyrkena (med bland annat namnbyte 

från ”daghem” till ”förskola”) och integrering av förskollärar- och lärarutbildning faktiskt 

inträffade, utan att få de förmodade positiva effekterna på andelen män förskolan. 

Daghemmet har blivit förskola och inordnats som den inledande delen av 

utbildningssystemet och det livslånga lärandet, vilket kan ha påverkat förskolläraryrkets 

relativa status. Samtidigt förefaller dock yrkesverksamhet inom undervisningsområdet som 

helhet ha förlorat i status. Synen på individens yrkesval och på i vilken utsträckning 

samhället ska ingripa och påverka (arbets-)marknadskrafterna med betalda 

bristyrkesutbildningar har också förändrats. Även om analysen från 1970-talet i mycket 

liknar den som kan göras idag är den samhälleliga diskursen i vissa avseenden annorlunda. 

 

Nedan ska vi redovisa några olika exempel på rekryteringsåtgärder som genomförts och 

genomförs under perioden från 1970-talet fram till idag. Först ska dock några generella 

principer för rekrytering av män till kvinnoyrken behandlas. 

 

Några generella principer för rekrytering av män till kvinnoyrken 
 

Utifrån diskussionen i del 1 ovan om ”olika ingångar” i problemet att rekrytera män till 

kvinnoyrken närmar vi oss frågans kärna: Vilka åtgärder är fruktbara i arbetet med att  

rekrytera män till förskolan?  

 

Ovan har framgått att argumenten för fler män i förskola/barnomsorg på vissa punkter kan 

vara direkt motstridiga. En del menar att det handlar om att markera könsskillnader för att 

stärka genusordningen genom att ge tydligare exempel på hur flickor och pojkar är/bör vara 

framförallt genom att ge pojkar en tydlig och ”god” förebild/form av maskulinitet. Sådana 

goda förebilder förväntas ge pojkar möjlighet att bli tryggare och säkrare i sin könsidentitet, 

vilket antas motverka utveckling av ”dålig” och farlig maskulinitet. Andra menar att 

männen istället ska bidra till att sudda ut de könsskillnader som vi fortfarande dagligen ser 

omkring oss. Dessa skillnader konkretiserar en hierarkisk genusordning och män i förskola 

ska hjälpa till med att ersätta den med en jämställd genusordning.  
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I det enskilda konkreta fallet är det inte alldeles självklart att skillnaden mellan dessa två, 

logiskt sett oförenliga, antagandena om vad männen egentligen betyder är så tydliga. 

Motstridigheter som i en analytisk uppdelning framstår som självklara kan mycket väl 

blandas lite hur som helst i det verkliga livet. Även om social ordning i form av 

kategorisering efter klass, ras, etnicitet eller kön kan förefalla skoningslöst konsekvent, så 

kan den ibland istället vara helt inkonsekvent. Det gäller således att inte bli förvånad om 

argumenten och/eller konkreta åtgärder inte alltid bildar logiska helheter.  

 

Jämställdhet är, som framgått, förvisso inte det enda motivet för män att arbeta inom 

förskolan, men det torde i allmänhet vara centralt för åtgärder att rekrytera fler män. Vissa 

lärdomar torde därför kunna dras från sådant jämställdhetsarbete också inom andra 

områden. I en rapport från Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSCE) 

(Seftaoui, 2011) har ett försök gjorts i syfte att försöka identifiera ”best practice” för att 

engagera män i jämställdhetsarbete. I rapporten behandlas ett antal projekt som exempel på 

fungerande jämställdhetsarbete. Ett antal principer identifieras som har funnits vara 

centrala för att engagera män och några av dessa är intressanta också i detta sammanhang. 

En första iakttagelse som görs är att det finns stora och principiella skillnader mellan att 

arbeta för förändrade kvinnoroller jämfört med att arbeta för förändrade mansroller i syfte 

att nå jämställdhet. Framförallt menar man att män mer än kvinnor utsätts för sociala 

bestraffningar och statusförlust när de bryter mot genusnormer. Det betyder att det blir 

svårare att engagera män än kvinnor i olika former av initiativ för jämställdhet eftersom det 

finns lägre grad av acceptans för förändring av maskulinitet/manligt genus. Mäns 

manlighet bevakas strängare och måste ibland demonstreras på sätt som är destruktiva. 

Detta är samma fenomen som beskrivits ovan med referens till Kimmel (2010) .  

 

Medan det för kvinnor, idag i Sverige, både är möjligt att anta “manliga roller” och att 

blanda traditionellt manligt och kvinnligt utan att löpa någon större risk för ”sociala straff” 

eller förlorad status framstår det alltså som förenat med ett betydande risktagande för 

enskilda män att anta ”kvinnliga roller”. Det kan betyda att strategier som varit 

framgångsrika vid rekrytering av kvinnor till ”manliga områden” inte nödvändigtvis är 

effektiva när det gäller rekrytering av män till ”kvinnliga områden”. (Se också diskussionen 

ovan om skillnaden mellan ”teoretiska” och ”kroppsliga” arbeten avseende hur 

arbetsfördelningen har förändrats.) 
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I OSCE-rapporten konstateras även, för det första, att ansträngningar för att engagera män i 

jämställdhetsarbete inte får innebära att resurser tas från arbetet för att förbättra kvinnors 

positioner.14 Detta har även relevans för rekrytering av män till förskola och skola i Sverige 

idag genom hur den kan påverka kvinnliga förskollärares och lärares syn på sitt arbete.  

Betoningen av positiva konsekvenser av manlig närvaro i förskolan som förebilder för 

pojkar, för bättre löner, arbetsvillkor och status bör inte ta sig sådana former att den 

kvinnliga personalens insatser nedvärderas (se t ex Gannerud, 1999; Hjalmarsson, 2009).  

En allmän medvetenhet torde finnas om den risk som enskilda män tar (exempelvis i form 

av ”pedofilmisstankar” som diskuterats ovan) genom att välja kvinnliga sysselsättningar. 

Om män ”glorifieras” som kompensation för denna risk genom att kvinnornas arbete tonas 

ner och trivialiseras är det inte jämställdhet som är i fokus för arbetet. Det mest rimliga 

antagandet förefaller ju vara (se t ex Havung, 2000) att män kommer att göra ungefär 

samma insatser som kvinnor inom förskolan. Arbetet kräver specifika kunskaper, 

kompetenser, handlingar och förhållningssätt och har ett delvis fast och inte 

förhandlingsbart innehåll. Det är rimligt att män får positiv uppmärksamhet för sitt sociala 

risktagande när de väljer att bryta mot genusordningen, men det får inte leda till att de 

kvinnliga yrkesutövarna beskrivs eller kommer att uppleva sig själva som ”andrasortering”.  

 
Generellt kan kvinnors strävan efter jämställdhet antas framstå (även för män) som logiskt 

och begripligt motiverat av egenintresse, medan mäns arbete för jämställdhet ibland antas 

vara att arbete emot sina egna intressen. Då krävs mer elaborerade argument och motiv. 

Ideologiska ställningstaganden, individuell godhet eller specifikt personliga intressen kan 

förväntas av män eftersom de gör en uppoffring och inte en vinst givet logiken från en 

hierarkisk genusordning. En god balans måste skapas mellan att motivera män och att 

tillerkänna kvinnorna i förskolan den kompetens de besitter och de fullgoda insatser som 

görs. Detta är ett högst reellt problem som måste beaktas. 

 

För det andra lyfter OSCE-rapporten fram betydelsen av att genus och jämställdhet i 

samma mån angår män som kvinnor. Detta är knappast någon uppseendeväckande nyhet i 

Sverige avseenden rekryteringen av män till förskollärarutbildning. Den svenska 

genusforskning som fokuserat män och pojkar (se t ex Nordberg, 2005 a, Nordberg, 2005 b, 

Hearn mfl, 2012) har behandlat många aspekter av maskulinitet. Detta betyder dock inte 

nödvändigtvis att män i allmänhet är medvetna om eller accepterar att ”maskulinitet” kan 

                                                 
14 Det skall understrykas att OSCE-rapporten rör jämställdhetsarbete i en rad länder inte i samma mån arbetat 
med eller accepterat jämställdhet som ett officiellt mål. 
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vara ett problem och att förändringar skulle kunna vara av godo också för män och pojkar. 

Intressant nog var det en utgångspunkt för könsrollsdebatten på 1960- och 1970-talet, så 

som den fördes i relation till skolans roll, att båda könen skulle vinna på en förändring. Inte 

minst handlade det så om pojkars rätt att vara mjukare och få uttrycka andra känslor än 

aggressivitet. Konsekvenser av att vara pojke/man har dock i relativt liten utsträckning 

studerats före 1990-talet (Hearn, Nordberg, Andersson, Balkmar, Gottzén, Klinth, Pringle 

& Sandberg, 2012). Ovan beskrevs hur vissa argument för fler män i förskolan betonar 

bevarande av viss maskulinitet, kanske ”krigaren/jägaren”, som antas vara naturliga och 

som hotas om pojkarna fostras av enbart kvinnor. OESC-rapporten tar upp samma fenomen 

ur ett vidare perspektiv och ser sådan maskulinitet som en global säkerhetsrisk. För 

rekrytering av män till svensk förskola kan detta betyda ett krav på uppmärksamhet 

beträffande hur de olika argument som används hänger ihop med jämställdhetsmålet. 

 

En tredje strategi, för att kunna intressera män för jämställdhet som betonas i OSCE-

rapporten, är att identifiera och ta vara på de män/grupper av män som redan är sympatiskt 

inställda till jämställdhetsfrågor och också visa på vilka personliga vinster män kan göra 

genom ökad jämställdhet. Detta är en strategi som använts i olika former för rekrytering av 

män till förskolan. Bilden av tyngdlyftaren Hoa-Hoa med ett spädbarn i famnen är ett av de 

minnesvärda exemplen. I ett annat arbete (Baagøe Nielsen, 2011) om rekrytering av till 

vård och omsorg betonas att expansion inom ett yrkesområde, exempelvis förskola, 

eventuellt kopplat med hotande arbetslöshet kan vara en sådan situation där män som redan 

principiellt är positivt inställda kan rekryteras. Ovan diskuterades några konsekvenser 

av ”risk för förlorad manlighet”. Om arbetslöshet, som också innebär ”risk för förlorad 

manlighet” är alternativet, kan valet av ett omsorgsyrke vara det minsta hotet eller en 

räddning av identitet.  

 

Sammanfattningsvis identifierar OSCE alltså ett antal principer som bör beaktas i arbetet 

med att engagera män för jämställdhet:  

- Det är kostsamt för män att avvika från etablerade föreställningar och praktiker som 

definierar manlighet. Att bryta mot genusordningen är därmed svårare för män än för 

kvinnor. 

- Åtgärder och uppmärksamhet riktad till män för att engagera dem för jämställdhet får 

inte ske på kvinnors bekostnad. 
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- Det är väsentligt att finna former för att visa att män är lika berörda och betjänta av 

jämställdhet som kvinnor och att maskulinitet i vissa framträdande former är ett 

generellt problem. 

- Det är viktigt att identifiera och ta vara på de män som är sympatiskt inställda till 

jämställdhetsarbete. 

 

Ingen av dessa punkter är ny eller främmande i den svenska kontexten, men det kan 

kanske ge ytterligare styrka att de är identifierade också i ett mer övergripande 

sammanhang.  

Erfarenheter av rekrytering av män till förskolan  
I detta avsnitt görs en genomgång av olika målinriktade åtgärder som prövats för att öka 

andelen män inom förskolan. Betoningen ligger av naturliga skäl på Sverige, men vissa 

nedslag görs också i andra länder i framförallt Europa. På ett övergripande plan kan frågan 

om rekrytering hanteras från olika punkter. Män behöver först uppfatta förskolläraryrket 

som ett möjligt yrke, skaffa sig rätt kompetens och därefter bli anställda. För att de ska 

stanna kvar i jobbet behöver de uppleva arbetsuppgifter, arbetsmiljö och 

anställningsförhållanden som tillfredsställande. Vilka åtgärder för rekrytering som kan vara 

tänkbara ryms följaktligen inom tämligen vida ramar. Eftersom det är eftersträvansvärt att 

personal i förskolan är väl kvalificerade blir den kanske viktigaste rekryteringsvägen via 

utbildning till förskollärare.  

 

Sverige 
Tidiga satsningar: 

När Sverige, internationellt sett mycket tidigt, formulerade en offentlig jämställdhetspolitik 

var barnomsorgsområdet centralt, liksom en jämn fördelning av könen i alla sorters yrken 

och verksamheter. I detta läge fanns begränsad erfarenhet av hur åtgärder kan utformas, 

men olika former prövades.  En av de tidigaste riktade insatserna för att rekrytera fler män 

till barnomsorgen var att aktivt använda regler för antagning till högre utbildning. 

