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Inledning

I Skolverkets läroplan för förskolan står att förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. Detta i syfte att barn inte ska hämmas av stereotypa könsroller i sin utveckling. 1 Hur detta mål lättast uppnås är flitigt debatterat och en aspekt som inte går att förbise i diskussionen är frågan om männens roll och andel i barnomsorgen. Barnomsorgen tillhör de yrkesområden inom vilka män är kraftigt underrepresenterade, vilket framhålls som problematiskt i flera avseenden. Redan på 1970-talet inleddes satsningar på att rekrytera fler manliga förskollärare.2 Trots det så är andelen män i den kommunala förskolan fortfarande så låg som 3,6 procent.3 År 2012 publicerades en, av Skolverket beställd, kartläggning av insatser som sedan 1970-talet genomförts för att rekrytera män till den svenska förskolan. Resultaten av denna antydde att det finns flera hinder på väg mot förskolläraryrket som i olika grad är anknutna till den manliga identiteten, eller vad som traditionellt brukar anses som manligt.4 Därför väcktes tanken om att undersöka hur män och maskulinitet framställs när förskolan diskuteras i offentligheten. Föreställningar om maskulinitet och femininitet är i allmänhet viktiga att diskutera och ifrågasätta – inte minst i delar av samhället som tydligt präglas av det ena eller det andra. Av den anledningen är barnomsorgen intressant att titta på då den traditionellt har förknippats med just kvinnor och femininitet.        Vad som framkommer i nämnda arbete är att det saknas en enad uppfattning i Sverige om att det finns ett behov av ökad manlig representation inom förskoleverksamheten. Vidare anförs olika sorters argument av de som förespråkar en jämnare fördelning av män och kvinnor bland förskollärare. Det hävdas ibland att barnen behöver även manliga förebilder i tidig ålder, varpå somliga invänder med att det snarare handlar om att det ska synas att kvinnor och män kan göra samma saker, vilket då skulle förebygga att barnen får med sig stereotypa uppfattningar av könsroller ut i livet. Således är min uppfattning att konstruktionen av maskulinitet är något som bidrar till att forma den förskola som barnen möter och därför kan ha stor påverkan på hela generationer. 
1 SKOLFS 1998:16. Förordning om läroplan för förskolan. 2010. s. 5. 
2 Granbom, Ingrid & Wernersson, Inga. Män i förskolan – kartläggning och analys av insatser. Uppdrag för 

Skolverket. 2012. s. 6.
3 Skolverket 2015.
4 Granbom, I & Wernersson, I. 2012. 9-36. 
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Syfte

Syftet med denna uppsats är att påvisa hur maskulinitet kan konstrueras, manifesteras och förändras på olika platser och i olika sammanhang i vårt samhälle. Den svenska barnomsorgen är och har alltid varit en kvinnodominerad bransch och därför är det intressant att undersöka hur maskulinitet framställs i just detta sammanhang. Därför ska genomföras en analys av hur maskulinitet konstrueras i offentliga debattörers resonemang i frågan om männens roll i förskolan – hur opinionsbildare skriver om män i förhållande till omsorgsyrken och vad deras språkbruk och argumentationer ger för implikationer. 
Frågeställning

Ambitionen med undersökningen är som nämnts att besvara en uppsättning frågor rörande maskulinitet och barnomsorg. Målet är att kunna dra slutsatser om hur män beskrivs i media i förhållande till teorier om maskulinitet och identitetskonstruktion, när männens roll i barnomsorgen debatteras. Med utgångspunkt i den tryckta debatten ska följande frågor besvaras:
• Görs det skillnad på vad män respektive kvinnor har att erbjuda inom barnomsorgen? Om så, vilka är skillnaderna?
• På vad grundas argument för respektive mot en ökad andel män i förskolan? 
• Hur bidrar debattörerna till konstruktionen av maskulinitet när männens roll i förskolan diskuteras?

Material, urval och avgränsningar

Då studien är riktad mot den offentliga debatten om män i förskolan så är det naturligtvis av stor vikt att överväga vilka medier som är relevanta för undersökningen. Inom ramen för en diskursanalys ska undersökas artiklar i vilka skribenten/skribenterna formulerar resonemang och uttrycker åsikter i den aktuella frågan. Av den anledningen är artikelmaterialet avgränsat till texter av debattkaraktär. Tidsperioden inom vilken det insamlade materialet är skrivet 
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sträcker sig från 2004 fram till i år. Tanken var först att analysera en tioårsperiod för att det skulle kännas aktuellt och samtidigt rymma tillräckligt med material, och sedan utökades perioden med två år till för att få tillgång till mer material. Samtliga 19 artiklar som ingår i analysen är publicerade i rikstäckande, regionala eller lokala dagstidningar, förbunds- eller fackföreningstidningar eller rikstäckande kvällstidningar. Möjligtvis går det att ifrågasätta valet att inkludera kvällstidningsartiklar i urvalet, då aktörer i kvällspressen inte alltid framstår som de mest seriösa inom media. De behövdes dock dels för att de faktiskt utgör en betydande del av den tryckta debatten, dels för att materialet inte skulle bli för magert. Därför är det viktigt att ha i åtanke att samtliga kvällstidningsartiklar som  ingår i analysmaterialet har passerat för publicering på de aktuella tidningarnas ledarsidor. Om det är några delar av de svenska kvällstidningarna som har mer substans än övrigt innehåll så får det anses vara deras ledarsidor. Därför anses de tillföra åsikter och argument värda att analysera.       Avgörande kriterium för att en artikel (avseende dess innehåll) ska ingå i urvalet är förstås att den bidrar till debatten om män i förskolan genom att författaren formulerar ett ställningstagande i diskussionen, samt ett eller flera resonemang för att underbygga detta. Själva insamlingen av materialet har framför allt skett med hjälp av statsvetenskapliga artikeldatabaser5, i syfte att hitta så många artiklar som möjligt i ämnet. Sökningar på Google har också tillämpats i syfte att fånga upp artiklar som inte fanns med i databaserna. Noterbart är även att inte mindre än fyra av artiklarna har samma författare (Mats Olsson, förskollärare tillika lärarutbildare vid Malmö högskola). Detta kan möjligtvis kritiseras för att det gör det granskade materialet likartat då en enskild debattör ges stort utrymme i undersökningen. Min tanke är dock att förekomsten av flera artiklar av samma författare faktiskt bidrar till att påvisa vem/vilka som har, eller vill ha, stort inflytande över diskursen. Frågan om vem/vilka som påverkar och styr en diskurs är en viktig del av diskursanalys i allmänhet (se diskursdefinition nedan), vilket motiverar inkluderingen av samtliga av Olssons artiklar i urvalet. Själva arbetet med att samla in material var förknippat med ett par oväntade problem. Till att börja med så förväntades innan insamlingsarbetet påbörjades att det skulle finnas nästintill ett överflöd av artiklar som skulle passa in i urvalet. Detta visade sig inte vara fallet då det mesta pekar på att det har skrivits relativt få debattartiklar i det berörda ämnet, eller åtminstone få i förhållande till vad som förväntades. Därför uppgår antalet analyserade 
5 Via Uppsala universitetsbiblioteks ämnesguider.
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artiklar endast till 19, vilket givetvis inte är optimalt. Det låga antalet är dessutom i viss mån knutet till det andra problemet med urvalet – dess homogenitet. Min gissning innan materialet samlades in var att det i mycket större utsträckning skulle finnas två motsatta sidor inom diskursen och att det skulle finnas gott om material att analysera från respektive sida. Det visade sig dock att en överväldigande majoritet av de som har deltagit i debatten på den arena som analyseras förespråkar en större andel manliga förskollärare, och därtill att många av debattörerna grundar sin åsikt i frågan på liknande föreställningar och resonemang.        Av dessa anledningar kan det uppstå svårigheter med att spegla hela skalan av åsikter, argument och föreställningar som kan tänkas förekomma i debatten. Precis som framgår av uppsatsens inledning finns det gott om höjda röster som ifrågasätter männens närvaro i förskolan, men de verkar finnas någon annanstans än i etablerad press. Därför hade det säkerligen varit intressant att undersöka hur tongångarna går på till exempel internetforum och bland förskollärarna själva. Detta är dock inte möjligt med tanke på vad en kandidatuppsats kan omfatta avseende material och arbete, och skulle inte heller bidra ytterligare till att undersöka det som uppsatsen faktiskt ska, det vill säga hur just offentliga 

opinionsbildare konstruerar maskulinitet inom den aktuella debatten. Därför är det att vänta i analys, resultat och slutsatser att åsikterna inte går isär fullt så mycket som förväntades när arbetet påbörjades.        Det något begränsade antalet artiklar innebär lyckligtvis inte bara nackdelar för undersökningen, då det möjliggör en ännu mer djupgående analys av formuleringar och resonemang i varje artikel.
Metod

Val av metodDenna studie genomförs med hjälp av en diskursanalys, varför det onekligen kan vara av värde att kort redogöra för vad termen ”diskurs” innebär samt varför valet föll på just diskursanalys som metod. Ledigt uttryckt kan en diskurs beskrivas som en samling diskussioner och synsätt rörande ett visst ämne6, men diskursen som del av vetenskapliga studier kräver en tydligare definition. Termen diskurs har blivit föremål för ett antal olika 
6 Bergström, G & Boréus, K. Textens mening och makt. 3. uppl. Lund: Studentlitteratur AB. 2012. s. 355.
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definitioner; i denna analys används främst Ernesto Laclaus och Chantal Mouffes tolkning. Denna är en vidare definition än två av de viktigaste föregående definitionerna, formulerade av Michel Foucalt respektive Norman Fairclough. En diskurs är enligt Foucault i korta drag en sammanhängande text eller text uttryckt i tal – en strängt lingvistisk tolkning med andra ord. Fairclough tog det steget längre och beskrev diskursen som en social praktik utgjord av tal och skrivande. Laclaus och Mouffes förståelse av termen innebar en ytterligare utvidgning av densamma. Alla sociala fenomen bör enligt Laclau och Mouffe förstås som diskurser. Närmare bestämt innebär detta att allt meningsskapande sker inom diskurser, och att det inte finns faktorer utanför diskurserna som påverkar dem. Tal och skrift betraktas ur detta perspektiv som delar av diskurser – inte som något som skapar dem. Diskurser inbegriper således, förutom tal och skrift, mer eller mindre all sorts samverkan människor emellan som bidrar till att skapa förståelse för ett visst ämne eller område.7       Med synen på diskurser som meningsskapande i ryggen så används diskursanalys ofta för att förklara just konstruktionen av sociala identiteter. Identiteter är, sedda ur ett konstruktionistiskt perspektiv, i allra högsta grad föränderliga, och förändringen av dessa sker inom diskursen. Allt från språkbruk och argumentation till maktförhållanden och åsiktsföreträden faller enligt Laclau och Mouffe inom ramen för diskursen, och kan följaktligen vara bidragande till konstruktionen av en identitet.8 Språket sägs utgöra en så stor del av utformningen av sociala fenomen så att det måste tillmätas stor vikt när dessa ska förklaras.9 Likaså är diskursanalys användbart när maktförhållanden ska undersökas. Makt existerar människor emellan, och i exempelvis diskussioner går det att urskilja vem eller vilka som har störst förutsättningar att styra diskursen i en viss riktning.10 Diskursen som är föremål för denna analys kommer i fortsättningen att benämnas ”diskursen om män i förskolan”.
Kritik av metodvalEtt problem med diskursanalys är att en stor del av analysen lämnas till forskarens egen tolkning av det som analyseras. Detta är särskilt påtagligt när det kommer till urvalet. Eftersom det i regel är mycket text som ska analyseras så går det inte att återge alla termer och sammanhang som förekommer i materialet. Av den anledningen uppstår ett problem 
7 Bergström, G & Boréus, K. 2012. s. 355-378.
8 Ibid. s. 364-381.
9 Ibid. s 378.
10 Ibid. s. 387-391 samt 410-411.
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kopplat till undersökningens genomskinlighet. Finns det skäl att misstänka att delar av materialet utelämnas i syfte att påverka resultatet? För att förhindra denna fråga från att vinna makt så är det viktigt för forskaren att noga motivera sitt urval.11
Bearbetning av materialFör att underlätta för undersökningen så är materialet som är föremål för analys strukturerat med hjälp av en kodning som är anpassad till övriga analysverktyg. Denna kodning utgörs av att artiklarna, var för sig, struktureras efter följande innehåll: problemformulering, formulering av orsak till problem, formulering av lösning på problem samt koppling till maskulinitetsteorierna vilka redogörs för nedan, under rubriken ”Maskulinitetsteori”. Mer om kodning och strukturering i avsnittet ”Analysverktyg”.       

Bakgrund

Män i förskolan – åsikter och argumentDet arbete som nämns i uppsatsens inledning syftade som sagt främst till att analysera insatser som har genomförts för att öka andelen män i förskolan sedan 1970-talet12. Däremot diskuteras även relativt ingående antaganden och uppfattningar om könsroller och -identiteter, samt dessas påverkan på könsfördelningen bland förskollärare i Sverige. Vad gäller just attityder till manlighet/maskulinitet och barnomsorg så presenteras i rapporten resultat från tidigare studier med avsikt att klargöra allmänna antaganden om berörda frågor. Inte oväntat förekommer vitt skilda uppfattningar både om vad som kan betraktas som manligt/maskulint och om huruvida kön har betydelse för arbete i barnomsorgen. Vidare framkommer att även åsikterna om varför kön har betydelse för yrkesutövandet skiljer sig åt, ibland markant.         Den sannolikt vanligaste hållningen är att andelen män i förskolan är för liten. Ett sätt att argumentera för detta har visat sig vara att påpeka att viktig (manlig) kompetens går förlorad när få män anställs. Detta resonemang bygger på antagandet att män och kvinnor har olika egenskaper, vilka kommer till nytta på olika sätt. Somliga lyfter fram tankar om att barnen, kanske särskilt pojkarna, saknar manliga förebilder som exempelvis kan spela bollspel och 
11 Bergström, G & Boréus, K. 2012. s. 407-408.
12 Granbom, I & Wernersson, I. 2012.
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syssla med andra fysiska aktiviteter som är traditionellt förknippade med män.13 Detta medan kvinnorna kan sköta de mer omvårdande inslagen i arbetet, då det antas att kvinnor har en naturlig fallenhet för sådant. Således påpekas att kvinnor och män skulle komplettera varandra i uppfostran av de små barnen.         I motsats till detta heteronormativa förhållningssätt så framhålls även uppfattningen om att det föredöme som män kan utöva är av annan karaktär. Det anses viktigt att män arbetar i förskolan för att motverka befästandet av stereotypa könsroller. Vidare hävdas av somliga med denna uppfattning att tidigare outnyttjad kompetens skulle komma till användning om fler engagerade män sökte sig till yrket, förutsatt att antalet kvinnliga aspiranter inte samtidigt skulle falla dramatiskt. Detta eftersom tillgången till skickliga förskollärare sannolikt skulle öka om såväl kvinnor som män hyste ungefär lika stort intresse för yrket. Givetvis finns också de som, mot bakgrund av antagandet om mäns och kvinnors likartade egenskaper, menar att könsfördelningen i läraruppsättningen inte är särskilt viktig, eftersom män och kvinnor antas utöva yrket på i stort sett samma vis. I rapporten hänvisas bland annat till ett delbetänkande av en SOU, publicerat 2004, vilkets syfte var att utreda betydelsen av jämställdhet och genus i förskolans pedagogiska arbete. Även där betonas behovet av att fler män söker sig till en karriär inom förskolan. Flera av argumentationerna ovan redovisas, men även författarnas resonemang kring vikten av att inte stirra sig blind på just könets betydelse. De menar att det är viktigt att beakta pedagogiken i första hand, särskilt när det gäller jämställdhet och genus, vilket överensstämmer med tanken om att det inte är ett särskilt manligt beteende eller tankesätt som behövs, utan själva demonstrationen av att män och kvinnor i samma utsträckning är lämpade för pedagogik och omsorg. Vidare påpekas att en ökad andel manliga medarbetare skulle kunna ha positiv påverkan på arbetslagens dynamik, samt på trivseln på arbetsplatserna.14
I SOU 2006:75 diskuteras resultat av en undersökning genomförd av Statistiska Centralbyrån. Undersökningen – riktad mot män som har genomgått förskollärarutbildning och börjat jobba, men sedan lämnat yrket – syftar till att reda ut orsakerna till att män lämnar barnomsorgen eller över huvud taget inte söker sig till den. I den framkommer att män, i enlighet med vad som är förväntat, i stor utsträckning ser bristande möjligheter att göra karriär och bli 
13 Granbom, I & Wernersson, I. 2012.
14 SOU 2004:115. delbetänkande av Delegationen för jämställdhet i förskolan. Den könade förskolan.  s. 40.
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välbetalda som en anledning till att inte arbeta i förskolan. Delegationen påpekar dock att så är fallet även för kvinnor som har lämnat förskolan, varför det är viktigt att inte enbart fästa vikt vid karriäraspekten. Det måste till en förändring av synen på män i förskolan för att yrket ska bli mer lockande, påpekas det.15 Detta har stöd i tidigare forskning som påvisar att män i större utsträckning än kvinnor måste rättfärdiga sitt val att arbeta i förskolan, då en vanlig uppfattning, som bekant, är att kvinnor är naturligt mer lämpade att arbeta med omvårdnad. Sådana förutfattade meningar förefaller vara i hög grad bidragande till att hålla andelen män i förskoleverksamheten liten.16        Vidare beskrivs i kartläggningen risken för att bli misstänkt för pedofili som det kanske största hindret för män att i större utsträckning söka sig till förskoleverksamheten. Denna misstänksamhet sägs kunna vara anknuten till vad som i arbetet kallas ”den manliga kroppens generella farlighet”.17
Tidigare forskning

Män i förskolan – kartläggning och analys av insatserDen kartläggning18 som hänvisas till i uppsatsens inledande avsnitt rymmer en uppställning av och förklaring till hur föreställningar om män och kvinnor formar olika argument för fler män i förskolan. Uppställningen har inspirerat struktureringen av denna analys såtillvida att specifika grupper av argument förväntas vara sammanlänkade med specifika föreställningar om maskulinitet respektive femininitet. Författarna inkluderar även antaganden om genusordning i uppställningen för att påvisa ytterligare en dimension som påverkar argumenten i debatten. De visar att argument i debatten kan härledas till kombinationer av antaganden om maskulinitet och antaganden om strukturell makt. Till exempel visar de att argumentet ”män kan vara farliga för barnen (presumtiva pedofiler) och förskolan kan vara farlig för män (berövar dem deras maskulinitet)” bygger på antagandena ”kvinnor och män har olika förutsättningar och män för med sig kvaliteter som kvinnor inte har” och ”män har mer makt och status”.19

15 SOU 2006:75. Delegationen för jämställdhet i förskolan. Jämställdhet i förskolan.
16 Havung, Marie. Anpassning till rådande ordning. Diss. Malmö : Lärarhögskolan. 2005. 
17 Granbom, I & Wernersson, I. 2012. s. 24.
18 Granbom, I & Wernersson, I. 2012. 
19 Ibid. s. 26-36.
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Könade förväntningarI augusti 2015 lämnade Oskar Granberg och Patrik Törnklev Mc Glinn in sitt examensarbete 
Könade förväntningar inom ramen för deras utbildning till förskollärare vid Malmö högskola.20 I detta arbete undersökte Granberg och Törnklev Mc Glinn varför så få män arbetar i förskolan och vad män kan bidra med till barnomsorgen. Genom intervjuer med förskollärare och personer med anknytning till förkollärarutbildningen avsåg de att utröna vilka hinder som står i vägen för en större manlig representation inom förskolläraryrket. De frågade sina informanter varför så män är förskollärare, vad män kan bidra med i förskolan samt hur fler män kan lockas till densamma. Svaren analyserades sedan mot bakgrund av tidigare forskning om såväl maskulinitet som roller och beteendemönster inom förskollärarkåren.        Granberg och Törnklev Mc Glinn fann att det finns flera faktorer som bidrar till den låga andelen manliga förskollärare och att en av dessa är särskilt utmärkande. Både den låga lönen och risken för att misstänkas för pedofili anses påverka män i ett avskräckande syfte, men rådande samhällsnormer är enligt resultatet av studien den mest påverkande faktorn. Det finns fortfarande gott om föreställningar (utanför förskolan) av att barnomsorg är något som kvinnor är mer lämpade för än män. Författarna menar att män i allmänhet har en uppfattning av yrket som något feminint och därav också underordnat i ett maskulinitetsperspektiv. Dessutom betonas det faktum att män som faktiskt väljer att arbeta i förskolan möter förväntningar om vad de ska tillföra som är baserade på just deras kön och inte på deras kompetens eller erfarenheter.21

       Det finns alltså tidigare forskning som utgör ytterligare skäl att tro att normer och föreställningar faktiskt har ett samband med andelen män i förskolan och synen på de män som verkar, eller har för avsikt att verka, i branschen. Visserligen är en av ovanstående studier enbart en kandidatuppsats, men väl en uppmärksammad och prisbelönt sådan. Min ambition är att till dessa tidigare undersökningar bidra med en illustration av hur detta samband uppenbarar sig i den tryckta debatten. Utan en teoretisk bakgrund att luta sig mot så skulle det famlas i blindo efter sätt att förklara något så komplext som identitetskonstruktion. Därför är det som skrivs nedan något av undersökningens fundament. 
20 Granberg, Oskar & Törnklev Mc Glinn, Patrik. Könade förväntningar – Vad kan män bidra med i förskolan?. 