Förskollärarutbildningen ingick i en mer generell satsning för att ändra könsfördelningen i 

ett antal olika yrken.  I en PM från Utbildningsdepartementet (1970-05-29) angavs syftet 

med beslut om förändrade intagningsregler till vissa utbildningar: 

 

Det primära syftet är att öka andelen av det underrepresenterade könet. Försöksverksamheten 
kan därutöver få positiva följdverkningar t ex leda till debatt kring hithörande frågor. Genom 
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intensiv information om försöksverksamheten kan man eventuellt medverka till att bryta de 
könsbundna valen, vilket kan ge en fortsatt utveckling i rätt riktning.15 

 

Argumenten i detta skede handlar alltså om att generellt bryta arbetsmarknadens segregerande 

genusordning genom att jämna ut könsfördelningen i olika yrken. Utöver reglerna för 

antagning till högre utbildning eftersträvades debatter som syftade till att på sikt leda till 

attitydförändringar. 

Den fackliga uppslutningen bakom denna typ av åtgärd var dock inte stor och slutligen blev 

det endast förskollärarförbundet som ställde sig positiva till att pröva modellen med ”positiv 

diskriminering” av män.  Försöksverksamhet med en mycket mild form av ”könskvotering” 

kunde därför inledas inför höstterminen 1971 (Wernersson & Lander, 1979). Inledningsvis 

föreföll metoden fungera väl. Andelen män i förskollärarutbildningen ökade och försöket var i 

den meningen positivt. Efter några år uppmärksammades från fackligt håll att det utvecklats 

oönskade effekter, genom att männen i förskolan blev daghemsföreståndare och fick andra 

ledningsfunktioner i en omfattning som inte motsvarade deras antal och erfarenhet. I en ledare 

i tidskriften Förskolan skrevs följande 1976: 

 

De gamla värderingarna ger nu full utdelning. De kvinnliga förskollärarna sitter fast i sina 
värderingar om sig själva d v s att inte vilja bli ”chef” att vilja stanna i den fostrande rollen. 
Männen är helt på det klara med att de ska bli ”chefer”. Följden blir att de manliga 
förskollärarna oftare tar på sig de beslutsledande uppgifterna.16  

 

Dessa iakttagelser ledde till krav på en utvärdering av ”könskvoteringen”, vilken också 

genomfördes 1978-79. I denna utvärdering konstaterades bland annat att det verkade som 

om det extra poängtillskott17 som sökande män kunde få hade haft viss betydelse. Under 

perioden från höstterminen 1971 till vårterminen 1978 sökte 6 98318 män till utbildningen. 

Av dessa antogs totalt 1 73519 20 och av dessa hade 719, drygt 40 procent, haft användning 

av ”manspoäng”. Betydelsen av den extra poängen minskade dock kraftigt i betydelse 

under perioden. Höstterminen 1971, den första terminen den användes, antogs ungefär tre 

av fyra män via fri kvot med extrapoäng, våren 1978, c:a sex år senare, gällde detta 

                                                 
15 Citerat i Wernersson & Lander, 1979, s 11. 
16 Citerat i Wernersson & Lander 1979, s 11. 
17 Män kunde antas i ”fri kvot” om de låg högst 0,2 poäng under lägsta antagningspoäng. Den fria kvoten 
utgjorde 15 procent av antalet platser. Under en period kunde 20 procent antas i fri kvot, men då den inte fylldes 
gick man tillbaka till 15 procent. 
18 Det betyder ett genomsnitt över 14 terminer (ht 71 – vt 78) på 499 sökande, vilket kan jämföras med antal 
sökande män ht 2011 som var 296.  
19 Av dem som sökte antogs alltså c:a 25 procent. Detta kan jämföras med ht 2011 då 203 av 296, 69 procent, 
antogs.  
20 Perioden vt 1973 t o m vt 1977, den period som vid undersökningstillfället var möjlig att överblicka i detta 
avseende, examinerades 896 män på utbildningen 
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däremot inte för mer än drygt en av tio. Det konstateras också i utvärderingsrapporten att 

antal sökande, antagna och examinerade varierar över ”åtgärdsåren” på ett något 

svårförklarigt sätt. De slutsatser som drogs är: 

- Kvoteringen bidrog sannolikt till att andelen män bland förskollärarna ökat. Ett 

argument var att sjuksköterske- och lågstadielärarutbildningarna haft mindre 

ökningar.  

- Kvoteringen minskade successivt i betydelse genom att allt fler män antogs i 

normal konkurrens. 

- Bara sex procent av männen i ett representativt urval angav att åtgärden direkt 

påverkat deras yrkesval. 

 

Slutsatsen som dras är att den konkreta positiva särbehandlingen behöver sättas in i sitt 

sammanhang och att det vid den aktuella tiden finns ett antal andra faktorer som kan tänkas 

ha haft betydelse. Från rapporten ( Wernersson & Lander, 1979): 

 

- Förskollärarutbildningen är sålunda en jämfört med andra lärar- och 
vårdyrkesutbildningar en ”ny” eller i varje fall kraftigt förändrad väg. 
 
- Det är en expanderande utbildning. 
 

- Genom utbyggnaden av förskolan har den varit i centrum för debatten om 
barnuppfostran. 

 
- Genom Barnstugeutredningen torde förskolan ha kommit att uppfattas som 

jämförelsevis radikal i sina arbetsformer o s v. 
 

Allt detta är förhållanden som kan antas utöva ett visst ”sug” på nya kategorier att 
söka sig till förskollärarutbildningen. Vi har också andra faktorer så som en växande 
arbetslöshet i en rad mansyrken. (s 31) 
 

Utvärderingen av denna tidiga form av ”positiv särbehandling” visade alltså på såväl 

framgångsmöjligheter, som bakslag och komplexitet. Strukturella och diskursiva 

omständigheter gav åtgärden en specifik innebörd som gjorde den effektiv under en period . 

Inte minst kan den radikala politiska samhällsanda/diskurs som präglade 1970-talet ha haft 

betydelse. Eriksson (2002) beskriver hur män valde att bli sjuksköterskor som en 

solidaritetshandling vid denna tid. En lärdom av erfarenheterna från 1970-talet borde kunna 

vara att ”tekniska” aspekter av en insats måste skiljas från eller sättas i relation till 

strukturella, materiella och ideologisk/diskursiva sammanhang. Det betyder bland annat att 

åtgärder som befunnits verksamma i ett sammanhang inte nödvändigtvis kommer att vara 

det i ett annat. För varje påtänkt åtgärd krävs således en analys av relevanta kontextuella 
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aspekter. Samtidigt är det knappast möjligt att förutsäga hur en viss insats i alla avseenden 

kommer att fungera. 

 

Motiveringen för att göra en utvärdering av försöket med stöd för män att ta sig in i 

förskolläraryrket bottnade, som framgått ovan, i en oro för att fler män skulle leda till 

minskade möjligheter för kvinnorna i barnomsorgen att få tillgång till olika former av 

ledningspositioner. Att göra jämställdhetsåtgärder jämställda och att inte bygga in den 

existerande genusordningens maktskillnader visade sig alltså redan från början vara förenat 

med betydande problem.  

 

Det kan också tilläggas att fackliga motsättningar mellan kvinnor och män inom läraryrket 

inte är ny när effekterna av stödet till männen uppmärksammas av förskollärarnas 

fackförening vid slutet av 1970-talet. Florin (1987) har beskrivit hur kvinnor tidigt i 

folkskolans historia kom in i läraryrket, som jämställda med män. När de manliga 

folkskollärarna började känna sig hotade av att kvinnorna blev många lyckades männen få 

igenom lönedifferentiering till sin fördel under senare delen av 1800-talet. Fram till 

grundskolans genomförande på 1960-talet var folkskollärarutbildningen könskvoterad med 

60 procent av platserna vikta för män och 40 procent för kvinnor. Från 1958 blev kvoterna 

blev 50/50 (Hedlin, 2009). Hedlin beskriver hur diskussionslinjerna gick när 

könskvoteringen skulle tas bort på 1960-talet. Inte minst handlade det då om orättvisan i att 

kvinnor utsattes för svårare antagningsprov och hade bättre meriter, men ändå uteslöts till 

förmån för sämre kvalificerade män. Argument för fortsatt kvotering var en strävan efter att 

undvika total feminisering av läraryrket.  

 

Könskvotering vid antagning till lärarutbildning försvann alltså bara ett knappt decennium 

innan den började tillämpas för förskollärarutbildning. Den dominerande ideologiska 

inramningen torde ha varit delvis olika, men antagandet att barn behöver manliga fostrare 

var inte en nyhet som kom med förskolan. Mäns betydelse i uppfostran förefaller dock för 

en del ha antagits vara en annan i de tidigare skedena. Tiller (se ovan) argumenterade i det 

tidiga 1960-talet för män som fostrare med motiveringen att det skulle 

motverka ”kompensatorisk maskulinitet”.  Argumenten mot kvinnliga lärare i läroverken 

vid 1900-talets början var det rakt motsatta och handlade det om att understödja den 

våldsamma och dominanta manligheten (Florin & Johansson, 1993). Motsvarande beskrivs 

också av Kimmel (2010) inom det amerikanska skolväsendet.  
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Senare försök och åtgärder 

I den utredning om erfarenheter av rekrytering av män till omsorgsarbete (Baagøe Nielsen, 

2011) som tidigare nämnts har svenska förhållanden och åtgärdsmodeller beskrivits av 

Marie Nordberg som även tidigare (2005a) studerat män i kvinnoyrken. Nordberg 

identifierar tre typer av åtgärder som använts i Sverige: Könskvotering till vissa 

akademiska yrkesutbildningar, preparandkurser för arbetslösa män och manliga nätverk för 

män i utbildning eller yrkesarbete inom kvinnodominerade yrken. Hon menar att det finns 

en politisk vilja att få fler män att arbeta i förskolan med fokus på jämställdhet mellan 

könen och barns rätt och behov att ha både kvinnor och män i sina liv. Trots detta verkar 

det inte finnas något större intresse av att arbeta med frågan ifrån statligt håll.  

 

Som ett led i arbetet med att undersöka vilka åtgärder som genomförts här i Sverige för att 

rekrytera fler män till förskolan har vi varit i kontakt med pressansvarig på 

arbetsförmedlingen. I dessa samtal framgår att det inte finns något projekt ifrån 

arbetsförmedlingens sida som har till syfte att öka andelen män i förskola eller skola. Det 

finns i dagsläget inte heller någon som har det specifika uppdraget att följa upp och 

utvärdera projekt med inriktning mot könsöverskridande yrkesval. När 21 myndigheter 

2008 slogs ihop och bildade arbetsförmedlingen upphörde också de brytprojekt som hade 

detta uppföljande syfte.  

 

Könskvotering i lärar-/förskollärarutbildning 
Som ovan beskrivits fanns fram till 1960-talet könskvotering i folkskollärarutbildningen 

(Hedlin, 2009) och under 1970-talet gavs extra poängtillskott inom fri kvot till män som 

sökte till förskollärarutbildning. Därefter har den generella regeln om förtur för 

underrepresenterat kön vid lika meriter vid antagning till högre utbildning använts vid de 

flesta lärosäten. Det har framförallt bidragit till att andelen män i sjuksköterskeutbildning 

ökade. Kvotering av kvinnor till högre positioner, exempelvis ”Thamprofessorerna” 

respektive bolagsstyrelser, har i perioder väckt heta, offentliga debatter. Möjligen är det 

dock män, men då i den akademiska grundutbildningen, som antalsmässigt har haft den 

största nyttan av denna typ av åtgärd. I utbildningssammanhang har kvinnor som grupp 

genomgående varit konkurrenskraftiga genom att de haft tillräckligt höga betyg, medan 

män behövt stöd. Det är en svårhanterlig paradox att det främst är den, i den rådande 

genusordningen, starkare kategorin, männen, som mest behöver stöd i den konkurrens som 

följer av ett formellt regelverk. Detta i sig är, å ena sidan, en illustration av att den 
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traditionella genusordningen bygger på skeva grundantaganden och det blir därmed ett 

generellt argument för jämställdhet. Det blir, å andra sidan, ett hinder för 

jämställdhetssträvanden då det visat sig leda både till att den generellt missgynnade 

gruppen, kvinnorna, missgynnas ännu mer. Efter ett antal rättsfall där missgynnade kvinnor 

anmält universitet för diskriminering har kvotering/positiv särbehandling förbjudits vid 

antagning till högre utbildning. 

 

Från 2010 är positiv särbehandling/kvotering inte tillåten. Lärosätena har däremot ett 

uppdrag att bredda rekryteringen till högre utbildning vilket bland annat innefattar att 

utjämna könsobalans inom exempelvis lärarutbildningar. 

Högskoleverket (2005:21R) gjorde 2004 en undersökning av i vilken utsträckning 

lärosätena använde sig av alternativ antagning. Lärosätena rapporterade att 489 studenter 

antagits genom olika former av alternativt urval och av dessa blev 92, huvudsakligen män, 

antagna genom könskvotering. Till lärarutbildning (inklusive förskollärarinriktning) antogs 

54 studenter vid sex olika lärosäten genom alternativt urval. De olika modeller som 

rapporterades var högskoleförberedande ”collegeutbildning”, bedömning av reell 

kompetens, könskvotering, etnisk kvotering, regional förtur, yrkeserfarenhet och alternativa 

urvalsinstrument. 