Kandidatuppsats. 2010. Malmö högskola.
21 Ibid.
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Maskulinitetsteori

För att kunna dra slutsatser om föreställningar av maskulinitet så genomförs analysen med anknytning till teorier om maskulinitetskonstruktion. En föregångare inom detta forskningsområde är R.W. Connell, vars omfattande verk Masculinities22 utgör grunden för denna uppsats teorianknytning. Connell redogör bland annat för hur maskuliniteter har konstruerats och upprätthållits i modern historia och ger exempel på hur manliga könsidentiteter ser ut och utvecklas idag. Vidare bidrar Masculinities med viktiga diskussioner kring själva definitionen av maskulinitet. 
MaskulinitetsdefinitionerVad gäller termen maskulinitet så finns förstås en mängd olika teorier om hur den bäst definieras, särskilt med tanke på hur mycket som kan inrymmas i definitionen. I denna uppsats är utgångspunkten en konstruktionistisk syn på könsmönster, där fokus riktas mot hur identiteter skapas i sociala och politiska sammanhang. R.W. Connell förespråkar i viss utsträckning i Masculinities ett semiotiskt angreppssätt för att definiera termen maskulinitet. Detta innebär att maskulinitet definieras som icke-femininitet; könsidentiteterna definieras av symboliska skillnader mellan varandra, vilket till en början kan låta intetsägande, men närmare förklaring följer.23 Maskulinitet kan enligt detta angreppssätt enbart förstås om den sätts i det system av genusrelationer inom vilket den uppstår.24 Det är således viktigt att utgå från det aktuella sammanhanget när det finns en ambition att beskriva maskulinitet. Det kan till exempel handla om hur en manlig identitet formas och manifesteras inom en viss bransch, i förhållande till kvinnornas roll i densamma. Detta exemplifierar Connell i flera delar av sin forskning, bland annat genom att identifiera och beskriva olika sorters maskuliniteter, samt genom att påvisa hur komplex och motsägelsefull maskulinitet kan vara.25       Connell redogör även för ett antal andra definitioner av maskulinitet, vilka möjligtvis kan anses mer precisa än den semiotiska definitionen, men som däremot inrymmer vissa problem. Exempelvis finns en positivistisk syn på maskulinitet, vilken gör gällande att maskulinitet bör betraktas som vad män faktiskt är. Det finns flera inneboende problem i en sådan definition. Till att börja med är det svårt att på ett objektivt sätt lista attribut som tillhör respektive kön, 
22 Connell, Robert William (nu Raewyn). Masculinities. 2 uppl. Cambridge: Polity Press. 2005. 
23 Connell, R. W. 2005. s. 70.
24 Ibid. s. 71.
25 Ibid. s. 76-81.
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då en sådan beskrivning sannolikt baseras på subjektiva antaganden. Vidare innebär en positivistisk definition att möjligheten att beskriva en mans beteende som feminint (eller vice versa) försvinner. Detta eftersom mannens beteende torde räknas som en del av den han är, och per definition således maskulint.26       Normativa beskrivningar syftar istället till att likställa maskulinitet med vad män borde vara, och hur de borde bete sig. Definitionen görs följaktligen till en social norm. Detta kan innebära problem om det exempelvis visar sig att få män faktiskt når upp till det som enligt normen är maskulint. Om merparten män inte anses vara särskilt maskulina så uppstår lätt frågan om huruvida definitionen verkligen är användbar.27       Med en semiotisk definition går det att undvika problemen med ovan nämnda definitioner, även om det givetvis finns vissa svagheter även med just den semiotiska. Den huvudsakliga problematiken som måste kringgås är troligen att definitionen kan upplevas som något svårbegriplig, och möjligtvis även mindre användbar. Däremot framhålls den som ett effektivt analysverktyg när det gäller kultur- och samhällsanalyser. Detta eftersom den tillåter att maskulinitet förstås som del av ett sammanhang, eller som Connell själv uttrycker det:        ”No masculinity arises except in a system of gender relations”.28

       Det sägs alltså vara fördelaktigt att utgå från denna definition då maskulinitet vävs in i en samhällsanalys, eftersom det semiotiska angreppssättet tillåter en relativt flexibel och öppensinnad definition av termen, vilket i sin tur bör leda till en djupare förståelse för dess innebörd. 
Könsmönster – socialt, biologiskt eller sociobiologiskt betingade?Som bekant så är könsroller och -beteenden omstridda ämnen, vilka flera forskningsfält har försökt förklara, med varierande framgång. Ett klassiskt sätt att försöka orsaksbestämma skillnaderna mellan mäns och kvinnors beteenden är med hjälp av biologi – att försöka visa att män och kvinnor är socialt olika av naturen. Vanligt är att män tillskrivs egenskaper som aggressivitet, rationalitet och tävlingslystnad, och att dessa egenskaper hävdas vara bestämt manliga då de sägs bero på exempelvis hormoner och hjärnfunktioner i manskroppen. Det finns dock mycket lite som talar för att så är fallet, och få (om ens något) belägg för att biologiska skillnader könen emellan kan förklara sociala skillnader.29
26 Connell, R. W. 2005. s. 69.
27 Ibid. s. 70.
28 Ibid. s. 71.
29 Connell, R. W. 2005. s. 47-48.
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       Vanligt förekommande har även sociobiologiska ansatser varit i syfte att förklara könsidentiteter. Dessa ansatser grundas som bekant på teorin om att könsmässiga skillnader i egenskaper och beteende orsakas av en blandning av biologiska och sociala faktorer. Grundtanken i mycket sociobiologisk forskning är att det finns genetiskt manliga respektive kvinnliga drag, vilka har påverkat kultur och sociala sammanhang genom historien, så att skillnader mellan könen har markerats tydligt. Inte heller detta forskningsfält vilar på någon övertygande bevisning.30       Mer eller mindre i motsats till detta står den konstruktionistiska teorin, vilken utgår från att föreställningar om hur kvinnor och män bör vara har växt fram till strukturer genom sociala och kulturella skeenden. Denna idé har sannolikt varit den mest dominanta inom forskningen de senaste decennierna, och gott om stöd för teorin har också funnits.31 Ett konstruktionistiskt perspektiv kombinerat med semiotisk metod har visat sig vara ett effektivt tillvägagångssätt när det kommer till att producera trovärdiga studier av könsidentiteter. Här läggs bland annat fokus vid att studera vilken symbolik som har blivit representativ för könen till följd av mönster i människors kollektiva beteende.32 Även det konstruktionistiska perspektivet kan dock, enligt Connell, med rätta kritiseras för att vara otillräckligt för att förklara könsrelaterade karaktärs- och beteendeskillnader. Till exempel går det inte att bortse från de hinder och möjligheter som manliga respektive kvinnliga kroppar för med sig i vissa fysiska aktiviteter (ex. sex och idrott), vilka i sin tur kan bidra till att forma identiteter.33
Hegemonisk maskulinitetNågot som är viktigt att ha med sig in i analysen är insikten om vad Connell kallar ”hegemonisk maskulinitet”. En hegemonisk identitet utgörs av det ramverk av egenskaper som enligt rådande kultur och normer värderas högst i samhället, och således får en dominant ställning. Den hegemoniska maskuliniteten utgår i västvärlden, till största del, från den heterosexuella mannens överlägsna ställning. Den homosexuella mannen tillskrivs ett mindre värde, vilket demonstreras på många olika platser och samhällsnivåer. I grund och botten handlar detta underordnande enligt Connell om att homosexualitet i många fall förknippas med femininitet. Detta märks exempelvis genom att även somliga heterosexuella män halkar ned i den patriarkala hierarkin genom att besitta drag och egenskaper som anses ”fjolliga” 
30 Ibid. s. 46-49.
31 Ibid. s. 47-50.
32 Ibid. s. 50, 70.
33 Ibid. s. 51.
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eller kvinnliga. Den ”rena” och machobetonade manligheten anses trumfa det stereotypt kvinnliga, vilket i förlängningen leder till att kvinnor och feminina män trycks ned och går miste om de fördelar som heteromän systematiskt tillåts åtnjuta.        Viktigt att ha i åtanke är även att en sådan hegemoni bygger på en kombination av kulturella faktorer och makt, och att den – i egenskap av social konstruktion – är dynamisk och möjlig att förändra. Den ska inte ses som en enkelspårig identitet, vilken massvis av män uppfyller till punkt och pricka.34

Sammanfattning – teorins koppling till undersökningenOvanstående teorigenomgång är tänkt att förstärka undersökningen genom att forma ett effektivt analysverktyg. Tanken med undersökningen är som bekant att kunna säga något om hur föreställningar av maskulinitet syns i och påverkar debatten om männens roll i förskolan. Detta vore svårt att åstadkomma utan den information som presenteras ovan. Förståelse för hur maskulinitet som identitet är uppdelad i otaliga varianter och dessutom hela tiden föremål för förändring utgör en nyckelroll i analysen. Detta eftersom maskulinitet som term hela tiden omdefinieras – bland annat i den sortens artiklar som här är föremål för analys.        Avsnittet om ansatser till förklaring av könsmönster är även det av stor betydelse, då detta tvistemål ofta anses utgöra själva grunden i diskussionen om mäns och kvinnors lik- och olikheter. Dessa olika synsätt utgör viktiga utgångspunkter för struktureringen av analysen. Mer om detta i nästa avsnitt.        Beskrivningen av vad som kallas hegemonisk maskulinitet ska bidra med information som underlättar för en djupare förståelse för specifika delar av diskursen om män i förskolan. Själva innebörden av hegemonisk maskulinitet knyter an dels till förståelsen för manlig identitet som social konstruktion, dels till diskussionen om förskolläraryrkets status i dagens samhälle.       Tanken är alltså att författarnas argumentationer och tankesätt ska kunna förklaras delvis med hjälp av teorin. För att exemplifiera: En viss typ av resonemang hör sannolikt ihop med en viss uppfattning av manlighet, på samma sätt som det troligen även hör ihop med syn på själva förskolläraryrket. Låt säga att en debattör ser på maskulinitet som en produkt av sociala och kulturella faktorer och dessutom anser att förskolläraryrket har en oförtjänt låg status på 
34 Connell, R. W. 2005. s. 76-80.
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grund av föreställningen om barnomsorg som något feminint. Denna debattör argumenterar sannolikt för att män behöver komma in i skolan i egenskap av normbrytare som kan omdefiniera den snäva maskulinitet som ritas upp på olika håll i debatten. Teorin syftar till att identifiera och belysa den sortens argumentationsmönster (såväl förväntade som oväntade). Givet att det, när ett resonemang analyseras, finns kunskap om hur ovan nämnda uppfattningar kan uppstå och formas så finns goda möjligheter att förstå resonemanget. Således är den teoretiska bakgrunden viktig för undersökningen. 
Analysverktyg

Målet med detta arbete är som nämnts att kunna illustrera hur olika konstruktioner av manlig identitet konstitueras och återspeglas i debatten om männens arbete i den svenska förskolan. Grundläggande uppfattningar om vad som är manligt och vad som är förknippat med barnomsorg  redogörs för, och ingår i den teoretiska grund på vilken stora delar av undersökningen vilar. Själva undersökningsmetoden är en diskursanalys av debattartiklar om vad som kan och bör göras åt andelen män, männens roller och männens arbetsuppgifter, i gruppen yrkesverksamma inom förskolan. Utveckling av tillvägagångssätt och metodologiska vägval följer. 
Kodning, kategorisering och anknytning till teorinAvsikten med undersökningen är att, med hjälp av analys som utgår från problemformulering, analysera materialet mot bakgrund av forskning om maskulinitet. Som ovan nämnts skulle det sannolikt vara svårt att uttala sig om föreställningar av maskulinitet utan någon förankring i vetenskapliga beskrivningar av hur sådana (maskuliniteter) kan se ut och konstrueras. Således kommer aktuella problemformuleringar att kopplas till ovan beskrivna definitioner av och teorier om maskulinitet och dess konstruktion.       Avsnittet om maskulinitetsdefinitioner syftar till att visa att identitetskonstruktion bäst förstås inom en diskurs. Om konstruktionen av något ska analyseras så måste det finnas ett sätt att identifiera detta något. Det semiotiska angreppssättet är ett sätt att identifiera maskulinitet som en eller flera identiteter som konstrueras i relation till allt annat i det aktuella sammanhanget – i detta fall utgörs sammanhanget av diskursen om männens roll i 
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förskolan.        Redogörelsen för betingningar av könsmönster används för att i kodningen av materialet dela upp artikelförfattarna i kategorierna ”likhetstänkande” och ”olikhetstänkande”. De som i sina artiklar påvisar en maskulinitetssyn som vilar på biologistiska eller sociobiologistiska resonemang sorteras under kategorin olikhetstänkande. De som däremot resonerar kring maskulinitet utifrån konstruktionistiska teorier sorteras under kategorin likhetstänkande.       Vetskapen om hegemonisk maskulinitet används i kodningen av materialet för att beskriva hur artikelförfattarna konstruerar maskulinitet i förhållande till rådande normer och värderingar om maskulinitet. Detta är viktigt för analysen då det kan belysa exempelvis hur män inom förskolan tillskrivs en mindre socialt accepterad maskulinitet eftersom de verkar i ett kvinnodominerat yrke fyllt av arbetssysslor som anses som stereotypt kvinnliga. Med utgångspunkt i hegemonisk maskulinitet går det att påvisa hur män som gör saker som förknippas med femininitet placeras i en underordnad maskulinitet.35
Problem – orsak – lösning För att kunna analysera den för uppsatsen aktuella debatten på ett djupare plan krävs till att börja med en god överblick av männens nuvarande ställning i förskoleverksamheten, samt en bild av själva problematiken som ligger till grund för debatten. Då detta är en undersökning av bland annat identitetskonstruktion så behövs givetvis en metod för att, på ett förtjänstfullt sätt, åskådliggöra hur föreställningar om maskulinitet uppstår, befästs och förändras. Eftersom debatter i regel är sprungna ur erkännandet av ett problem så förefaller just problematiken bakom diskussionen vara en god utgångspunkt för att kunna studera konstruktionen av maskulinitet. Analysen av de texter som är föremål för undersökningen är av den anledningen strukturerad med hjälp av ramverket problem – orsak – lösning. Detta analysverktyg har förtjänstfullt använts som ramverk vid tidigare forskning om identitetskonstruktion, bland annat i Ulf Mörkenstams studie av föreställningar om samiskhet i svensk samepolitk.36 
Strukturering av analys – likhets- och olikhetstänkandeEn kanske inte alltför vågad gissning är att personer som förespråkar att män rekryteras till förskolan för att bidra med sina manliga kvaliteter även ser på traditionella könsroller som 
35 Connell, R. W. 2005. s. 76-80.
36 Mörkenstam, Ulf. Lapparnas privilegier. Diss. Stockholm : Univ. 1999.
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naturliga, eller inte nödvändiga att förändra. Omvänt går det att föreställa sig att personer som förespråkar en högre andel män i förskolan för att motverka traditionella könsroller även ser på maskulinitet respektive femininitet som socialt konstruerade, och föremål för nödvändiga förändringar. Givetvis finns också de som hävdar att män antingen är överflödiga eller till och med direkt olämpliga när det kommer till barnomsorgsarbete. Även de kan tänkas se på män som bärare av andra egenskaper än kvinnor.       Just skiljelinjerna gällande synen på manligt och kvinnligt, eller på maskulinitet och femininitet, framstår som relativt tydliga mot bakgrund av teorigenomgången, varför de kan bidra till en tydlig strukturering av analysen. Åsikterna som torgförs i artiklarna kan nämligen delas upp i ett par huvudkategorier. Den första skiljelinjen går mellan de som uppfattar det som ett problem att få män arbetar som förskollärare och de som inte gör det. Något av dessa två ställningstaganden förmedlas i samtliga artiklar. Nästa steg i kategoriseringen är att dela upp skribenterna efter hur problemet beskrivs på en djupare nivå. Här var tanken initialt att, med stöd i avsnittet ”Könsmönster – socialt, biologiskt eller sociobiologiskt betingade?” grovt dela upp artikelmaterialet i kategorierna ”likhetstänkande” respektive ”särartstänkande”. Just särartstänkande är dock en något stark klassificering med tanke på hur homogent materialet i sin helhet visade sig vara. Debattörerna företräder nämligen, i grova termer, två (inte extremt) olika linjer i formuleringen av problemet – den ena linjen benämns i fortsättningen ”likhetstänkande”. Vissa artikelförfattare argumenterar, som sagt, för att män kan utgöra normbrytande individer i förskolan. Dessa debattörer förväntas också ha en syn på olikheter mellan män och kvinnor som konsekvenser av sociala faktorer. Om så är fallet tror de alltså att män och kvinnor generellt sett har, i grund och botten, samma förutsättningar att utföra alla sysslor i förskolan. Dessa företräder således den likhetstänkande linjen. Men så finns även de som menar att männen behövs i förskolan antingen för att de bidrar med specifik kompetens eller för att de kan utöva positiv påverkan både som bärare av ”manliga egenskaper” och som föregångare i en kvinnodominerad bransch. De som resonerar på detta sätt förväntas således i större utsträckning se på män och kvinnor som i grund och botten utrustade med olika egenskaper och färdigheter. De företräder en andra linje, som inte är lika enhetlig som den tydligt likhetstänkande. Denna linje benämns i fortsättningen ”olikhetstänkande”. Observera att artiklar som sorteras under denna benämning inte nödvändigtvis behöver rymma resonemang som är motsatta ovan nämnda likhetstänkande. Däremot så är deras innehåll inte tillräckligt utvecklat likhetstänkande för att de ska kunna kategoriseras som just det. I vissa 
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fall innehåller de spår av såväl likhets- som olikhetstänkande, i andra fall lämnar de helt enkelt synen på orsaker till könsmönster öppen för tolkning.        Vad gäller artiklar som syftar till att förminska betydelsen av män i förskolan så finns det bara en artikel att analysera i materialet. Det går dock att föreställa sig att det även är möjligt att företräda varianter av ovanstående linjer och argumentera mot fler manliga förskollärare. Exempelvis går det att, med hjälp av den likhetstänkande linjen, påpeka att om kön inte spelar roll för yrkesutövningen så borde det inte finnas något egenvärde i rekrytering av just män till barnomsorgen. Det kanske helt enkelt är viktigare att göra själva pedagogiken normbrytande. Likaså går det att, med hjälp av den olikhetstänkande linjen, försöka påvisa att män har särskilda egenskaper som gör dem mindre lämpade för att arbeta med barn. För tydlighets skull kommer därför även den enda artikel som i viss mån utgör en opposition mot manliga förskollärare att kategoriseras på ett liknande sätt som de övriga.
Sammanfattningsvis så utgår alltså analysen från problemet/problemen som debatten kretsar kring. Följande delar analyseras i inbördes ordning: problemformulering, formulering av orsak till problemet samt formulering av lösning på problemet. Varje del avhandlas inom ramen för kategorierna som är formulerade ovan – det vill säga: problem-, orsak- och lösningsbeskrivning analyseras var för sig utifrån likhets- respektive olikhetstänkande. I varje del och kategori av analysen så undersöks hur maskulinitet i förskolan framställs i förhållande till det som i teoriavsnittet benämns hegemonisk respektive underordnad maskulinitet.
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Analys

Som framgår av avsnittet ”Analysverktyg” så är analysen uppdelad efter de olika delar som utgör beskrivningen av problemet/problemen som ryms i diskursen om män i förskolan. Kort sagt handlar det om vad som beskrivs som ett problem, vad som kan tänkas ha orsakat problemet, och hur problemet ska lösas. Givetvis finns som väntat många olika sätt att se på situationen, men enligt ovan så har åsikterna och föreställningarna, vad gäller sätt att betrakta själva problemet, indelats i breda kategorier. I första hand rör det sig helt enkelt om huruvida det anses viktigt att andelen manliga förskollärare ökar eller inte. Här görs den första uppdelningen, i två huvudkategorier. Därefter är frågan varför skribenterna är av den ena eller andra åsikten. Här görs den andra uppdelningen, i underkategorier. Strängt taget förmedlas i materialet åsikter som vittnar om antingen likhetstänkande eller olikhetstänkande (baserat på konstruktivistiska kontra biologistiska eller sociobiologistiska argument) vad gäller synen på män och kvinnor. Materialet analyseras kategorivis inom ramen för varje underrubrik (Problemformulering, Orsaksformulering, Lösningsformulering). På så vis går det att belysa eventuella skillnader i fråga om hur maskulinitet konstrueras baserat på författarnas syn på maskulinitetens betingning och problemets kärna. Innehållet i uppsatsens teorigenomgång används som verktyg i varje del av analysen. Detta genom att granska vad debattörerna skriver om maskulinitet och vad de värderar som positivt och/eller negativt när de gör detta. Försöker de till exempel förändra rådande normer och föreställningar om vad som är manligt? Ser de traditionellt kvinnliga egenskaper hos män som något positivt? Försöker de på så sätt rekonstruera en hegemonisk maskulinitet i vilken omsorg tidigare har varit utesluten? Sådana frågor syftar det teoretiska analysverktyget till att besvara.        Analysen inleds med den enda artikeln i materialet som inte kan placeras i huvudkategorin ”fler män i förskolan”. 
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ProblemformuleringHär redogörs för hur debattörerna formulerar själva problemet/problemen som deras artiklar behandlar. Problemformuleringarna presenteras kategorivis utifrån kodningen som beskrivs i metod- och verktygsavsnitten och analyseras mot bakgrund av teorin om hegemonisk maskulinitet. 
Huvudkategori: Förespråkare av mindre eller oförändrad andel manliga förskollärare