 

Vad har de enskilda högskolorna gjort? 
De olika lärosätena i Sverige har varierande andel män i förskollärarutbildning. Exempelvis 

Stockholm, Malmö och Umeå har förhållandevis högre siffror än övriga i riket och en 

relevant fråga är om det har funnits någon form av projekt där som har stimulerat männen 

till att söka sig till denna utbildning, samt om universiteten/högskolorna har haft någon 

form av åtgärder för att rekrytera fler män till lärarutbildningarna. Nedan redovisas statistik 

från HSV som visar den andel män och kvinnor som studerade på förskollärarutbildningen 

höstterminen 2011, 
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Tabell 2 . Andel kvinnor respektive män som studerar på förskollärarutbildning vid olika 
högskolor höstterminen 2011.  

Lärosäte med 
förskollärarutbildning 
ht.11 

Andel kvinnor i procent som 
studerar i utbildningen 

Andel män i procent som 
studerar i utbildningen 

Göteborgs universitet
  

91,8 
 

8,2 

Högskolan Väst 
 

93,7 6,3 

Högskolan Borås 
 

94,8 
 

5,2 

Karlstad universitet 
 

94,2 5,8 

Linköping universitet 
 

95,2 4,8 

Högskolan Kristianstad 
 

91,4 8,6 

Högskolan Gävle 
 

90,4 9,6 

Högskolan Halmstad 
 

86,7 13,3 

Linnéuniversitetet 
 

96,6 3,4 

Luleå tekniska universitet 
 

96 4,0 

Malmö högskola 
 

88,7 11,3 

Mittuniversitetet 
 

93,3 6,7 

Mälardalens högskola 
 

93,0 7,0 

Stockholms universitet 
 

92,7 7,3 

Södertörns högskola 
 

92,1 7,9 

Umeå universitet 
 

78,9 21,1 

Uppsala universitet 
 

93,1 6,9 

Örebro universitet 91,7 8,3 
 

 

Sett ur ett längre tidsperspektiv har andelen män på förskollärarutbildningen varit relativt 

konstant sedan 1977 och utgjort cirka 7-8 procent av de antagna. Siffrorna i tabellen ovan 

visar att andelen män som är inskrivna på förskollärarutbildningen 2011 är påfallande 

mycket högre vid Umeå universitet än vid övriga lärosäten. Även högskolan i Halmstad 

och Malmö högskola har lyckats rekrytera en högre andel män till sina lärosäten än övriga.  

  



 48 

Sedan i början på 2000-talet har högskolor och universitet haft i uppdrag att arbeta med 

breddad rekrytering. I regleringsbrevet 2002 fick lärosätena uppdraget att upprätta 

handlingsplaner för att i sin verksamhet öka andelen studenter från grupper som är svagt 

representerade i högre utbildning. Som ett led i att försöka minska snedrekryteringen 

tillsattes rekryteringsdelegationen, vars uppgift var att stötta högskolornas 

rekryteringsarbete genom att ge bidrag till olika rekryteringsinsatser. Delegationen 

förfogade över 150 miljoner kronor som fördelades på ett hundratal olika projekt under 

åren 2002-2004. En utvärdering av rekryteringsdelegationens arbete gjorde gällande att det 

i huvudsak var olika samverkansprojekt med gymnasieskolor som blev bestående och att 

genomgripande systemförändringar inom lärosätena inte var något framträdande resultat. 

Ansvaret för stödet till lärosätenas arbete med breddad rekrytering fördes över från 

rekryteringsdelegationen till NSHU, Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre 

utbildning som, förutom att lyfta fram vikten av att rekrytera studenter från 

underrepresenterade grupper, också betonade vikten av att studenterna fullföljer studierna 

och kommer ut i arbete. NSHU arbetade med att skapa mötesplatser och konferenser för 

lärosäten som var intresserade av att samarbeta kring dessa frågor. 2009 lades NSHU ner 

och ansvaret för breddad rekrytering överfördes istället till respektive lärosäte (HSV 

2009:18R).  

 

Med utgångspunkt i att Umeå universitet och högskolorna i Halmstad och Malmö har 

lyckats rekrytera en högre andel män till förskollärarutbildningen blir en aktuell fråga 

huruvida dessa lärosäten vidtagit någon form av åtgärd för att bredda rekryteringen till 

högskolan. I samtal med Malmö högskola framgår att det inte finns några särskilda 

strategier för att rekrytera fler män till förskollärarutbildningen i dagsläget. Detta är även 

något som framhålls vid Umeå universitet och högskolan i Halmstad. I såväl Umeå som 

Malmö uppmärksammar de att det är en hög frekvens av de antagna som avslutar sina 

studier i förtid (såväl kvinnor som män) och att det är viktigt att ge dem stöd och support i 

sina studier. I Malmö erbjuds de manliga studenterna stöd i form av ett manligt 

nätverk, ”Män på lut” I Umeå erbjöd de för ett antal år sedan en utbildning med inriktning 

mot naturvetenskap i förskolan. Denna utbildning lockade en högre andel män än den 

traditionella förskollärarutbildningen.  

 

Olika typer av insatser som lärosätena genomfört i syfte att bredda rekryteringen beskrivs i 

HSV´s uppföljningsrapport om lärosätenas arbete med breddad rekrytering (HSV, 

2009:18R). I rapporten definieras breddad rekrytering som ”en ökad rekrytering av socialt 
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och etniskt underrepresenterade grupper vid högskolan” (sid. 9), en definition som inte 

innefattar kön. I flera av lärosätenas egna beskrivningar av arbetet för breddad rekrytering 

framkommer dock att även könsfördelningen på utbildningen är en fråga som 

sammankopplas med ett medvetet arbete för breddad rekrytering. I rapporten omnämns 

Umeå, Halmstad och Malmö, men även Mittuniversitetet som lärosäten som har tydligt 

fokus på breddat deltagande snarare än enbart breddad rekrytering. Ett breddat deltagande 

innebär att lärosätets arbete med studenterna utgår från ett helhetstänkande med ansvar 

under hela utbildningstiden för dem som antas. Det kan handla om olika insatser från 

marknadsförings- och rekryteringsverksamheten till stödåtgärder under utbildningen i form 

av varierade undervisningsformer, examen och uppföljning.  

 

En del av universiteten/högskolorna arbetar med ett medvetet uppsökande 

rekryteringsarbete. Underrepresenterade grupper bearbetas aktivt för att skapa ett intresse. 

Den uppsökande verksamheten utgörs ofta av ett samarbete mellan högskolan/universitet 

och gymnasieskolor i närområdet som har en låg andel studenter som läser vidare. 

Studentambassadörer som själva tillhör underrepresenterade grupper försöker genom 

uppsökande verksamhet rekrytera fler studenter genom att informera och inspirera. Några 

av lärosätena som lyfts fram i HSV´s granskning av arbetet med breddad rekrytering 

betonar vikten av att arbetet skall ses som ett långsiktigt projekt, vilket innebär att man 

försöker integrera arbetet i den reguljära verksamheten snarare än att genomföra 

tidsbegränsade projekt. Örebro universitet är ett av få exempel på lärosäten som under 

perioden 2006-2008 hade ett uttalat mål i sitt arbete med studentrekrytering som direkt kan 

kopplas till snedfördelningen vad gäller kön vid bland annat lärarutbildningen och 

vårdutbildningarna. Som ett led i arbetet med framtida rekryteringar gav universitetet bland 

annat sommarkurser i teknik för högstadieflickor och drev projektet Pojkar i medicin, vård 

och omsorg för pojkar i årskurs 7. Även Halmstad högskola och Mittuniversitetet beskriver 

åtgärder som gjorts för att öka andelen män i kvinnodominerande utbildningar.  I Halmstad 

genomfördes under åren 2007-2012 ett omfattande projekt där studenter från 17 program 

skulle följas för att se om underrepresenterade grupper missgynnas på program där 

könsbalansen är ojämn. Högskolan inledde under perioden även ett mentorsprogram för 

manliga studenter på lärarutbildningen (HSV 2009:18R). 

 

I högskoleverkets rapport ”Man ska bli lärare!” görs en beskrivning och analys av den 

ojämna könsfördelningen inom lärarutbildningen (Furusten, 2009). I rapporten beskrivs 

olika strategier för att öka andelen män på lärarutbildningen samt strategier för att minska 
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studieavbrotten. Av rapporten framgår att huvuddelen av lärosätena inte utarbetat några 

särskilda strategier för att rekrytera fler män eftersom det helt enkelt har varit för få 

sökande till de utbildningsplatser som finns. Istället betonas vikten av att öka mångfalden 

generellt bland studenterna. Av de 19 lärosäten som besvarat Högskoleverkets enkät är det 

endast tre som anger att de har strategier för att öka andelen män: Högskolan i Kalmar 

(som idag är en del av Linnéuniversitetet), Mittuniversitetet och Linköpings universitet.  

Det fanns dock, vid tiden för rapporten, inget lärosäte som kunde lyfta fram någon strategi 

som med säkerhet resulterat i en högre andel män på lärarutbildningen. Mittuniversitetet 

har en handlingsplan för lärarutbildningen som gäller åren 2008-2012. I handlingsplanen 

eftersträvas 30 procent män inom lärarutbildningen som ett långsiktigt mål. Detta är ett mål 

som inte har nåtts trots vissa ansträngningar. Linköpings universitet har sedan 2005 en 

genuslektor anställd på 25 procent vid varje fakultet och arbetet med att rekrytera fler män 

inom lärarutbildningen ligger enligt rapporten nu på fakultetsnivå. 

 

Andra lärosäten beskriver planer och riktlinjer för jämställdhet, likabehandling eller 

mångfald. Män på lärarutbildningen i Borås och Malmö har möjlighet att ingå i ett manligt 

nätverk. Såväl nätverket i Borås (”MaNet”) som nätverket i Malmö (Män på lut) syftar till 

att stärka männen i deras yrkesval med syfte att motverka avhopp från utbildningen. 

Nätverkets träffar är informella och syftar till att lyfta frågor som känns angelägna för 

deltagarna. 

 

Heikkilä och Häyrén Weinestål (2009) har gjort en kartläggning och analys av 

jämställdhetsinsatser vid svenska universitet och högskolor 2000-2009. I rapporten ges 

några exempel på insatser som gjorts beträffande rekrytering som ett verktyg för att åtgärda 

rådande könsobalans bland studenter på högskola/universitet. En vanlig strategi vid 

rekryteringsarbetet är, som nämnts ovan, att göra satsningar på gymnasieungdomar. 

Informationskampanjer riktade mot gymnasieungdomar är en åtgärd som av en del 

lärosäten betraktas som en framgångsrik rekryteringsinsats, medan andra menar att det inte 

fungerat som avsett. Författarna till rapporten belyser att det saknas metoder för 

utvärdering av rekryteringsmål. Studentambassadörer, granskning av informationsmaterial 

och konferenser med inriktning mot en jämnare könsbalans är andra rekryteringsinsatser 

som lärosätena lyfter fram. 
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Rekrytering relaterad till arbetslöshet 

En del lärosäten beskriver studentrekryteringsinsatser som har genomförts i samarbete med 

andra aktörer, så som exempelvis länsstyrelsen, landstinget, kommunen eller regionen. 

Mellan 1997 och 2002 genomfördes ett antal sådana projekt i syfte att rekrytera fler män 

till skola och förskola. Högskolan i Dalarna genomförde i samarbete med länsstyrelsen, 

länsarbetsnämnden, regionens kommuner, skolor och kunskapslyft/lärcentra ett projekt 

med titeln ”Fler män till skolan” (Westman, 2004). Projektet, som genomfördes under 

2001-2003, syftade till att rekrytera fler män till grundskollärarutbildningen. 52 män från 

regionen antogs till en 40 poängs preparandutbildning. I utbildningen ingick kurser som 

handlade om ledarskap, skola och lärande, genusperspektiv samt IT i skolan. Dessutom 

genomförde studenterna en praktik i skolan om minst 85 dagar.  De män som antogs hade 

en varierande bakgrund och många kom ifrån studieovana miljöer. Medelåldern var 35 år. 

Projektet resulterade i att 71 procent av männen var i skolan eller var på väg dit vid 

tidpunkten för projektets utvärdering. 60 procent av dem sökte till lärarutbildningen. 

Deltagarna hade platsgaranti på lärarutbildningen efter avslutat preparandår. 

Framgångsfaktorer som beskrivs i projektet är bland annat följande: 

 Teori och praktik vävs samman till en helhet genom att examinationsuppgifter 

kopplas samman med teorin.  

 Deltagarna fick mycket individuell feedback från seminariehandledarna.  

 Mentorerna som anlitades ute på arbetsplatserna var erfarna och hade sedan 

tidigare lång erfarenhet i att handleda studenter. 

 Samarbetet mellan berörda parter (Regionen, högskolan m.m) fungerade bra. 

  Reklam i media (radio) resulterade i att många nåddes. 

 Möjligheten fanns att studera på distans. 

 Engagerade och intresserade seminarieledare som hade en förmåga att lyfta fram 

deltagarnas egna erfarenheter. 