Underkategori: OlikhetstänkandeStällningen som förmedlas i den enda artikeln som sorteras under denna huvudkategori beskrivs bäst som försiktigt negativ till en större andel män i förskolan. I denna artikel, skriven av Kerstin Weigl och publicerad på Aftonbladet, formuleras problemet i form av ett dilemma. Hon vidhåller att hon tidigare varit ivrig förespråkare av fler män inom barnomsorgen, men frågar sig nu om en mer könsblandad förskollärarkår kan rättfärdigas trots flera fall av pedofili där förövarna var män. Weigl ifrågasätter starkt varför bland annat Maria Arnholm (jämställdhetsminister vid tiden för artikelns publicering) är övertygad om att en ökad andel män i förskolan är av godo, och skriver till exempel:        ”Enkönade arbetsmiljöer är inte någon bra idé, inte för vuxna. Men för barnen? Med vilken  

rätt pushar vi för fler män på dagis om vi inte klarar av det? Något särskilt stöd finns inte för att  

skäggiga människor leder till sundare könsrollsmönster i barngrupperna. Forskning antyder att  

långt viktigare är hur personalen arbetar med genusfrågor, inte vilka könsdelar de har.”37

       En sådan formulering vittnar om att författaren kan tänkas se på män i förskolan som något bra, sett ur ett jämställdhetsperspektiv förankrat i arbetsmarknaden. Män ska inte finnas i förskolan för barnens skull, i egenskap av exempelvis normbrytande individer eller som bärare av nyttiga manliga egenskaper, utan för att bidra till ett mer jämställt arbetsliv. Med anledning av de uppmärksammade pedofilfallen ställer sig Weigl sedan frågan om huruvida detta steg mot jämställdhet är värt minskad trygghet för barnen. Denna koppling mellan män och en farligare tillvaro för barnen framträder nämligen tydligt i artikeln. Män är mer benägna att begå sexualbrott, och därmed också farligare. Här målas alltså upp en bild av 
37 Weigl, Kerstin. Med vilken rätt pushar vi för fler män på dagis? Aftonbladet. 2014-06-11. 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/kerstinweigl/article19040432.ab

22



maskulinitet som något skadligt.38 
Huvudkategori: Förespråkare av fler män i förskolan

Underkategori: LikhetstänkandeI nio av artiklarna i materialet så framgår tydligt att det bakom resonemangen finns en likhetstänkande utgångspunkt. Det påpekas i dessa artiklar att det är viktigt att fler män tar anställning i förskolan för att motverka befästandet av förlegade könsmönster och -normer. Exempelvis skriver lärarutbildaren Mats Olsson vid Malmö Högskola att det är av stor vikt att män inte rekryteras för att de ska utgöra manliga förebilder, då detta riskerar att stereotypisera de män som träder in i förskolan genom att de förväntas tillföra särskilda färdigheter till verksamheten.39 Färdigheter som kvinnor, enligt logiken i den sortens rekrytering, inte kan bidra med. Däremot resonerar han i en mycket utförlig tidigare artikel i Pedagogiska magasinet (publicerad 2012) kring vikten av förebilder ur en annan synvinkel:        ”Samtidigt finns ett grundläggande intresse för den existentiella frågan 'Vad innebär det att  

vara man?' som gör att vi måste fundera vidare över förebildernas betydelse. Om flickorna har  

19 kvinnor att välja mellan är det ett uttryck för mångfald och variation. Vad innebär det att  

pojkarna kanske träffar en (1) man som då får bära upp hela tanken på maskulinitet? Vem vill  

representera ett kön? Inte jag.”40        Således verkar det inte omöjligt att diskutera behovet av manliga förebilder och fortfarande, som Olsson själv, kalla sig konstruktivist. Det behöver inte handla om att det måste finnas manliga lärare som lär pojkarna ”manliga” saker eller som tillåter dem att knyta an till en sorts fadersgestalt – de manliga pedagogernas betydelse som förebilder kan snarare utgöras av att pojkarna (och flickorna) får iaktta olika sorters maskulinitet. Här finns en tydlig koppling till R.W. Connells tankar om maskulinitet som mångfaldig och föränderlig, och den semiotiska definitionen av maskulinitet tjänar sitt syfte. För att kunna greppa vad Olsson talar om är det viktigt att förstå hur maskulinitet kan gestaltas och förändras inom förskolan och hur detta kan bidra till att forma pojkarnas identiteter. Det framgår tydligt i Olssons artikel att han anser det viktigt att både pedagogik och representation präglas av mångfald, för att 
38 Weigl, K. 2014-06-11.
39 Olsson, Mats. Vi behöver fler – inte färre – män på våra förskolor. Aftonbladet. 2014-04-10. 

http://www.aftonbladet.se/debatt/article18699773.ab
40 Olsson, Mats. Vilken (köns)roll spelar män i förskolan? Pedagogiska magasinet. 2012-05-01. 

http://www.lararnasnyheter.se/pedagogiska-magasinet/2012/05/01/vilken-konsroll-spelar-man-forskolan
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barnen ska frigöras bland annat från begränsande könsmönster. Därtill problematiserar Olsson förväntningarna på män som normbrytare, då han belyser risken för att manliga pedagoger riskerar att ”dubbelbestraffas”. Detta eftersom männen riskerar att förlora förtroende eller anseende på grund av att de sticker ut från ramen kring den hegemoniska maskuliniteten, antingen för att de anses svaga av de kvinnor som föredrar en mer traditionell manlighet eller för att de misstänks för att i framtiden lämna sin normbrytande roll (som pedagoger i förskolan) för att klättra i karriärstegen.41         I en artikel på märsta.nu skriver politikerna Pernilla Bergqvist och Dan Rosenholm följande:        ”För barn är mångfald bland personalen viktigt – både könsmässig och på andra sätt. Att  

pojkar och flickor ska möta både det egna och det motsatta könet som förebilder och pedagoger  

är en angelägen jämställdhetsfråga. När våra barn får intrycket att det naturliga är att kvinnor  

tar hand om barn medan män sysslar med annat har vi misslyckats.”42

       Framför allt den sista meningen antyder att Bergqvist och Rosenholm för en argumentation som lutar åt det konstruktionistiska – det vill säga att de menar att det exempelvis inte är så att vissa sysslor är mer lämpade för antingen män eller kvinnor att utföra. Föreställningar om vad som är feminint respektive maskulint behöver enligt dem förändras, vilket bland annat torde innebära att synen på omsorgsgivande män måste förändras. Carola Samuelsson, jämställdhetssamordnare på Borås Stad, formulerar ett liknande resonemang. I en debattartikel på SVT Opinion påpekar hon att det finns stora möjligheter för män att agera förebilder genom att gå emot normen som råder gällande yrkesval för män. Samuelsson understryker även att den politiska ambitionen i Borås är att de små barnen lär sig att val av arbete inte ska bero på kön.43       I ovanstående tre artiklar framgår således relativt tydligt att författarna, i stor utsträckning, delar uppfattning om varför det är ett problem att förskollärarkåren till så liten del utgörs av män. Behovet av manliga förebilder lyfts i viss mån fram, men skälet till det är inte att männen företrädesvis ska utgöra förebilder för pojkarna. Istället fästs fokus dels vid att män kan utgöra förebilder för andra män genom att välja ett yrke som traditionellt förknippas med kvinnor, dels vid att de – likväl som kvinnorna – kan utgöra förebilder för hela 
41 Olsson, M. 2012-05-01.
42 Bergqvist, Pernilla & Rosenholm, Dan. (Titel saknas). www.märsta.nu. 2015-01-13. 

http://www.marsta.nu/Debate.aspx?articleId=12117
43 Samuelsson, Carola. Män viktiga som förebilder i förskolan. SVT Opinion. 2014-10-23. 

http://www.svt.se/opinion/article2419714.svt
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barngruppen, i egenskap av goda pedagoger. Det handlar helt enkelt om att förebygga fördomar och förändra normer kring vad män är kapabla och/eller inte kapabla till.        Samma typ av resonemang och argument, även i detta fall i utvecklad form, lyfts fram i en artikel på DN Debatt 2004, skriven av Anna Ekström (vid tiden för artikelns publicering Ordförande i Delegationen för jämställdhet i förskolan, vilken genomförde SOU 2006:75). Hon skriver, liksom Mats Olsson, att det är kontraproduktivt att rekrytera män till förskolan just för att de är män, då detta i hennes mening riskerar att konservera könsmönster som enligt Skolverkets läroplan ska motverkas. Vidare menar Ekström att detta i sin tur kan bidra till att andelen manliga förskollärare inte ökar, eftersom de män som faktiskt arbetar i förskolan förväntas bidra med manlig kompetens snarare än allmänt skicklig pedagogik. Fortsättningsvis står följande att läsa i artikeln:        ”Männen ska inte in i förskolan enbart för att snickra och brottas. Männen behövs för att  

påvisa att kön, i sig, inte har någon betydelse för hur en pojke eller flicka ska forma sina  

förebilder. Det är också viktigt att visa att det inte bara är kvinnor som kan stå för omvårdnad,  

utan att både kvinnor och män kan utföra dessa uppgifter, samtidigt som kvinnorna kan vara  

förebilder i uppgifter som annars brukar anses som maskulina.”44

       Det framgår följaktligen tydligt att Ekström företräder de som menar att könsmönster är på intet sätt förutbestämda, utan möjliga att påverka genom förändringar i beteenden och attityder. Kort sagt är hon en anhängare av vad som i det teoretiska avsnittet beskrivs som konstruktionistiskt och likhetstänkande. Vidare lyfter hon problemet med att män som träder in i förskolan förväntas utföra manligt kodade arbetsuppgifter (exempelvis snickeri) och betonar möjligheten för såväl kvinnor som män att förändra detta.45 Det verkar således som att hon uppfattar normer kring hur män ska vara och vad de ska göra (den i sammanhanget hegemoniska maskuliniteten) som ett problem.        Ytterligare fyra artiklar innehåller tankesätt som är tillräckligt tydligt likhetstänkande för att kunna placeras i denna underkategori. Resonemangen i dessa artiklar är förvisso inte lika välutvecklade som de fyra ovan redovisade, men debattörerna framstår ändå som övertygade om varför männen behövs i förskolan – för att förändra attityder och bryta normer snarare än för att bidra med manliga färdigheter. Förskollärare Per-Håkan Taavo betonar i en artikel (publicerad 2009) på Expressen Debatt att han i sitt arbete utför såväl traditionellt manliga 
44 Ekström, Anna. Pedofildebatt skrämde bort männen från förskolan. Dagens nyheter. 2004-12-03. 