 

Länsarbetsnämnden i Norrland initierade 2001 brytprojektet ”Fler män till lärare”. I 

projektet, som pågick under åren 2001-2003, ingick tre grupper med sammanlagt ca 45 

deltagare. Målgruppen var arbetslösa män med relativt låg gymnasial kompetens där många 

hade tidigare yrkeserfarenhet från mansdominerade branscher. Urvalet skedde med hjälp av 

intervjuer och en arbetspsykologisk utredning. Behörighetskompletterande studier varvades 

med praktik i skolan. Ohlsson (2003) genomförde en utvärdering av den andra gruppen där 

de 15 män som avslutat sina behörighetsgivande studier under 2002 ingick. Målet var att 
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minst tolv män skulle kunna uppnå behörighet för att kunna påbörja lärarutbildning, en 

åtgärd som syftade till att öka andelen behöriga lärare i länet. Projektet resulterade i att sju 

av de femton deltagarna uppnått behörighet för att studera på universitetet. Det var fyra av 

deltagarna som påbörjat studier på någon form av lärarutbildning. Ytterligare två hade 

påbörjat studier till lärare, men tagit studieuppehåll eller hoppat av. De lärdomar som drogs 

av projektet var bland annat att aktivitetsstödet underlättade uppnående av målet att 

komplettera studierna, samt att platsgaranti vid universitetet samt den kreativa miljön hade 

positiv inverkan på studierna. Möjligheten för deltagarna att få arbete på hemorten har 

också betydelse för motivationen samt att projektet har bidragit till stärkt självförtroende 

och ökad motivation. Ohlsson drog även slutsatsen att det är viktigt att urvalet för 

deltagande i den här formen av projekt är konsekvent vad gäller utbildningsbakgrund och 

yrkeserfarenheter, att tillgång till aktuell information är avgörande för projektets resultat 

samt att förutsättningarna för att varva studier och praktik måste säkerställas på individuell 

nivå (Ohlsson, 2003). 

 

Ett tredje exempel på en satsning inom projektet ”Fler män till skolan” är 

Länsarbetsnämnden i Västernorrland som tillsammans med Mittuniversitetet under åren 

1999-2003 arbetade för att rekrytera fler män till lärarutbildningen. Upplägget liknade 

mycket det som fanns i Dalarna och bestod av en två terminer lång preparandutbildning 

med inslag av yrkespraktik och möjlighet att läsa in gymnasiekompetensen i enstaka ämnen. 

Genomförd och godkänd preparandutbildning innebar ett erbjudande om garanterad plats 

på lärarutbildningen. Söktrycket till den här utbildningen var högt då sammanlagt 254 män 

som var eller riskerade att bli arbetslösa sökte till de 85 platser som erbjöds under något av 

preparandåren. Under utbildningen fick alla en individuell handlingsplan och ett stort 

inslag av praktik i skolan. Preparandutbildningen resulterade i att 70 av deltagarna gick 

vidare till högskolestudier (Heikkilä & Häyrèn Weinestål, 2009). I utvärderingen betonas 

betydelsen av en sammanhållande person som stöttar och informerar deltagarna.  En viktig 

erfarenhet som brytprojekten har gett är att möjligheten att prova ett yrke innan man 

investerar i en lång yrkesutbildning kan bidra till en ökning av andelen män. Ett sätt att 

locka fler män till förskolan kan enligt slutrapporten till EU, Fler lärare till skolan (2004) 

vara att utarbeta sommarkurser liknande de som tidigare använts för att locka fler flickor 

till teknikområdet. Vid dessa kurser bör, enligt rapporten, män som är verksamma i 

förskolan engageras som mentorer. Kurserna kan vända sig till unga män som har lämnat 

skolsystemet och till pojkar i grundskolans senare år. 
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Även om dessa projekt inte var inriktade mot att få fler män till förskolan visar det ändå att 

en medveten satsning på aktivitet och handling kan medföra en förändring. Politiska 

satsningar för att öka andelen män i förskolan har haft varierande resultat. Vissa projekt 

tycks ha varit mer framgångsrika än andra. 1985 var 49300 personer anställda i 

barnomsorgen, vilket kan jämföras med 2011 då 98500 personer var anställda. Antalet män 

har under samma period ökat från 1972 personer till 2995. Detta innebär att andelen män i 

förskolan har minskat något under den här perioden trots att antalet män har ökat. Detta är 

en tendens som även visar sig i en stor del av OECD-länderna då andelen kvinnor bland 

personalen ligger på över 90 procent.  

 

Breddad rekrytering  till högre utbildning – olika metoder 
Högskolorna har, som framgått ovan, i uppdrag att bredda rekryteringen till grupper som är 

svagt representerade bland högskolans studenter. Att öka andelen män i 

förskollärarutbildning hör till detta uppdrag. Könskvotering av utbildningsplatser, vilket 

innebär att ett visst antal eller en viss andel av utbildningsplatser förbehålls för en viss 

kategori, är ett sätt att styra sammansättningen av en yrkesgrupp. Det finns en rad olika 

varianter på användningen av antagningsregler för rekrytering och urval till högre 

utbildning. I ett arbete från en arbetsgrupp vid Göteborgs universitet (Göteborgs universitet, 

2006) beskrivs olika tekniker för att genom antagningsregler åstadkomma en breddad 

rekrytering (generellt) till högskolan. Rapporten behandlade alla utbildningar och typer av 

skillnader i förutsättningar som kan hänföras till social eller kulturell bakgrund.  

 

I diskussioner om breddad rekrytering handlar det (oftast) om urvalssituationer där vissa 

medlemmar ur vissa kategorier på osakliga grunder, har mindre chans än andra att 

konkurrera om platser. Den problematik som gäller för rekrytering av män till 

förskollärarutbildning handlar ofta om både bristande intresse och svag konkurrenskraft. En 

kort översikt, som bygger på Göteborgsrapporten, över några olika typer av sådana metoder 

ska göras här även om det är osäkert huruvida dessa metoder är relevanta/realistiska i detta 

sammanhang. En del av dem liknar dem som ovan beskrivits och har prövats i svenska 

lärosäten. 

 

Betyg är det mest använda urvalsinstrumentet, som dock har samband med kön (och social 

bakgrund). Enligt Göteborgsrapporten finns statistiska metoder med vilkas hjälp betyg kan 

korrigeras efter bakgrund. Det skulle därför antagligen i princip vara möjligt att korrigera 
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mäns betyg så att de kommer i nivå med kvinnornas när de söker till förskollärarutbildning. 

En sådan modell är snarlik den som användes på 1970-talet och därmed inte längre förenlig 

med svensk lagstiftning. Lagstiftningen torde här dessutom vara helt i linje med den 

allmänna uppfattningen. Metoder av detta slag uppfattas av många som orättvisa. Detta 

skulle kunna tolkas som att även om fler män i förskolan är önskvärt så ska det inte 

åstadkommas med hjälp av ett antagningssystem som uppfattas som orättvist. 

 

En ”andra chans” genom högskoleprovet är också ett sätt att bredda rekryteringen till högre 

utbildning.  I genomsnitt har män bättre resultat än kvinnor på högskoleprovet, vilket har 

flera orsaker. Kvinnor har högre betyg och behöver inte i samma mån använda 

högskoleprovet för att komma in på utbildningar med mycket höga antagningskrav. Det 

innebär att män med relativt goda förutsättningar oftare än motsvarande kvinnor tar 

högskoleprovet. Män tar oftare provet flera gånger, vilket tenderar att höja resultaten. 

Dessutom har högskoleprovet haft ett innehåll som tenderat att gynna män och det nya 

högskoleprovet med färre verbala och fler matematiska uppgifter har förstärkt skillnaden 

(Högskoleverkets hemsida). Inom vissa utbildningar har andelen män ökats genom att den 

andelen som antas via högskoleprovspoäng ökats (måste vara minst en tredjedel enligt 

högskoleförordningen, men kan utökas). Detta framstår dock inte som en intressant lösning 

 

Utöver de ovan nämnda finns, enligt Göteborgsrapporten, tre olika kategorier av tekniker 

vilka kan användas inom den fria kvoten i Sverige: 

 

1. Kognitiva prestationer av annat slag än de som mäts med betyg eller högskoleprov. 

Inom vissa områden används så kallade ”domänprov”, det vill säga prov inom områden av 

särskild betydelse för den sökta utbildningen. Personal i förskoleverksamhet kan antas 

behöva bredd snarare än specialisering i sina kognitiva förmågor och det är antagligen svårt 

att finna något specifikt område som skulle vara användbart här. 

 

2. Personlighet är en annan kategori av urvalsgrunder. I rapporten framhålls: ”Ett 

huvudresultat är dock att instrument som återspeglar ”conscientiousness” (samvetsgrann, 

plikttrogen) uppvisar positiva samband med studieresultat. Realistisk självuppfattning, och 

en intresseprofil som passar utbildningen har också visats ha betydelse för 

utbildningsresultat.” (s 10). Här handlar det alltså om generell studieframgång i högre 

utbildning. Användning av personlighetsdrag som grund för rekrytering till 

förskollärarutbildning skulle i princip kunna vara en sakligt motiverad form som skulle 
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kunna användas för både kvinnor och män. Det finns då inga garantier för att detta 

förfaringssätt särskilt skulle gynna män vid urval.  

 

3. Erfarenheter/biografisk information är den tredje kategorin av möjliga hänsynstaganden 

för att förändra rekryteringsbilden. I rapporten skrivs följande: ”Ett antal studier har gjorts 

kring möjligheten att utnyttja information kring tidigare erfarenheter (t ex arbete, kontakt 

med annan kultur, genomförda projekt, föreningsarbete) och utförda prestationer, som kan 

fångas upp med hjälp av olika former av biografisk information.” (s 10).  

 

Såväl personlighet som erfarenhet är kriterier som skulle kunna ha uppenbar validitet när 

det gäller exempelvis förskollärarutbildning, eftersom just personliga erfarenheter och 

förhållningssätt är argument för varför fler män behövs. Samtidigt finns det sannolikt flera 

problem. Om kvinnor och män ska bedömas efter samma kriterier, vilket såväl jämställdhet 

som lagstiftning kräver, finns inga garantier för att det är just män som har de eftersökta 

egenskaperna/ erfarenheterna. Är det erfarenheten ”att vara man” som i sig ska preciseras 

och bedömas så riskerar man att omedelbart hamna i stora svårigheter avseende vad denna 

erfarenhet idealt ska innebära. Om det räcker med att ha växt upp som pojke sammanfaller 

denna urvalsmodell med kvotering. Vad som annars är specifikt manliga erfarenheter är 

svårt att precisera då såväl militär utbildning, kampsport som erfarenhet av arbete i 

exempelvis tung industri inte är exklusiva för män även om det är vanligare i denna grupp. 

Det kan också vara svårt att få acceptans för att denna sorts erfarenheter är saklig grund för 

att kunna arbeta som förskollärare. 

 

I Göteborgsrapporten beskrivs en kanadensisk modell, inom denna kategori, för antagning 

till lärarutbildning. Modellen har använts i lärarutbildning vid University of Toronto och 

innebär att de sökande skickar in ”ansökarprofiler”. Där ska frågor bakgrund, erfarenheter 

och motiv för att vilja bli lärare besvaras. De sökande skall också reflektera över ”tre 

erfarenheter som hjälpt dem att förstå lärandets och undervisningens villkor”. 

Ansökarprofilerna bedöms sedan efter en mall av en kommitté av lärarutbildare, skolfolk 

och lärarstudenter. Poängen vägs samman med formella meriter vid antagningen. Fördelen 

med denna modell beskrivs vara att den minskat avhoppen från utbildningen drastiskt. 

 

Även denna modell kan av uppenbara skäl vara problematisk när det gäller en grupp som 

kan uppfattas som svår att motivera, eftersom det kräver ett omfattande arbete redan att 

ansöka till utbildningen. I Högskoleverkets rapport om den bristande könsbalansen i 
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lärarutbildning (Furusten, 2009) förs ett resonemang om mäns benägenhet att betona 

konkurrens och status vid val av högre utbildning. Detta skulle möjlighen kunna vara en 

utmaning som skulle kunna tilltala en del män att genomgå en mer omfattande 

antagningsprocedur av detta slag. Det finns inte heller här garantier för att modellen skulle 

gynna just män. Ett ytterligare problem är givetvis att de beskrivna antagningsformerna är 

mycket tids- och kostnadskrävande, vilket kan antas vara problematiskt i antalsmässigt 

stora utbildningar som förskollärarutbildning. 

 

Det finns också exempel på hur universitet (exempelvis Trinity College i Dublin) 

samverkar med grund- och gymnasieskolor med en rad olika aktiviteter för att visa på 

möjligheten till högre utbildning också för ungdomar från socialt utsatta områden. I detta 

fall handlar det om stöd i socialt utsatta områden, vilket gör att mycket (exempelvis en 

mycket omfattande ansökningsprocedur) inte är tillämpligt här. Det intressanta i den 

irländska idén är långsiktigheten med olika typer av ”rekryteringsaktiviteter” redan i skolan. 

Givet att mäns val av otraditionella utbildningar och yrken motverkas eller understöds av 

olika erfarenheter från olika skeden i livet kan tidig medvetenhet om möjligheten 

av ”otraditionella” yrkesval vara en användbar åtgärdsform. Dock kan antas att mer 

generellt inriktat jämställdhetsarbete i skolan borde kunna fylla denna uppgift. 

Kommunernas arbete för fler män i förskolan 
Det är kommunerna som har det övergripande ansvaret för såväl skola som förskola (SFS 

2010:800).  Eftersom behovet av barnomsorg och förskola successivt har ökat torde en hel 

del anstängningar ha brukats på att tillgodose föräldrars behov av barnomsorg och statens 

behov av utökad förskola. Enskilda förskolor har också blivit en del av bilden. En relevant 

fråga avseende kommunernas arbete är i vilken utsträckning de intresserat sig för 

jämställdhetsarbetet i förskolan och inom den ramen i vilken utsträckning de intresserat sig 

för att rekrytera män till arbete i förskolan. 

 

Edström (2010) studerade bland annat hur resonemanget kring jämställdhetsarbete i  

förskolan kom till uttryck i fyra olika kommuner. Hon fann att jämställdhet i förskolan inte 

är en stor fråga vare sig inom kommunpolitiken eller inom kommunförvaltningen. Utifrån 

bland annat intervjuer med nyckelpersoner i den kommunala förvaltningen drar hon 

slutsatsen: “Det är tveksamt i vilken mån kommunal politik och förvaltning mer centralt 

uppfattas och uppfattar sig ha ansvar för att arbeta med denna fråga.” (s 39). I Edströms 

arbete är intresset riktat mot synen på vad jämställdhet bör innebära och hon kan finna 
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såväl ”likhetsdiskurser som ”individdiskurser. “Likhetsdiskurser” innebär en betoning av 

likhet och lika behandling av individer/barn av olika kön, till skillnad från 

“individdiskurser”  som betonar den unika individen snarare än kategoritillhörighet. 

Noteras bör att det inte förefaller som om snedfördelningen kvinnor män i förskolan 

bedöms ha så stor vikt och betydelse att det kommer upp i intervjuerna. 

 

Sedan 2007 studeras i vilken grad ”kunden är nöjd” i ett 15-tal olika verksamheter som 

kommunerna ansvarar för. Enligt svenskt kvalitetsindex för 2010-2011 är kundnöjdheten 

för förskolan fortsatt mycket hög även om utbildningssektorn som helhet får ett lägre betyg 

än tidigare. Det är enbart vatten och avlopp som får högre betyg än förskolan. En relevant 

reflektion i sammanhanget blir därför: Kan detta innebära att ”kunderna”, dvs. föräldrarna 

inte ser det som ett problem att det inte är så många män i förskolan?  Sökningar på nätet 

som ger tillgång till ”allmänhetens” åsikter genom bloggar och andra former av media ger i 

huvudsak uttryck för positiv inställning till fler män i förskolan och betonar att det är en 

viktig fråga.  Dessa opinionsyttringar i relation till ”nöjdhet” innebär att stödet för fler män 

framstår som mer ideologiskt motiverad än som något problematiskt i den vardagliga 

erfarenheten av förskolan. Denna (eventuella) skillnad mellan den principiella önskan om 

fler män och den praktiska erfarenheten att förskolan fungerar väl kan också ha betydelse 

för hur angelägna olika typer av insatser framstår på kommunal nivå.   

 

Hur personalförsörjningen fungerar kan vara en konkret fråga som har betydelse för hur 

rekryteringen av män till förskolan hanteras på kommunal nivå. Enligt 

arbetskraftsbarometern 2011 (SCB) är det brist på yrkeserfarna med förskollärarutbildning. 

Eftersom kraven på personal med adekvat utbildning har ökat finns det, enligt prognosen, 

risk för att dagens bristsituation kommer att förvärras fram till 2030. I tider av hög 

personalbrist och krav på kvalitet, fokuseras ansträngningarna på att få utbildad personal 

snarare än att få en jämn arbetsfördelning mellan könen. Enligt skolverkets 

lägesbedömning (Statistik, Skolverkets lägesbedömning, 2011) har 95 procent av de som 

arbetar i förskolan utbildning som riktas mot arbete med barn. Cirka 54 procent av dessa 

har någon form av pedagogisk högskoleutbildning. Andelen högskolepedagogiskt utbildad 

personal är högre i den kommunala verksamheten än i den enskilda. På de enskilda 

förskolorna är barnskötarutbildningen den vanligaste utbildningen och inom den 

kommunala verksamheten är förskollärarutbildningen den vanligaste utbildningen hos 

personalen. Inom de enskilda förskolorna är även andelen som inte har utbildning för 

arbete med barn avsevärt högre än inom den kommunala. Det är dock intressant att notera 
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att sex procent av personalen i förskoleklass, när barnen är sex år gamla, är män. Av 

arbetsledarna i förskolan är 11 procent män, vilket alltså är en påtaglig överrepresentation 

sett till den totala gruppen. Personaltätheten på de enskilda förskolorna är lägre än på de 

kommunala (Statistik, Skolverkets lägesbedömning 2011). 

 

I fritidshem är 20 procent av personalen män. Även i fritidshemmen är kvinnorna mer 

utbildade - fem av tio män har pedagogisk högskoleutbildning och sex av tio kvinnor. 

Fritidspedagog (fritidslärare) är den vanligaste utbildningen hos såväl kvinnor som män. 

(Statistik, Skolverkets lägesbedömning 2011). Idag anställs i huvudsak enbart förskollärare 

och fritidslärare, vilket innebär att det blir svårare att ”prova på” yrket. Andelen outbildade 

män är högre än andelen outbildade kvinnor.  

 

En intressant fråga i sammanhanget är hur kommuner hanterar rekrytering av personal, och 

då i synnerhet manlig personal, samt vilka strategier som finns för att behålla denna 

personal. Enligt statistik från SKL är det 69 av landets 290 kommuner (24 procent) som 

inte har någon manlig månadsanställd förskollärare. I 42 av dessa finns det inte heller 

någon manlig barnskötare anställd. Dessa kommuner kännetecknas av att de är relativt små 

till storleken.  Det finns dock några små kommuner i norra Sverige som utmärker sig med 

en hög andel män anställda i förskola och skolbarnomsorg. Exempelvis har Vännäs, som 

sammanlagt har 101 personer anställda i barnomsorgen, cirka 8 procent av dessa utgörs av 

manliga förskollärare och cirka 2 procent av manliga barnskötare. Det innebär att totalt 

ungefär 10 procent av barnomsorgspersonalen i denna kommun är män. I Arjeplog är det 

13 procent av personalen i förskola och skolbarnsomsorg som är manliga med anställning 

som barnskötare. Även Täby är en kommun med hög andel manlig personal anställd som 

barnskötare i förskola och skolbarnomsorg då dessa utgör hela 18 procent av de 159 

anställda. I Täby finns det dock, enligt statistiken, ingen manlig förskollärare. Slutligen är 

även Åre kommun ett exempel på en relativt liten kommun där andelen manlig personal i 

förskolan uppgår till 16,1 procent.  Som framgår av nedanstående tabell är Umeå den 

kommun som, tillsammans med Malmö och Stockholm, har högst andel män i hela Sverige. 

I Umeå arbetar sammanlagt 1388 personer i förskolan. Där är andelen män nästan nio 

procent, fördelade på närmare sex procent förskollärare och cirka tre procent barnskötare.  

 

En hypotes om varför spridningen är så stor mellan kommunerna gällande andelen män i 

förskola är att kommuner med förskollärarutbildning har lättare att rekrytera. I 

nedanstående tabell jämförs därför hur stor andel av den pedagogiska personalen i förskola 
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och fritidshem som är manlig i några av Sveriges kommuner som har haft eller har 

förskollärarutbildning. 

 

Tabell 3. Andel män i förskola och fritidshem i kommuner som har eller har haft 
förskollärarutbildning (november 2011). 

KOMMUN ANTAL 
Årsarbetande  
i förskola 
och 
fritudshem 

ANDEL (%) 
Årsarbetande 
män – totalt 

ANDEL (%) 
Årsarbetande 
män 
förskollärare 

ANDEL (%) 
Årsarbetande 
män 
barnskötare 

Stockholm 8588 8,7%  (749) 1,8%  (156) 6,9% (593) 
Malmö 1440 8,6%  (125) 3,6%  (52) 5,0% (73) 
Umeå 1388 8,5%  (118) 5,9%  (82) 2,5 % (36) 
Borås 751 6,8%  (51) 4,5%  (34) 2,2% (17) 
Gotland 388 6,4%  (25) 1,5%    (6) 4,8% (19) 
Östersund 653 4,9%  (32) 4,0%     (26) 0,9% (6) 
Linköping 1494 4,6%  (69) 1,7%  (25) 2,9% (44) 
Örebro 1551 3,5%  (54) 2,4%  (38) 1.0% (16) 
Växjö 841 3.3%  (28) 2,5%  (21) 0,8% (7) 
Göteborg 4811 3,2%  (152) 1,7%  (83) 1,4% (69) 

 
Som jämförelse till siffrorna i tabellen kan nämnas att fem procent av Sveriges barnskötare 

är manliga och drygt tre procent av förskollärarna enligt statistik från SKL. De kommuner 

som redovisas ovan är de som har högst andel män anställda i förskolan och som dessutom 

har, eller har haft förskollärarutbildning i kommunen. Enligt statistik från SCB har 

storstäder och förortskommuner en hög andel årsarbetare som inte har någon utbildning för 

arbete med barn. Som nämnts uppvisar de enskilda förskolorna i Sverige en hög andel 

personal som inte har någon utbildning för arbete med barn jämfört med den kommunala 

förskolan. Statistiken ovan visar att Stockholm är en av de kommuner som har högst andel 

män anställda i förskolan - 8,7 procent av personalen utgörs av män. Av dessa har en 

övervägande majoritet barnskötarutbildning. Malmö har en jämnare fördelning av antalet 

män med förskollärar- respektive barnskötarutbildning, med en viss övervikt av 

barnskötarna. I Umeå däremot är en övervägande del av de män som arbetar i förskolan 

utbildade förskollärare. Vännäs, som nämndes ovan, är en grannkommun till Umeå som 

också redovisar en hög andel män i förskola och fritidshem med förskollärarutbildning. 

Vännäs har tillsammans med Arjeplog, Åre och Täby högsta andelen män anställda i 

förskolan. Siffrorna gav upphov till frågor om huruvida det finns några särskilda strategier 

för att anställa fler män till förskolan i dessa kommuner och vilken betydelse 

universitet/högskolor i närområdet har för tillgången på kvalificerad, utbildad personal.    
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I samtal med utvecklingsledaren i Umeå kommun, Lennart Jonsson, framkom att 

kommunen på central nivå inte hade någon medveten strategi för att anställa fler män till 

förskolan. Lennart Jonsson menar att det faktum att Umeå är en universitetsstad kan ha en 

inverkan på de positiva siffrorna, i synnerhet eftersom en stor del av männen hade 

förskollärarutbildning. Den statistik kommunen redovisade visar att andelen män i 

verksamheten ökar med barnets ålder, vilket innebär att det är färre män som arbetar med 

de yngsta åldrarna. Han lyfte dock fram några förskolor i kommunen som skiljde sig från 

mängden: Stöcksjö förskola, Förskolan Kragen samt Förskolan Smöret.  

 

I Stöcksjö förskola arbetar för närvarande fyra manliga förskollärare och tolv kvinnliga. 

Förskolechef Reidar Westman har intervjuats och han betonar att det är en medveten 

strategi från hans sida att arbeta för en jämn könsfördelning. Han har som målsättning att 

femtio procent av personalstyrkan skall vara män och femtio kvinnor. Detta är en 

målsättning som han har jobbat aktivt med och som han också har lyckats med på 

fritidshemmet och i skolan. Nyligen hade det öppnats två nya avdelningar på förskolan, 

vilket medfört att det varit svårt att få tag i män med rätt utbildning. Reidars Westmans 

strategi för en ökad könsfördelning är att redan i rekryteringsannonsen lyfta fram att 

förskolan strävar efter en jämn könsfördelning och att han gärna ser manliga sökanden. 

Han tar alltid de sökande förskollärarna på intervju, däremot är det inte säkert att de får 

jobbet. I valet mellan två jämbördiga arbetssökanden väljer han dock mannen om det är en 

manlig pedagog som behövs för att uppnå fördelningen 50-50. Han menar att en vinst som 

synliggörs i och med en balanserad könsfördelning är att jämställdhetsarbetet gynnas. Det 

är också viktigt att lyfta fram förebilder för barnen, som visar att kvinnor och män kan 

utföra samma uppgifter. Han menar också att kvinnor och män kompletterar varandra.  

 

Reidar Westman menar att förskolans jämställdhetsarbete har haft stort fokus på innehållet 

i verksamheten och förhållningssättet gentemot barnen. Diskussion om personal och 

personalrekrytering utifrån könsfördelning har inte alls funnits på central nivå i kommunen. 

Det innebär, vilket utvecklingsledaren i kommunen, också gör gällande, att 

rekryteringsstrategier för att få en jämn könsfördelning är något som lämnas till respektive 

förskolechef/rektor. Reidar Westman har själv en bakgrund som förskollärare, vilket gör att 

det är en fråga som engagerar honom och som ligger honom varmt om hjärtat. Han menar 

att pedofildebatten kan vara en bidragande orsak till att män inte söker sig till förskolan. 