http://www.dn.se/arkiv/debatt/pedofildebatt-skramde-bort-mannen-fran-forskolan-ny-utredningsrapport-visar-att/
45 Ibid. 
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som traditionellt kvinnliga sysslor, och att det är viktigt för barnen att fler män gör likadant. Vidare utgör Taavos resonemang ett kristallklart exempel på hur maskulinitet konstrueras och bäst förstås inom specifika sammanhang, vilket tydligt illustreras i följande yttrande:        ”Visst har man också fått höra en del gliringar från andra män genom åren. Förskollärare  

ses fortfarande som ett kvinnligt yrke, speciellt kanske här i Luleå, där många män jobbar på  

Järnverket och SSAB. 'Ska du gå och vila med barnen nu', kan de säga ironiskt. Men jag brukar  

inte fästa så stor vikt vid det. 'Ja, och sen ska vi spela hockey', kan jag säga.” 46 I Taavos hemort finns enligt hans egen uppfattning en maskulinitet med tydlig förankring i industriarbete, vilket får till följd att män som går i en helt annan riktning (i det här fallet mot barnomsorgen) nedvärderas. Således blir det viktigt för honom att expandera föreställningarna om vilka sysslor män kan utföra utan att halka ned i maskulinitetshierarkin. Den sortens ”arbetarklassmaskulinitet” som Taavo sätter fingret på är dessutom ett tidigare observerat exempel på en hegemonisk maskulinitet.47       I en liknande artikel (publicerad 2010 i Arbetarbladet) skriver tre kristdemokrater i Gävle bland annat att förändring av nu rådande könsmönster inte kommer att uppnås om andelen manliga förskollärare förblir så här låg. De betonar visserligen även vikten av både kvinnliga och manliga förebilder. De går inte in i detalj gällande vad som motiverar den synpunkten, utöver att de konstaterar att personalen borde spegla samhällets könsfördelning (eftersom barngruppen gör det).48 
Underkategori: OlikhetstänkandeDe nio artiklar i denna huvudkategori (förespråkare av fler män i förskolan) som inte kategoriseras som likhetstänkande kan i sin tur delas upp i två grupper. Dels de artiklar i vilka författarna formulerar såväl likhetstänkande som icke likhetstänkande resonemang (eller enbart en tillstymmelse av det ena eller det andra), dels de artiklar i vilka författarna inte presenterar någon ordentlig förklaring till hur en utökad andel män i förskolan skulle förbättra densamma eller samhället i stort. Problembeskrivningen är helt enkelt inte lika tydlig i alla artiklar. I flera fall förekommer formuleringar som gör gällande att bristen på 
46 Taavo, Per-Håkan. Rädslan för manliga förskollärare är farlig. Expressen. 2009-12-06. 

http://www.expressen.se/debatt/radslan-for-manliga-forskollarare-ar-farlig/
47 Connell, R. W. 2005. s. 36-38. 
48 Ahlenius, Lennart & André, Lili & Sjögren, Lennart. Fler män behövs i förskolan. Arbetarbladet. 2010-03-03. 

http://www.arbetarbladet.se/fler-man-behovs-i-forskolan
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manliga förskollärare missgynnar jämställdheten. Inte lika ofta kompletteras dessa formuleringar med en förklaring till varför och hur jämställdheten påverkas av könsfördelningen bland förskollärarna. Exempelvis skriver Peter Franke följande i sin artikel i Värmlands Folkblad:        ”Varje ny 'dagispedofil' blir ett bakslag för jämställdheten och ambitionen att få fler män att  

söka sig till typiska kvinnoyrken.”49       På vilket sätt blir det ett bakslag? Det som menas skulle kunna vara de direkta konsekvenser som följer av en könsmässigt snedvriden fördelning av arbetskraften, men det skulle också kunna vara de långsiktiga konsekvenser som följer av att barnen möter så mycket fler kvinnor än män i förskolan. Man kan tänka sig att män som söker sig till kvinnoyrken skulle kunna bidra till att förändra bilden av vad män kan och bör syssla med (vad som passar in i en dominerande maskulinitet), men det låter Franke vara osagt. Även en ledarartikel i Ölandsbladet (publicerad i april 2014) kan tillfogas gruppen av artiklar med en vag problembeskrivning. Visserligen skrivs att det är beklagligt att de män som faktiskt trivs med att arbeta med barn i viss mån förhindras att göra det på grund av misstänkliggörandet av män som grupp, men i övrigt ges inga exempel på hur fler män skulle förbättra förskolan.50       Annat är det i Mathias Grimpes krönika i Hallands Nyheter (publicerad 9 februari 2015). Bland annat skriver han följande:        ”2015 är det inget märkligt med att män klarar av att både byta blöja och vyssja barn till  

sömns. Annat var det på 1960-talet. Skillnaden är att politiker och föräldrar ser detta ur olika  

perspektiv. För föräldrar är detta ingen genusfråga. Det handlar om att vilja ge barnen både  

kvinnligt och manligt perspektiv.”51       Här illustreras ett tydligt exempel på hur debattörer kan använda resonemang som vittnar om såväl likhets- som olikhetstänkande. Den inledande meningen gör gällande att män förväntas utföra sysslor i arbetet som traditionellt har betraktats som kvinnliga, vilket mycket väl kan tolkas som ett uttryck för att kvinnor och män inte är så olika trots allt. Det verkar således inte vara just maskulinitet som efterfrågas. Men så avslutas stycket med en mening där det uttryckligen står att män och kvinnor kan erbjuda barnen olika saker – kvinnligt och 
49 Franke, Peter. Fler män behövs i förskolan. Värmlands Folkblad. 2014-06-13. http://www.vf.se/asikter/ledare/fler-

man-behovs-i-forskolan
50 Ledare. Fler, inte färre, män behövs i förskolan. Ölandsbladet. 2014-04-27. http://www.olandsbladet.se/ledare/fler-

inte-farre-man-behovs-i-forskolan/
51 Grimpe, Mathias. Genus ska inte styra förskolan. Hallands Nyheter. 2015-02-09. http://www.hn.se/

%C3%A5sikter/kr%C3%B6nikor/genus-ska-inte-styra-f%C3%B6rskolan-1.1804394
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manligt perspektiv. Detta måste inte nödvändigtvis tolkas som ett uttryck för att kvinnor och män är beskaffade med helt olika egenskaper, men kan ändå betraktas som något annat än likhetstänkande. Möjligen går det dock att tolka dessa ”kvinnliga och manliga perspektiv” som uttryck för olika erfarenheter, i vilket fall formuleringen ändå skulle kunna falla inom ramen för likhetstänkande. Huvudsaken är att Grimpe i detta fall lämnar frågan öppen för tolkning.        Daniel Swedin beskriver i Aftonbladet situationen som ett problem både ur jämställdhets- och arbetskraftssynpunkt. Han menar att det är en pinsamt snedvriden könsfördelning bland landets förskollärare med tanke på Sveriges självbild av att vara ett av världens mest jämställda länder. Men så påpekar han också det framtida stora behovet av nyutbildade pedagoger och menar att vi inte kommer kunna möta detta behov om männen fortsätter att undvika förskollärarutbildningen. På vilket sätt en ökad andel manliga pedagoger skulle påverka jämställdheten resoneras fritt kring, utan någon klar och tydligt ståndpunkt.52       I två av artiklarna inom denna underkategori används Kerstin Weigls artikel53 för att exemplifiera hur problematiskt det är att män kollektivt misstänkliggörs i efterdyningarna av uppdagade pedofilfall. Mimmi von Troil, vd för Fria förskolor, skriver bland annat följande angående Weigls formuleringar:       ”Hon bygger en förskola där män är förbjudna, där män i barnens ögon blir något ont, något  

som man ska vara rädd för. Dit vill vi inte komma.”54

       Detta utgör kärnan i von Troils problembeskrivning, vilken alltså bygger på hur oroväckande det är att det sprids föreställningar om att enbart och många män är potentiella förbrytare. Hon påpekar bland annat att det i begränsad utsträckning uppmärksammas att även kvinnor begår övergrepp och att detta utpekande av män som grupp riskerar att leda till att barnen går miste om manliga förebilder. Återigen kommer vi alltså tillbaka till behovet av män som förebilder, men i vilket avseende de skulle utgöra föredömen beskrivs inte mer utförligt.       Även DN Ledare slår tillbaka mot Weigls text. Hennes fråga om huruvida det är viktigt att få fler män till förskolan besvaras i DN med att det i allmänhet brukar anses viktigt med jämställda samhällssektorer. Vidare formuleras ett resonemang som i allra högsta grad påminner om von Troils ovan:
52 Swedin, Daniel. Därför behövs det fler män i förskolan. Aftonbladet. 2016-04-19. 

http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/danielswedin/article22662220.ab
53 Weigl, K. 2014-06-11.
54 von Troil, Mimmi. Män behövs i förskolan. Fria förskolor. 2014-06-12. http://www.ffso.se/Nyheter.html?

news=27531
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       ”Men: Om vi nu ska beskylla hela kollektivet män och hålla dem borta från barnen – varför  

då kämpa för fler pappamånader i föräldraförsäkringen? Om pappan närmast per definition är  

farlig, varför inte se till att mamman alltid får hela ledigheten?”55        I dessa två artiklar resoneras alltså inte kring den uppmärksamhet (negativ som positiv) somliga män får eftersom de verkar i ett feminint kodat yrke och utför traditionellt kvinnliga uppgifter, utan texternas hela fokus riktas mot problemet med föreställningar om män som säkerhetsrisker. Således är det svårt att se en direkt påverkan på en i sammanhanget hegemonisk maskulinitet, det vill säga att uppfattningarna förändras kring vilka yrken och arbetsuppgifter som ryms inom en maskulinitet med hög status.        I en artikel i Eskilstuna-Kuriren formulerar företrädare för Moderatkvinnorna (Ann Landerholm och Jelena Drenjanin) resonemang som nästan placerar dem under kategorin likhetstänkande. De utgår från jämställdhet i sin problembeskrivning och fäster också vikt vid att barnen går miste om värdefull mångfald i frånvaron av manliga förskollärare. Just angående mångfalden lyfter de det faktum att vi alla är olika individer med olika 
erfarenheter.56 De härleder alltså inte uttryckligen olikheter män och kvinnor emellan till några biologiska eller sociobiologiska förklaringar. Däremot formulerar de heller inte en tillräckligt tydlig konstruktionistisk argumentation för att klassificeras som likhetstänkande. I övrigt riktar de fokus mot diskussioner om kvinnors möjlighet att etablera sig i manligt dominerade branscher. Landerholm och Drenjanin menar att på samma sätt som det flitigt pågår diskussioner om att exempelvis kvotera in kvinnor i bolagsstyrelser så måste frågan om männens underrepresentation i vissa yrken också uppmärksammas. Här lyfter de alltså en problematik som utgörs av mäns begränsade inflytande i bland annat barnomsorgen.57  