Dessutom lyfter han att ett yrke som kräver en lång utbildning och sedan ändå inte 

resulterar i hög lön inte är så lockande i konkurrens med arbeten inom exempelvis industrin, 
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som inte kräver någon utbildning, men ändå har en ingångslön som är lika hög eller högre 

än förskollärarens.  

 

Även Kerstin Renström, förskolechef på förskolan Smöret i Umeå kommun, menar att det 

är ett medvetet ställningstagande från hennes sida att anställa fler män i förskolan. Hon 

betonar att hon försöker att anställa utifrån kompetens, samt att hon alltid kallar de manliga 

förskollärarna om de har goda referenser. I dagsläget har hon tre tillsvidareanställda och en 

vikarie som är manliga. Alla utom en har pedagogisk högskoleutbildning. Kerstin betonar 

vikten av att den personal som anställs har adekvat utbildning. 

 

Förskolan Kragen i Umeå är ett tredje exempel på en förskola med en relativt hög andel 

män. På denna förskola är i dagsläget fyra manliga pedagoger anställda, varav två arbetar 

med de allra yngsta 1-åringarna på en tillfällig avdelning. Förskolechefen Kerstin 

Lundström har börjat på förskolan efter att dessa män anställts. Hon betonar vikten av att 

personalen skall väljas utifrån kompetens snarare än kön. I sitt område har hon även en 

manlig dagbarnvårdare anställd. Behovet av dagbarnvårdare var väldigt stort och den 

manliga dagbarnvårdaren anställdes utifrån sin kompetens.  

 

Även i kontakter med andra kommuner21 visar det sig att frågan om att rekrytera fler män 

till förskolan inte är särskilt aktuell. Det tycks inte finnas någon medveten strategi på 

central kommunnivå för att locka fler män till förskolan. Ansvaret flyttas således till 

förskolechefen. I flera kommuner är bristen på utbildad personal så hög att 

ansträngningarna koncentreras till att få tag på utbildad personal snarare än till att få en 

jämn könsfördelning.  

 

Ett gott exempel på ett aktivt arbete för att locka fler män till förskolan är ett pågående 

projekt i Eskilstuna. I Eskilstuna kommun arbetar Janne Drigoris som enhetschef för 

personalpoolen. All ledningspersonal i kommunen har genomgått en utbildning i Modigt 

Ledarskap. En del i utbildningen var att ta sig an en personlig utmaning. Janne Drigoris 

valde att arbeta för att få in fler män i förskolan. Efter kontakter med fackliga 

representanter kom projektet igång i september 2012 (alltså helt nyligen när denna rapport 

skrivs). Projektet innebär att män erbjuds en möjlighet att arbeta som timvikarier i 

kommunen, utan att det krävs rätt utbildning. Projektet syftade till att rekrytera fler män till 
                                                 
21 Telefonkontakt med ett antal kommuner (Malmö, Danderyd, Lidköping, Härjedalen, Åre, Umeå, ). Dessa 
kommuner valdes ut utifrån dess storlek i kombination med statistiken från SKL. Syftet var också att de skulle 
representera olika delar av landet. 
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arbete i förskolan. För att få tag i intresserade män kontaktades media för en presskonferens. 

Av de 75 män som anmälde sitt intresse valdes 17 stycken ut med hjälp av intervjuer. Ett 

krav för att bli utvald var att de hade högskolebehörighet. Vid projektets start var det 12 

män som genom sitt deltagande i projektet fick arbete som timvikarier i kommunen. Dessa 

män fick manliga mentorer som de skulle följa i två dagar innan de fick börja anlitas som 

vikarier. Om fyra månader kommer Janne Drigoris att ha en utvärdering med deltagarna i 

projektet. En förutsättning för att få fortsätta som vikarie är att de ska ansöka till 

förskollärarutbildningen. Målet med projektet är att arbetet i verksamheten ska stimulera 6-

7 män till att söka förskollärarutbildningen. Projektet ger deltagarna en möjlighet att prova 

på yrket. Många av de män som nu är med i projektet har idrottsbakgrund eller konstnärliga 

intressen. I kommunen finns ett manligt nätverk MIF som arbetar med att stötta och 

rekrytera fler män till förskolan. De anordnar föreläsningar och har gjort studiebesök i 

Drammen för att på så vis få inspiration till hur rekryteringsarbetet kan genomföras för att 

locka fler män. Fördelen med detta projekt är att männen får möjlighet att prova på 

verksamheten under en tidsbestämd period, samt att det ställs höga krav på fortsatt intresse 

för studier inom yrket för att få fortsätta som vikarie. 

 

Ovan framgår att det ”operativa ansvaret” för att öka andelen män i barnomsorgen 

egentligen finns hos universitet och högskolor när det handlar om antagning till och 

genomförande av förskollärarutbildning och på kommunerna, eller snarare de enskilda 

förskolechefterna, när det gäller anställning. Systematiskt arbete i dessa sammanhang kan 

som vi sett ovan också ge resultat, men eftersom det handlar om lokala initiativ är volymen 

för respektive insats begränsad. Ovan framgick dock även att olika lokala 

traditioner/kulturer har betydelse. Umeå universitet har sålunda en påfallande mycket större 

andel män i förskollärarutbildning än övriga högskolor och Umeå och trakten däromkring 

också större andel manliga förskollärare än riksgenomsnittet. Något generellt samband 

mellan att utbildning finns i närheten och hög andel män i förskolan verkar däremot inte 

finnas. 

 

Eftersom Norge framstår som det land som lyckats bäst med att rekrytera män till förskolan 

kommer vi i följande avsnitt att titta lite närmare på deras verksamhet. 

Män i förskolan i Norge 
I en policyöversikt som behandlar nordisk jämställdhetspolitik med fokus på män jämförs 

de nordiska länderna utifrån ett antal teman, däribland rekrytering av män till 
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omsorgsyrken (Nordiska ministerrådet, 2012). Översikten beskriver Norge som ett 

föregångsland, där frågan om en jämnare könsfördelning inom yrkeslivet betonats starkt 

sedan 1990-talet. Med syftet att engagera fler män till omsorgs- och vårdarbete har 

samtliga nordiska länder genomfört insatser för ökad rekrytering, om än i olika omfattning 

och med olika motiv. Rekryteringsarbetet i Norge har präglats av en långsiktig 

målmedveten insats, vilket resulterat i att antalet män som arbetar i förskolan mer än 

femdubblats under tidsperioden 1990-2011, från 1700 män till 9200. I den norska 

statistiken ingår dock även vaktmästare och annan personal som inte arbetar direkt med 

barnen (vilket inte är fallet för siffror som redovisats tidigare i texten). Den pedagogiska 

personalen utgörs dock av 6164 män, vilket motsvarar cirka 8 procent. Liksom i andra 

nordiska länder har det under perioden skett en stor utbyggnad av barnomsorgen. Under 

2011 var det totalt 88800 anställda i den norska förskolan, varav 74800 arbetade i den 

pedagogiska verksamheten (SSB). I Sverige är det 98 500 anställda i förskola som arbetar 

med 472 200 inskrivna barn. Under de senaste årtiondena har arbetsvillkoren hårdnat och 

antalet barn per anställd har ökat. Personaltätheten i förskola är enligt statistik från 2011 

(SCB) 5,3 barn per årsarbetare, vilket kan jämföras med Norge där motsvarande siffra är 

3,8. 

 

Det finns även några strukturella skillnader mellan Norge och Sverige som kan tänkas ha 

bidragit till de norska framgångarna. Lönenivån för förskollärare i Norge är något bättre än 

för förskollärare i Sverige. I Norge ligger en genomsnittlig förskollärarlön på 33 100 

norska kronor i månaden (SSB), medan motsvarande i Sverige är 23 200 kronor (SCB). 

Eftersom lönenivån generellt är högre i Norge torde det dock vara den relativa lönen som är 

intressant. En förklaring till varför män väljer bort arbete i förskola som ofta framhålls är 

att det finns en rad, av tradition manliga, yrken som ger högre ekonomisk utdelning 

samtidigt som de inte kräver en högskoleutbildning. Detta innebär att det i Sverige inte 

finns några ekonomiska incitament för män att bli förskollärare efter en lång utbildning. En 

jämförelse av lönen för en snickare och lönen för en förskollärare visar att 

genomsnittslönen för en snickare i Sverige är 24 000 kronor per månad, det vill säga c.a 

800 kronor mer än motsvarande förskollärarlön. I Norge däremot är genomsnittslönen för 

snickare 31 100 kronor, vilket är 2000 kronor mindre än förskollärare. Detta kan sannolikt 

också ha betydelse för mäns vilja att bli förskollärare. Det kan alltså konstateras att norska 

förskollärare tjänar relativt sett mer och har färre barn att ansvara för per anställd. Båda 

dessa faktorer kan antas bidra till att man i Norge lyckats bättre med rekryteringen av män 
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till förskolan. Förskollärarutbildningen i Norge är för närvarande en treårig bachelor 

utbildning. I Sverige är motsvarande utbildning 3, 5 år.  

 

De norska erfarenheterna visar att det har varit lättare att rekrytera män när det är stor 

efterfrågan på arbetskraft samt när arbetslösheten varit stor. Enligt Baagøe Nielsen (2011) 

innebär andelen män i förskolan att Norge kan beskrivas som ett föregångsland som 

faktiskt har lyckats väl i sina föresatser att rekrytera fler män till förskolan. Redan 1994 

samlade Norska myndigheter manliga förskollärare till en gemensam konferens med detta 

tema och 1997 lanserades den första fyraåriga handlingsplanen med syfte att öka andelen 

män i förskolan, men även för att öka kunskapen om betydelsen av eget kön på 

arbetsplatsen. Sedan dess har ett antal handlingsplaner med syfte att öka antalet män i 

förskolan presenterats. Handlingsplanens övergripande mål var att andelen män skulle vara 

20 procent, ett mål som ännu inte har nåtts, men som fortfarande är aktuellt. Målsättningen 

är enbart kopplad till kön vilket innebär att det är kopplat till män generellt snarare än till 

män som har förskollärarutbildning. Målsättningen var inspirerad av EU-kommissionens 

nätverk för barnomsorg och regeringen har tillsatt stora medel i syfte att stötta arbetet för 

att nå denna målsättning (Bredesen Norfjell & Baagøe Nielsen, 2011).  

 

Vad är det då för åtgärder som den norska regeringen har genomfört för att förbättra 

könsbalansen på förskolorna? 2009 utsågs tolv förskolor som hade nått 20-procentsmålet 

till demonstrationsförskolor. Deras uppdrag är att fungera som goda exempel och informera 

andra förskolor om möjliga strategier för att behålla männen i verksamheten samt rekrytera 

fler. För att kunna fullfölja detta uppdrag blev de årligen tilldelade 50 000 norska kronor. 

Bidragande orsaker till framgång i rekryteringsarbetet som lyfts fram är att det omgärdas av 

tydliga mål, att de har ”sålt in ” yrket till män som de känner till sedan tidigare och att de 

tar emot manliga studenter på praktikperioder. De betonar att förskolan skall präglas av 

mångfald och likvärdighet och slutligen, att de använder sig av media så ofta de kan. De 

deltar på konferenser, tar emot studiebesök och föreläser om sitt arbete med mångfald. 

 

Förskolorna får ta del av material som syftar till att ge information och vägledning om hur 

förskolor kan arbeta för ökad rekrytering av män: Temahefte om menn i barnehagen (Friis, 

2006) samt Veileder for kvotering av menn til jobb i barnehager. Informationsmaterialet, 

en tillhörande webbsida, www.mennibarnehagen.no, samt en årlig konferens om 

jämställdhet i förskolan syftar alla till ökad kunskapsspridning. Det är upp till kommunerna 

eller de enskilda förskolorna att börja arbeta med de här frågorna. Det finns således ingen 

http://www.mennibarnehagen.no/
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lagtext som styr könsfördelningen på arbetsplatsen. Det som driver förskolorna i arbetet 

med jämställdhet är snarare en önskan om att vara en bra förskola som genomför en 

medveten och strukturerad satsning för att minska könsobalansen och informera andra 

förskolor om sitt arbete. De förskolor som lyckats i arbetet har också kunnat vinna 

prispengar och de har fått mycket uppmärksamhet i media av såväl statsråd som politiker 

på regional och kommunal nivå. Intresset från media har bidragit till att frågan fått stor 

genomslagskraft. Fler män i förskolan har blivit ett ämne som det finns en nationell enighet 

kring. Endast en av de tolv demonstrationsförskolorna hade kommunal huvudman. De 

andra var privata. Liksom i Sverige är andelen män i de privata förskolorna större.  

 

Även på regional nivå har öronmärkta medel tillförts i syfte att öka jämställdhetsarbetet i 

förskolan. Dessa medel har använts för att stötta enskilda jämställdhetsprojekt på förskolor 

och genomförande av regionala jämställdhetskonferenser. Tolv rekryteringsteam har 

ansvaret för att driva uppsökande rekryteringsverksamhet och att marknadsföra förskolan. 