55 Ledare. Fler män i förskolan. Dagens nyheter. 2014-06-13. http://www.dn.se/ledare/huvudledare/fler-man-i-
forskolan/

56 Drenjanin, Jelena & Landerholm, Ann. M-kvinnor vill se fler män i förskolan. Eskilstuna-Kuriren. 2013-03-19. 
http://ekuriren.se/nyheter/nyheter/1.1724274-m-kvinnor-vill-se-fler-man-i-forskolan

57 Ibid. 
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OrsaksformuleringHär redogörs för vad debattörerna anser har orsakat problemet/problemen.  Samma struktur som under ”Problemformulering” tillämpas, avseende såväl kodning som teorianknytning. 
Huvudkategori: Förespråkare av mindre eller oförändrad andel manliga förskollärareUnderkategori: OlikhetstänkandeHär återkommer vi för första gången till analysen av Kerstin Weigls artikel – den enda i materialet som innehåller argument för en minskad andel män i barnomsorgen. Kring potentiella orsaker till problemet (att män begår övergrepp mot barn i förskolan) är det dock svårt att hitta tydliga idéer. Weigl lyfter möjligheten att nuvarande lagstiftning inte i tillräcklig utsträckning fångar upp potentiella förövare innan de anställs, men går inte närmare än så in på orsaksformulering. Noterbart är dock att det lilla som nämns i orsaksväg (bristande förebyggande lagstiftning) går i linje med problemformuleringen. Det handlar alltså även här om skillnaden män och kvinnor emellan gällande benägenhet att begå den här typen av brott. 
Huvudkategori: Förespråkare av ökad andel manliga förskollärare

Underkategori: LikhetstänkandeNär bristen på manliga förskollärare diskuteras så finns det en orsak som nämns i många av de undersökta artiklarna – risken för att bli misstänkt för pedofili avskräcker männen från yrket. I fem av de nio artiklar som ingår i denna underkategori anges kollektivt misstänkliggörande av män som en viktig orsak till problemet. När Anna Ekström via DN Debatt resonerar kring orsaker så ser det bland annat ut så här:        ”En av de vanligast förekommande förklaringarna till männens försvinnande och frånvaro  

är den pedofildebatt som ägde rum i den senare delen av 90-talet och som därmed skapade en  

helt ny laddning kring män i förskolan. Många kände sig ifrågasatta och argumenten att män  

som arbetar med barn nog ändå måste vara lite avvikande blev mer högljudda än någonsin  

tidigare.”58 

       Särskilt den sista meningen lyfter fram att det i debatten har vädrats åsikter som gör 
58 Ekström, A. 2004-12-03. 

30



gällande att män är mindre lämpade än kvinnor att arbeta med barn. Notera särskilt ordet ”avvikande”. Från vad ansågs dessa män avvika? En inte helt osannolik hypotes är att de ansågs avvika från den rådande normen: förskolan är en plats för barnomsorg och således har inte män där att göra. Att betraktas som avvikande eller farlig enbart på grund av sitt yrkesval torde fungera avskräckande för i princip vem som helst. Visserligen är Ekström av uppfattningen att dessa föreställningar ska motverkas, men hon belyser samtidigt att de strömningar som dominerade 90-talets debatt fortfarande existerar.59       I ytterligare fyra av artiklarna under denna rubrik behandlas som sagt pedofilmisstankar när orsaker till problemet ska redogöras för. Det sammantagna innehållet i dessa artiklar utgörs dels av kortare konstateranden kring att pedofilmisstankar finns, dels av mer utvecklade resonemang kring problematiken. Mats Olsson skriver följande i en av sina artiklar:       ”En ung man ska alltså inte försvara sitt yrkesval gentemot en oförstående omvärlds  

anklagande blickar. I dag är det mer komplicerat och pedofilskandalerna stänker på alla män.  

Det är svårt att bevisa sin oskuld i förhållande till oformulerade anklagelser. Många män  

upplever kollektiv skuld inför patriarkatets förbrytelser.”60        Även Olsson verkar således försöka komma åt kärnan i problemet med kollektiv skuldbeläggning. Att anklagelserna anses som oformulerade har sannolikt att göra med att deras enda gemensamma nämnare är att de är riktade mot män. Män misstänks för att de anses bära på något som inte finns hos kvinnor.61       Carola Samuelsson menar att detta utpekande av män minskar andelen manliga förskollärare av flera anledningar. Samtidigt som det förhindrar män både att söka till och fullfölja utbildningen så resulterar det också i att män som redan är verksamma i förskolan slutar i förtid.62       En annan orsak som nämns i ett par av dessa artiklar är det låga löneläget i branschen. Det konstateras att en rådande uppfattning (hos allmänheten) är att män väljer bort yrken med låga löner. Samtidigt lyfter Anna Ekström i en av dessa artiklar argumentet att det finns flera exempel på branscher med såväl lågt löneläge som hög andel män, varefter det påpekas att låga löner och låg status enbart kan vara en del av förklaringen till den låga andelen män inom 
59 Ekström, A. 20014-12-03.
60 Olsson, M. 2014-04-10.
61 Ibid. 
62 Samuelsson, C. 2014-10-23.
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förskolan. Istället sätter hon fingret på något annat som skäl till männens frånvaro – det faktum att män efterfrågas just i egenskap av män. Ekström menar att dessa könsbaserade förväntningar begränsar männen i deras yrkesutövning och således bidrar till att inte fler män söker sig till yrket.63      Mats Olsson formulerar i sin tur utvecklade resonemang kring orsaker i tre av sina artiklar. Två av dessa (artiklar) domineras av redogörelser för hur tidigare statliga utredningar har banat väg för en problematisering av maskulinitet, och att denna problematisering sätter käppar i hjulet för eventuella satsningar på att rekrytera fler män till förskolan. Angående SOU 2015:8664 skriver Olsson:       ”Utredningen luftar den självbekräftande teorin om antipluggkultur och negativa  

förväntningar på pojkar. Utifrån dessa begrepp är maskuliniteten ett avgörande hinder för  

pojkarnas möjlighet att lyckas i skolan.

       Att rekrytera fler män till läraryrket skulle då riskera att ytterligare förstärka de negativa  

mönstren. Män som inte lever upp till den traditionella maskuliniteten passar inte in i en  

maktanalys som bygger på manlig överordning.”65

       Här vädrar Olsson en synpunkt som är intressant såtillvida att den inte framkommer i övrigt analyserat material, nämligen att upphovsmännen till ovan nämnda utredningar förbiser många män – som inte är traditionellt manliga – i sina utredningar. Det verkar alltså som att han hävdar att de män som faktiskt bidrar till att omdefiniera den, i sammanhanget, hegemoniska (överordnade) maskuliniteten inte inkluderas i tillräcklig utsträckning i dessa statliga utredningar. Män och maskulinitet framställs på ett orättvist sätt i likhet med hur diskussionen går ”ute i stugorna”.66        Ahlenius, André och Sjögren, vilka skriver för Krisdemokraternas räkning, påpekar också att det vädras åsikter om att mäns attityder till läraryrket står i vägen för den eftertraktade utvecklingen.67 Däremot redogör de inte för i vilket avseende attityderna är problematiska. Menar de att män inte vill syssla med barnomsorg för att det betraktas som kvinnligt eller har det snarare att göra med bristande möjligheter till hög avlöning och goda karriärmöjligheter? Eller är mäns attityder till yrket negativa på något annat vis? Dessa frågor lämnas obesvarade. 
63 Ekström, A. 20014-12-03..
64 SOU 2015:86. Betänkande av Jämställdhetsutredningen. Mål och myndighet – en effektiv styrning av  

jämställdhetspolitiken.
65 Olsson, Mats. ”Förskollärarna är alltför manliga – eller inte tillräckligt”. SVT Opinion. 2015-10-19. 

http://www.svt.se/opinion/forskolan-jamstalldhetsomradet-som-forsvann
66 Ibid.
67 Ahlenius, L & André, L & Sjögren, L. 2010-03-03.
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Underkategori: Olikhetstänkande
Även inom denna underkategori är pedofilmisstankar riktade mot män den mest nämnda orsaken till problemet. Inte mindre än sju av nio artiklar innehåller formuleringar som på något vis gör gällande att män avskräcks från förskolläraryrket på grund av risken för att bli misstänkliggjorda. Hur mycket plats i texten som ges till pedofilmisstankar som orsak varierar mellan dessa sju artiklar (men i flera fall handlar det om en betydande del av den berörda artikeln) och dryga hälften av dem innehåller även resonemang kring löneläget i branschen. Bland annat står följande att läsa i en ledarartikel i Upsala Nya Tidning från april 2014:              ”Varför är det så få män som vill arbeta i förskolan? Det som ligger närmast till hands är att  

visa på lönen. Kvinnodominerade yrken har ofta lägre löner. Men det är ett dumt svar.

       Längre ned i samma artikel konstateras följande:       ”Men i början av 90-talet avslöjades en pedofil på en förskola i Halland och det var som att  

dra ner en gardin. Plötsligt betraktades varje man som arbetade på en förskola som en potentiell  

pedofil. På en del håll växte det fram regler som skulle förhindra nya övergrepp, till exempel att  

en man aldrig fick vara ensam i ett rum tillsammans med barn. Detta gällde alltså även  

högskoleutbildade förskollärare.”68  

       Vidare publicerades liknande resonemang inom ramen för Ölandsbladets ledare året därpå:         ”Låg lön ger inte hela förklaringen till att det är så få män inom yrket. Det är väl snarare så  

att fördomar förskräcker. Att bara misstänkas för att vara pedofil, eller åtminstone suspekt på  

något sätt, lär stoppa många män från att ens tänka tanken att jobba på förskola.”69

       Dessa ovanstående citat är exempel på hur mycket betydelse som inom den här diskursen tillmäts stigmatiseringen av män. De säger även mycket om tongångarna i artiklarna i denna underkategori. Just fördomarna och normerna verkar av många debattörer anses mer hindrande än löneläget och karriärmöjligheterna. Män förknippas helt enkelt, på grund av att förbrytarna i uppdagade fall har varit män, med den kanske mest skamfyllda kriminaliteten. Maskulinitet utmålas som något farligt och således oförenligt med barnomsorg, eftersom denna måste vara trygg.
68 Ledare. Män behövs i förskolan. Upsala Nya Tidning. 2014-04-13. http://www.unt.se/asikt/ledare/man-behovs-i-

forskolan-3093624.aspx.
69 Ledare. Ölandsbladet. 2014-04-27. 
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       Ett par orsaksformuleringar som skiljer sig något från mängden vädras av Mathias Grimpe och Eric Erfors. Kärnan i deras resonemang är en kritik mot att jämställdhet (från politiskt håll) enbart satsas på när det kommer till mansdominerade yrken.70 Angående detta skriver Erfors följande:       ”Jag är principiell motståndare till kvotering. Undrar dock var alla kvoteringsvänner - som  

vill att välutbildade kvinnor ska kvoteras in i privata börsbolagsstyrelser - finns i dagisdebatten.  