Dessa rekryteringsteam deltar i utbildningsmässor, samarbetar med arbetsförmedlingen och 

vänder sig mot unga män i gymnasiet. De producerar bland annat reklamfilmer och 

fungerar som själva motorn i rekryteringsarbetet. Deras arbete är nära sammankopplat med 

demonstrationsförskolorna. 

 

Sedan 1998 har det i Norge varit tillåtet att anställa en man framför en kvinna för arbete i 

förskolan. Om deras kvalifikationer är likvärdiga kan man tillämpa s.k. moderat kvotering. 

I en studie av Status for likestillingsarbeidet i norske barnehager (2010) påvisades att 21 

procent av de undersökta förskolorna menar att de tillämpat moderat kvotering. Konkret 

arbete i ett försök att ändra könsfördelningen på arbetsplatsen är att redan i annonsen 

uppmana män att söka, vilket också var den vanligaste åtgärden för ökad andel män i 

förskolan. Ett resultat i studien visar att någon från 18 procent av förskolorna har gått på 

någon form av kurs för att få mer kunskap om rekrytering.  

  

Tre förskollärarutbildningar som har utmärkt sig genom att de har en jämnare 

könsfördelning bland studenterna har fått medel för att utveckla rekryteringsarbetet samt 

arbetet för att behålla de manliga förskollärarstudenterna på utbildningen. En del av dessa 

medel har använts till forskningsprojekt som fokuserar män i förskolan. 

 

I rapporten ”Nordiske mænd til omsorgsarbejde!”( Baagøe Nielsen, 2011) framgår att ett 

viktigt skäl till att Norge har kommit förhållandevis långt i sitt arbete med att rekrytera fler 
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män till förskolan, är att människor som är engagerade och intresserade har fått möjlighet 

att utveckla sina idéer på egen hand. Projektets framgång vilar i hög grad på de eldsjälar 

som i sitt vardagsarbete strävar efter en ökad könsbalans i förskolan. Det är dock 

fortfarande bara en bråkdel av förskolorna i Norge som känner sig förpliktade till att delta i 

rekryteringsarbetet. Detta är något som uppmärksammats och som ett led i att åtgärda det 

planeras årliga medarbetarsamtal mellan regeringens representant och kommunerna samt 

att arbetet ska följas upp ute på förskolorna.  

 

Ett exempel på hur eldsjälar arbetar för att rekrytera fler män finns beskrivet i tidningen 

Arbetet (29/4-2010). Där beskrivs hur verksamhetschefen på Betha Thorsen i Oslo, en av 

Norges demonstrationsförskolor, aktivt arbetar för att rekrytera fler män till förskolan. På 

förskolan är en tredjedel av förskolans 28 anställda män. Verksamhetschefen Øivind 

Hornslien strävar efter en fördelning 50/50 och han tvekar inte att använda lagen om 

kvotering för att nå det målet. Kvoteringen motiveras av att det är viktigt att barn i dag 

möter olika sorters människor. Eftersom han vill ha lika många medarbetare av båda könen 

är det inte i första hand tidigare erfarenhet av arbetet som premieras. Män utan tidigare 

erfarenhet kanske besitter kompetenser som utvecklar förskolans verksamhet, t ex. foto, 

drama eller sport, vilket, enligt Øivind Hornslien motiverar en könskvotering. En förklaring 

som lyfts fram till att det främst är de privata förskolorna som har lyckats med regeringens 

målsättning på 20 procent män i förskolan är att de inte är lika begränsade av fackets 

målsättning att den som har längst erfarenhet ska få jobbet. Könskvotering beskrivs som en 

möjlig väg för att bryta könsmönster och tycks på intet sätt upplevas problematiskt utan 

snarare som en förutsättning för att få fler män till förskolan. Fler män i förskolan är dock 

inte en garanti för att arbetet blir mer jämställt hävdar verksamhetschefen Øivind Hornslien. 

Det krävs en medveten rekrytering, uppföljning och ett tydligt ledarskap för att nå fram. 

Han betonar att den skandinaviska förskolan är skapad av kvinnor, vilket medför att 

kvinnor också fått makten att definiera god pedagogik och omsorg.  De män som har 

svårigheter att anpassa sig till dessa ideal och som kommer med andra lösningar kan 

uppleva att de förlöjligas.  Män blir ofta sedda som grupp istället för individer menar han. 

Det innebär att alla män betraktas som dåliga om en är det. En mekanism som i hög grad 

drabbar minoriteter. I artikeln ges följande råd av verksamhetschefen för att möjliggöra 

rekrytering av fler män till förskolan:  

 Marknadsför förskolan och använd medier 

 Visa upp arbetsområden som anses attrahera män. Flera män lockar nya.  

 Utforma platsannonser som anses tilltala män 
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 Använd särbehandling vid utlysning av tjänster och anställningar. 

 Uppmuntra vidareutbildning för manlig personal. 

 Sök manliga studenter som praktikanter. 

 Sök pojkar från grundskolans praktik. 

 Efterfråga manliga lärlingar som ska bli barnskötare. 

 Samarbeta med nätverk och högskolor. 

 Få upp ämnet på kommunens dagordning.  

 

Erfarenheterna från Norge visar även att många av de män som rekryterats till förskolan 

har tidigare erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar inom exempelvis 

idrottsrörelsen. Många beskriver sitt inträde i arbetet som en tillfällighet och att det inte 

varit en karriärväg som tidigare varit påtänkt. Möjligheten att prova på yrket gjorde att de 

fann att det var ett arbete som de tilltalades av. Två andra faktorer som tycks ha betydelse 

för rekryteringen av män är förskolans inriktning samt tillgången till manliga 

arbetskamrater. Andelen män är högre vid förskolor med natur- och friluftsinriktning och 

det är en dominerande tendens att männen söker sig till arbetsplatser där det finns andra 

män anställda (Bredesen Norfjell & Baagøe Nielsen, 2011). 

 

Som framgår av ovanstående beskrivning av Norges rekryteringsarbete har det 

karakteriserats av långsiktighet. Arbetet sker på flera olika samhällsnivåer: från den 

enskilda förskolans rekryteringsstrategier till regionala och centrala utbildnings- och 

stödinsatser. Den politiska viljan att öka andelen män i förskola är tydlig, vilket gör att 

frågan blir en gemensam angelägenhet. De åtgärder som beskrivs påminner i hög grad om 

de förslag till åtgärder som framhålls i den svenska rapporten ”Man ska bli lärare! Den 

ojämna könsfördelningen inom lärarutbildningen – beskrivning och analys” (Furusten, 

2009). Som tidigare beskrivits ovan har rapporten visat att det finns en viss skillnad i 

bakgrund mellan kvinnor och män på lärarutbildningen, då männen betraktar yrket som ett 

akademiskt yrke och kvinnorna ser det mer som ett arbetaryrke.  

 

Högskoleverket (Furusten, 2009) menar att det krävs långsiktiga lösningar för att män och 

kvinnors arbete som lärare skall ske utan förväntningar i egenskap av kön.  För att fler män 

ska attraheras av att arbeta som förskollärare för de yngsta barnen krävs det 

attitydförändringar. I rapporten föreslås att förskollärarutbildningen bör få en viss 

ämnesfördjupning, exempelvis mot naturvetenskap, något som skulle kunna bidra till att 

öka andelen män på förskolan. Detta förslag förstärks av erfarenheterna i Norge som visar 
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att andelen män är högre vid förskolor med natur- och friluftsinriktning. Lärarutbildningen 

i Umeå startade en inriktning mot naturvetenskap på förskollärarutbildningen som 

examinerades 2001-2003. 2001 var 24 procent av dem som examinerades från den 

inriktningen män. De läste sin ämnesfördjupning inom t ex kemi, teknik och fysik vid 

andra fakulteter. Även Högskolan i Borås har liknande erfarenheter med en inriktning mot 

fritidsverksamhet på förskollärarutbildningen.  

 

I rapporten beskrivs också att möjligheten till bred ingång i utbildningen ger ökad 

möjlighet till rörlighet och flexibilitet, vilket även attraherar män till inriktningen mot 

förskola. Möjligheten till bred ingång i utbildningen har minskat i och med den nya 

lärarutbildningen då inriktningarna framstår som mer uppdelade.  

 

Författaren till Högskoleverkets rapport (Furusten, 2009) betonar att åtgärder som genomförs 

skall vara långsiktiga. Nätverk, mentorer och goda förebilder är andra åtgärder som lyfts fram 

för att behålla studenterna vid utbildningen. Dessa åtgärder kan jämföras med Norges 

demonstrationsförskolor eftersom syftet är att lyfta fram goda exempel. Slutordet i rapporten 

får fungera som en slags sammanfattning av vad som krävs för att rekrytera fler män till 

förskolan. 

 

Att få fler män till skolan och förskolan handlar inte bara om status och lön. Det handlar om 
en långsiktig strävan att förändra synen på vad som är manliga respektive kvinnliga 
arbetsområden. Det är möjligt att på lång sikt påverka pojkars intresse för pedagogiska, 
sociala och omhändertagande yrken. Men det kommer att krävas vilja och envetenhet. Det 
kommer att krävas insatser och vilja inom ett brett politiskt register och på olika nivåer i 
samhället (Furusten, 2009, Sid 61) 

. 

Internationellt i övrigt 
I Skottland har under mer än 20 år verksamheten “The Men in Childcare project” pågått. Den 

startades i Edinburgh,1991 som meritgivande kurser, liknande dem som beskrivits ovan som 

preparandkurser, för män som ville arbeta inom barnomsorg eller liknande verksamhet. Det 

handlar om 16 veckor långa avgiftsfria kvällskurser som meriterar för anställning inom 

barnomsorg. Liksom i den norska verksamheten använder man många olika metoder och 

former för att nå ut till män. “Men can care too” och “Children need men too.”  är de budskap 

man sprider via olika media. Under tjugoårsperioden från 1991 har 1 200 män (c:a 60 per år) 

genomgått dessa kurser och andelen män bland dem som arbetar i barnomsorg har tydligt ökat 

(exempelvis från 1 till 10 procent i Edinburgh). 
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På webbsiten beskrivs vidare att Men in Childcare finansieras av den skottska regeringen 

och har utvidgats till flera platser. Man arbetar också tillsammans med liknande 

verksamheter internationellt. USA, Nya Zeeland och Polen nämns som samarbetsländer. 

 
Om man söker på internet finner man ett antal olika webbsidor bl a Men in Early 

Childhood Education (www.meninchildcare.co.uk/Global/Links.html). Det finns flera 

internationella närverk som organiserar män som arbetar med undervisning och omsorg för 

yngre barn. På den nämnda sidan finns länkar till 14 länder som har organisationer för män 

som undervisar i yngre åldrar och/eller där någon form av verksamhet för att rekrytera eller 

stödja män i dessa yrken. Olika aktiviteter riktade till fäder finns också representerade. Av 

den högst varierande information som finns förefaller samma frågor uppträda i alla länder: 

för få män (där norska 8-10 procent verkar vara exceptionellt), misstänksamhet och misstro 

mot män och att män på olika sätt behöver stöd av andra män.  

 

Det kan också noteras att Norge, men inte Sverige, finns med bland de länder till vilka det 

finns länkar. 

http://www.meninchildcare.co.uk/Global/Links.html
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Diskussion – vad bör göras? 
I detta arbete har vi försökt ge en bild av olika uppfattningar om varför det behövs fler män 

i förskolan, på vilka olika sätt man försökt påverka män att söka sig dit och vilka problem 

som, på olika plan, kan vara förenade med frågan. Det finns stor mängd tillgängligt 

material och den tid vi har haft till förfogande har varit begränsad och bilden kan därför 

bara bli översiktlig. Vi har också försökt ge en möjlig teoretisk inramning i syfte att bredda 

och fördjupa förståelsen av hur strukturer, relationer och individuella överväganden 

resulterat i att mer än ett halvt sekel av jämställdhetsarbete i Sverige på just denna punkt 

gett litet, eller rent kvantitativt inget, resultat. Det finns ganska många avhandlingar, böcker, 

artiklar, utredningar och rapporter som behandlat denna eller närliggande frågor. Det är 

därför oundvikligt att vi på många punkter upprepar vad andra redan sagt. Eftersom 

grundproblemet, att män väljer att inte arbeta med barn, kvarstår bör diskussionen och 

arbetet ändå fortsätta. En tillspetsning av problematiken kan tas med utgångspunkt i en 

rapport från OSCE (Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa) där förändrad 

maskulinitet/mansroll beskrivs som en väsentlig fråga för fred och säkerhet på global nivå. 

Mäns engagemang i jämställdhetsarbetet, inklusive att delta i arbete med barn, lyfts fram 

som ett avgörande redskap för detta. Mäns arbete med barn, såväl professionellt som privat, 

är då ett led i en strävan att tona ner destruktiva drag i de förväntningar som riktas mot män 

i den traditionella genusordning, som i sina breda drag är gemensam för kulturerna i vår del 

av världen. 

 

Vid en begränsning av diskussionen till svensk kontext kan konstateras att de argument 

som funnits sedan 1960/70-talet kvarstår. Individens fria val av yrke, välfungerande 

arbetsplatser och bredd i barns erfarenheter av vuxna är goda anledningar till att fortsätta 

eftersträva en jämn fördelning av kvinnor och män i förskolan.  

 

Vilka former av åtgärder eller verksameter framstår då i denna översikt som användbara 

och framgångsrika? Sverige var som land tidigt ute i försöken att rekrytera män till 

förskolan. I dag finns i många länder ett tydligt intresse för rekrytering av män till arbete 

med omsorg och undervisning för yngre barn. Procentandelen män bland anställda inom 

dessa yrkesområden förefaller vara likartad överallt, 1-4 procent. Det som skulle ha kunnat 

vara ett svenskt ”försprång” genom att uppmärksamheten på mäns otraditionella yrkesval 

var stor redan på 1970-talet kan alltså inte sägas ha gett några kvantitativa effekter.  
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Inledningsvis presenterades en bild över antaganden om varför män inte väjer förskolan 

som arbetsplats. Den ska här tas som utgångspunkt för en diskussion om innebörden i olika 

typer av åtgärder/insatser för att aktivt påverka mäns yrkesval. Bilden tar också hänsyn till 

vilka argumenten för fler män är eftersom det här finns ganska stor variation och en hel del 

motsägelser. 

 
Så här ser bilden ut: 
 
 
Antaganden om strukturell 

makt och status 

(genusordning) 

Antagande om egenskaper  

 
Kvinnor och män har identiska 
förutsättningar att arbeta med de 
yngsta barnen.  

Kvinnor och män har 
olika förutsättningar och 
män för med sig kvaliteter 
som kvinnor inte har.  

Kvinnor och män är idag 
jämställda 

- Jobbigt att vara ensam man bland 
kvinnor - man blir för synlig. 
- ... och om det ändå inte betyder 
något... 
- ... men jämställdhet är ju bra  
... och kanske är det lätt som man 
att få jobb? 

- Har nog inte rätt 
förutsättningar – att ta 
hand om barn är något för 
kvinnor. 
- Kvinnor pratar och bryr 
sig om sådant som inte 
intresserar oss män – jag 
skulle nog inte trivas 

Män har mer makt och 
status  
Version I 

- Lång utbildning med påföljande 
studieskulder som inte ger 
utdelning – kan få jobb som betalar 
sig lika bra till mindre kostnad. 
- Lönen är för låg och den 
kompenseras inte av status eller att 
man gör en speciell insats. 

Hm – kanske ändå? 
- Har särskilda och goda 
kvaliteter och skulle 
kunna göra en välbehövlig 
insats. 
- Skulle kunna vara en bra 
resurs för pojkarna. 
- ... och skulle nog bli 
mycket uppskattad! 

Män har mer makt och 
status 
Version II 

Hm – kanske ändå? 
- Finns kanske goda möjligheter att 
blir rektor, jobba med särskilda 
projekt eller med 
utvecklingsarbete? 
- Jag kommer nog att bli väl 
mottagen! 

- Jag skulle bli misstänkt 
för att inte vara en riktig 
karl – bög eller allmänt 
mesig. 

- I värsta fall skulle jag bli 
misstänkt för att vara 
pedofil. 
- Kollegor och föräldrar 
skulle kanske vara 
obekväma. 
- Jag vill inte försvara mitt 
yrkesval i tid och otid. 

 

Först några antaganden om vad som krävs för att insatser ska få effekt och behålla sin själ: 

Långsiktighet är det som präglar det norska, men också det skotska, arbetet. Man har hållit 

fast i en målsättning och en arbetsform i mellan ett och två decennier och de små 

framstegen adderas gradvis till varandra. Tillfälliga kampanjer kommer och går och det är 

inte säkert att de lämnar några spår efter sig. 

Synlighet är ett annat karakteristikum i det norska arbetet. Genom webbsidor, 

mediebevakning, konferenser, priser och utmärkelser med mera hålls intresset för frågan 
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levande över tid. Synligheten kan också antas bidra till attitydförändring och normalisering 

över tid. Det gäller dock att behålla målet i sikte och inte tappa bort syftet i alltför 

spektakulära reklamkampanjer. Hur mediapresentationer ska utformas är en grannlaga 

uppgift. Det är inte så svårt att hitta exempel där det avsedda budskapet i sådana här 

sammanhang inte nått fram eller inte knutit an till accepterade föreställningar på rätt sätt. 

Kan hända är lågmält, men ihärdigt, synliggörande av verkliga sammanhang en mer 

framkomlig väg än spektakulära ”kampanjer”?  

 

Jämställdhet i jämställdhetsarbetet är avgörande för den långsiktiga betydelsen av arbetet. 

Här finns flera problem. Om insatser bygger på att män i sin egenskap av män förmodas 

tillföra särskilt betydelsefulla och goda kvaliteter så finns risk för cementering snarare än 

uppluckring av genusordningen. Det är svårt att precisera och konkretisera exakt vad det är 

som män ska tillföra. Ett exempel från en amerikansk webbsida är att männen ska ”visa för 

barnen att det är ett värdefullt arbete att ta hand om barn” – underförstått: Det som kvinnor 

gör uppfattas per definition inte som värdefullt. Talet om hur viktigt det är för pojkar att ha 

manliga förebilder kan bli kontraproduktivt genom att de kvinnor som tar hand om 

pojkarna misstror sig själva, vilket inte finns skäl för. Man måste söka vägar att göra 

verksamheten attraktiv för män, utan att rida på den traditionella manliga ”hjälterollen”. 

 

Om vi återgår till uppställningen ovan och först undersöker de två översta cellerna där 

utgångspunkten är att det råder ett mått av jämställdhet. Män kan ändå uppfatta den 

kvinnodominerade arbetsplatsen på olika sätt – man söker sig till miljön för att man gillar 

den alternativt saknar man manliga arbetskamrater. Nätverk och organisering av ”dem som 

är lika” finns i alla sammanhang och har och kan användas för att stödja män i ett för dem 

ovanligt yrke. Det är dock inte självklart att särskilda mansgrupper passar alla eller att alla 

vill ha samma typ av innehåll bara för att de är män. På motsvarande sätt finns olika 

uppfattningar och förväntningar på vad arbetet på förskolan ska innehålla för kvinnor och 

män. Betoning av professionalitet – att yrket har ett nödvändigt och i grunden könsneutralt 

pedagogiskt innehåll – kan på sikt vara mer konstruktivt än antaganden om essentiell 

manlighet eller unik manlig erfarenhet som bas för yrkesutövning. Den variation i 

erfarenheter som finns i en personalgrupp ska givetvis komma till uttryck på lämpliga sätt, 

men antagandet att de väsentliga skillnaderna mellan vuxna förskollärare/barnskötare 

huvudsakligen handlar om könstillhörighet är kanske inte så konstruktiv? 
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På många ställen i det material som vi haft tillgång till dyker betydelsen av de personliga 

risker det innebär för män att bryta mot normer om manlighet upp. Att välja ett 

kvinnodominerat yrke är ett sådant brott och de som begår detta brott riskerar att bli 

misstänkliggjorda. Mildare former, som att inte vara en ”riktig karl” i allmän mening är 

nog de flesta beredda på och kan hantera. Det stora hotet idag handlar om att män i 

förskolan blir utsatta för misstankar om pedofila böjelser. Åtgärder som vidtas på förskolan, 

eller som män själva ålägger sig, för att lugna oroliga föräldrar och som innebär 

restriktioner i relationer till barnen är givetvis mycket problematiska. Det kan antas att 

föräldrar uppfattar sin oro som motiverad just för att förskolan anser sig behöva lägga 

restriktioner på män. Det är ett kränkande och orimligt beteende mot männen och en 

synnerligen problematisk faktor vid rekrytering av fler män. Samma villkor i relationen till 

barnen oavsett kön måste gälla om rekryteringsinsatser ska bli trovärdiga.  

 

En annan variant gjord av samma stoff som ”pedofilimisstankar” handlar om den på samma 

gång så fantastiska och så farliga maskuliniteten. I hela diskussionen om män i förskolan, 

inklusive i specifika insatser för rekrytering, finns minst tredubbla budskap om hur män är 

eller bör vara. Kvinnobilden/femininitet har ibland beskrivits som ett madonna/hora-

komplex. Mansbilden/maskuliniteten kan kanske parallellt beskrivas som ett hjälte 

/missdådare-komplex. Djupt i våra föreställningar verkar det finns antaganden om ”mannen 

som försvarare” som har ”mannen som våldsverkare” som en oskiljaktig baksida. Det finns 

all anledning att anta att både kvinnor och män upprätthåller dessa föreställningar i lika 

mån. Såväl mans- som kvinnobilder är stadda i kontinuerlig förändring när samhället 

förändras, både som en följd av strukturell omdaning av individuell reflektion. I rekrytering 

av män till förskollärare är det särskilt viktigt att det finns medvetenhet om 

genusordningens abstrakta symbolik och budskap. Det tredje budskapet som sänds – att 

både kvinnor och män för det mesta är rätt begripliga människor bör understödjas.  

 

Vad den man som överväger att välja förskolläraryrket sannolikt också funderar över är 

förstås utbildningen, lönen och möjligheten att få en anställning. Det lär knappast vara ett 

akut problem för en förskollärarutbildad man att få en anställning. Manliga 

förskollärarstudenter verkar ha en kö av villiga arbetsgivare redan innan utbildningen är 

klar. Högskoleverkets utredning om hur fler män kan lockas till läraryrket innehåller bland 

annat förslag om exklusivare och svårare utbildning/antagning. Motiveringen är att män är 

mer tävlingsinriktade och behöver känna att de besegrat någon eller något för att känna sig 

tillfreds med sitt val. Detta är problematiskt på minst två sätt. För det första är det 
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en ”ojämställd princip” och för det andra blir det lite märkligt att göra 

antagningen/utbildningen svårare för den kategori som är mindre konkurrenskraftig. Ett 

skäl till att det torde vara en problematisk väg är också att de män, och det är förvisso inte 

alla!, som skulle lockas av mera konkurrens kan antas dras till andra alternativ. 

Preparandkurser, basår och möjligheter att pröva på yrket praktiskt vid olika tidpunkter 

under utbildningsåren och eventuellt olika former av alternativ antagning som handlar om 

erfarenheter eller personlighet framstår som mer produktiva åtgärder.  

 

Lönen torde vara ett problem för såväl kvinnor som män, men det är också problematiskt 

att argumentera för högre löner för ”männens skull”. Detta är ytterligare ett exempel på 

ojämställdhet för jämställdhetens skull. Detsamma gäller givetvis att motivera arbete med 

nya karriärvägar och liknande med att det är viktigt för att rekrytera män. 

 

På 1970-talet lyftes arbetslöshet och på andra vis osäkra positioner i relation till arbete fram 

som en typ av situation där insatser kan sättas in för att få, i detta fall män, att göra 

otraditionella val. Incitamentet att det är bättre att ha ett otraditionellt yrke än inget yrke 

alls har inte förändrats, men möjligen har det förstärkts. Det finns också både svenska och 

internationella exempel på denna typ av försök, som haft i varje fall viss framgång. Detta 

skulle också kunna ha tilläggsfördelen att de som rekryteras på detta sätt med stor 

sannolikhet kan tänkas ha varierande erfarenheter som kan vara ett tillskott för förskolans 

verksamhet. 

 

Som tidigare nämnts förefaller det norska exemplet, men även det skotska, visa att 

långsiktighet och uthållighet kan vara avgörande för vilken bäring åtgärderna får. 

Långsiktighet kan finnas genom att planerade insatser omfattar längre perioder och får en 

mer permanent organisation snarare än korta ”kampanjer”. Långsiktigheten kan också 

relateras till individens livslopp, vilket skulle innebära att arbetsfördelningen mellan 

kvinnor och män bör uppmärksammas på ett systematiskt sätt i relation till barnen. Därmed 

är cirkeln av problem sluten eftersom det är svårt att demonstrera möjligheten av jämn 

arbetsfördelning mellan kvinnor och män när bara kvinnor finns närvarande, i förskolan 

och de lägre skolåren, så därför behöver även andra metoder användas. Tidigare fanns 

exempelvis krav på att elever i grundskolan skulle pröva på ett otraditionellt yrke under 

PRAO (PRYO). Barnkunskap fanns också som ett ämne som skulle kunna tänkas 

uppmärksamma området. I vilken utsträckning jämställdhetsarbete som pågår för 

närvarnade har direkt inriktning på yrkesval har inte varit möjligt att undersöka i detta 
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arbete. Vidare under skoltiden så borde studie- och yrkesvägledning vara intressant att 

studera närmare för att se vilka former som har långsiktiga och hållbara resultat i detta 

avseende.  

 

Av det norska exemplet kan vi, avslutningsvis, lära oss att långsiktighet och ihärdighet bär 

frukt. När det gäller mer precisa metoder har man, som det förefaller, satsat mycket på 

marknadsföring, pengar och synliggörande som incitament, vilket förefaller vara effektivt. 

Givet de svenska exemplen på att vissa kommuner lyckats ganska väl med rekryteringen av 

män genom att använda en genomtänkt anställningspolicy, kan kanske stöd för sådant 

arbete vara ett alternativ. 

 

 



Uppdrag för Skolverket ht 2012 
Inga Wernersson 

2012-11-08 
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