Borde inte män i så fall kvoteras in på offentligfinansierade arbetsplatser där 96 procent av  

personalen är kvinnor?”71 Även Grimpe sticker ut hakan när han påpekar att en viktigt orsak till den försvinnande låga andelen män i förskolan är (den nuvarande) regeringens enkelriktade jämställdhetsfokus.72 Grimpe och Erfors verkar ha saknat pragmatism hos de som har angripit problemet och menar att det kan ha varit bidragande till den uteblivna förbättringen (den knappt förändrade andelen män i förskolan). Således förefaller i synnerhet Grimpe mena att föreställningar kring män och maskulinitet inte är en viktig orsak till problemet, utan snarare att en redan etablerad konsensus om att män behövs i barnomsorgen inte har lett till konkreta åtgärder. 

70 Ledare. Ölandsbladet. 2014-04-27. 
71 Erfors, Eric. Fler män behövs på förskolorna. Expressen. 2014-04-10. http://www.expressen.se/ledare/eric-

erfors/eric-erfors-fler-man-behovs-pa-forskolorna/
72 Grimpe. Hallands Nyheter. 2015-02-09.
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LösningsformuleringHär presenteras debattörernas förslag på lösningar på problemet/problemen, enligt samma struktur som ovan. 
Huvudkategori: Förespråkare av mindre eller oförändrad andel manliga förskollärareUnderkategori: OlikhetstänkandeÄven när det kommer till lösningsformulering fortsätter Kerstin Weigl på den inslagna vägen. Det handlar om att utöka säkerhetsåtgärderna för att potentiella förövare ska förhindras att träda in i förskoleverksamheten. Det genomgående temat för artikeln är dock ett ifrågasättande av männens vara i förskolan. Weigl skriver inte uttryckligen att män ska förbjudas i förskolan, men antyder genom ett flertal formuleringar att hon är osäker på om det verkligen ska satsas för att andelen män ska öka. Framför allt i inledningen framgår detta:      ”Jämställdhetsminister Maria Arnholm vill se en nationell strategi för att få fler män till  

förskolan. Är det viktigt? För första gången umgås jag med tvivel.” 73       Med ett sådant, förvisso implicit uttryckt, förslag på lösning så signaleras tydligt att föreställningar om män som opassande för barnomsorg inte är orimliga. Således tillskriver Weigl män i allmänhet negativa egenskaper som inte tillskrivs kvinnor, vilket i sin tur innebär att hon bidrar till en konstruktion av maskulinitet som befattad med inneboende problem som är svåra eller omöjliga att åtgärda.  
Huvudkategori: Förespråkare av ökad andel manliga förskollärare

Underkategori: LikhetstänkandeTvå artiklar som påminner om varandra i termer av lösningsformulering är de som är skrivna av Anna Ekström respektive Carola Samuelsson. Båda författarna försöker gå till botten med problemet att män i allmänhet tenderar att avstå från att söka sig till barnomsorgen. Därför fäster de stor vikt vid behovet av att förändra och förebygga föreställningar och fördomar. Ekström redogör bland annat för de Bryt-projekt som under 90-talets första hälft infördes med målet att motverka den könsuppdelade arbetsmarknaden. Hon menar vidare att det inom ramen för sådana projekt skulle vara möjligt att förändra snäva och hämmande föreställningar 
73 Weigl, K. 2014-06-11.
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av maskulinitet och femininitet. I projekten skulle enligt Ekström vävas in en medvetenhet bland annat om vad som händer när män träder in i kvinnodominerade branscher. Här lyfter hon samma forskning av Margareta Havung som nämns i uppsatsens bakgrund. Denna forskning påvisar att när enstaka individer träder in på arbetsplatser som domineras av det andra könet så uppstår beteenden som befäster traditionella könsmönster. Ekström hävdar att en del av lösningen kan vara att sluta efterfråga män i egenskap av just män, därför att detta ofta är sammanhängande med att efterfråga stereotypt manliga kompetenser.74 Att istället rekrytera män i egenskap av skickliga pedagoger blir således ett sätt att sluta fösa in potentiella manliga förskollärare i det ramverk av egenskaper som utgör en hegemonisk maskulinitet.       Samuelsson menar att ansvaret för att lösa problemet måste delas upp mellan förskolan och samhället i stort, där samhället i ett avseende måste ta ett större ansvar. I fråga om att råda bot på problemen med män som förgriper sig på barn så betonar hon att det handlar om att förebygga brott, vilket samhället måste ta ansvar för. Däremot menar hon fortfarande att förskolan kan göra mycket för att trygga förskolan och göra den mer tillgänglig för manliga lärare. Det påpekas att det är viktigt med genus- och normkritiskt tänkande i förskolans arbete och att det behöver tas fram inbyggda säkerhetsrutiner i arbetet. Det framgår i flera delar av artikeln att Samuelssons fokus är riktat mot att bryta normer och sänka förutfattade meningar om manliga förskollärare. Bland annat skriver hon följande:       ”Rädslan att bli misstänkliggjord gör att det blir enklare att sluta att arbeta med barn än att  

stanna, ”ta fajten” och kanske riskera sitt yrkesliv. Men män borde revoltera inför detta! Faktum  

är att även om de flesta förövare är män, begår de flesta män inte brott.”75

       Här, och i andra delar av artikeln, påpekas att män har möjlighet att agera föredömen genom att ta plats i barnomsorgen och på så vis motbevisa de som har fördomar, för att deras föreställningar om vad män bär med sig in i förskolan ska förändras.76 Det handlar helt enkelt om att sätta upp nya ramar för vad som betraktas som manligt (och kvinnligt).       Pedagogen och lärarutbildaren Mats Olsson föreslår en rad lösningar i sina olika artiklar. Något som är gemensamt för två av artiklarna beträffande lösningsförslag är att de rymmer önskemål om att släppa den enligt honom förlegade diskussionen om vad män kan bidra med till förskolan. Olsson påpekar att debatten tenderar att återkomma till denna diskussion gång 
74 Ekström, A. 2004-12-03. 
75 Samuelsson, C. 2014-10-23.
76 Ibid. 
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på gång istället för att ansvariga politiker lägger resurser på rekrytering med syfte att göra branschen mindre könsmässigt snedvriden – i likhet med riktade politiska satsningar på andra områden i samhället. Olsson, som benämner sig själv likhetsfeminist, skriver att det redan har påvisats varför det behövs fler manliga pedagoger och att diskussionen riskerar att fastna i frågor om arv och miljö.77 I dessa delar (lösningsbeskrivningarna) av artiklarna fäster han inte längre lika stor vikt vid hur maskulinitet kan omdefinieras utan efterfrågar konkreta åtgärder för att få män att vilja arbeta i förskolan. Förslag på sådana är bland annat mentorsprogram inom utbildningen – i syfte att tydliggöra hur blöjbyten och annat ensamarbete ska skötas – och granskning av hur huvudmännen (här åsyftas sannolikt kommuner och eventuella privata aktörer, egen anmärkning) arbetar för mångfald inom personalgruppen.78       Kristdemokraterna Lennart Ahlenius, Lili André och Lennart Sjögren föreslår även de en relativt konkret lösning på hur man ska gå tillväga för att öka andelen män i förskolan i deras kommun. De ser framför sig hur det tas fram en lokal strategi och en handlingsplan för att öka andelen män i den kommunala förskolan till minst 15 procent år 2015 (artikeln publicerades 2010). De skriver inte om huruvida lösningen som sådan ska utformas genom att förändra status eller normer kring yrket, utan fokuserar snarare på att det skulle bli ett resultat av lösningen.79        En av författarna som även under lösningsbeskrivningen är inne på att förebygga fördomar är förskolläraren Per-Håkan Taavo. Taavo vädrar åsikten att media givetvis har ett ansvar för att rapportera i de fall övergrepp sker på förskolan, men att media likaså har ett ansvar för att lyfta fram positiva manliga förebilder som kan motverka de förutfattade meningar som uppstår till följd av uppmärksammade pedofilfall (till exempel att det är vanligt att män utför sexuella övergrepp på barn).80

Underkategori – OlikhetstänkandeNär det under denna kategori presenteras lösningsförslag går diskussionen om fördomar och stigmatisering igen. Fokus är överlag riktat mot att förebygga fördomar genom att inte låta 
77 Olsson, Mats. Män i förskolan möts av misstänksamhet. SVT opinion.. 2015-02-04. 

http://www.svt.se/opinion/article2650004.svt
78 Ibid. 
79 Ahlenius, L & André, L & Sjögren, L. 2010-03-03.
80 Taavo, P-H. 2009-12-06.
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enskilda pedofilfall stå som mall för alla män som söker sig till barnomsorgen, även om det finns vissa avvikare. Med andra ord följer lösningsbeskrivningarna på orsaksbeskrivningarna relativt väl.        Mimmi von Troil på Fria förskolor går i bräschen för detta genom att tydligt försöka påverka läsarens föreställningar om vad män respektive kvinnor är kapabla till. Detta framgår tydligt i formuleringen:       ”Det vi måste komma ihåg är att dessa män som begår övergrepp på barn är sjuka individer,  

en absolut minoritet i samhället. Det är inte typiskt män att begå den här typen av  

fruktansvärda brott.”81

       Denna formulering är för övrigt ytterligare ett exempel på debattörer som ger uttryck för åsikter som inte är särskilt olikhetstänkande samtidigt som de inte heller formulerar tydligt konstruktionistiska argument. I samma anda skriver Eric Erfors följande på Expressens ledarsida:       ”Och det är inte enbart män som förgriper sig på barn. Att det förekommer kvinnliga  

pedofiler är av någon anledning ett tabubelagt ämne.

       Manliga pedofiler framstår dock som gravt överrepresenterade.”82

       Längre ned i artikeln nämner Erfors i förbifarten höjda löner som en åtgärd för att locka män till förskolan, men återkommer lika snabbt till att det också handlar om att slå ned fördomar. Han menar vidare att det behövs en förändring gällande mäns attityder till att arbeta även i resten av skolsystemet. Lösningen summeras kort och gott i att män behöver komma ut i skolorna för att inse hur berikande arbetet med barn är. Helt enkelt en förändring av mäns uppfattningar om vad barnomsorg innebär. 
       Två artiklar vars innehåll i viss mån frångår diskussioner kring maskulinitet när det kommer till lösningsbeskrivningarna är de som är skrivna av Mathias Grimpe och Daniel Swedin. I dessa artiklar riktas istället större fokus mot handfasta åtgärder för att öka andelen manliga förskollärare. De uttrycker (i likhet med Mats Olsson vars argument analyseras ovan) önskemål om att släppa den ideologiska ansatsen till frågan om vad män kan bidra med i förskolan. Detta för att kunna vidta åtgärder som har visat sig effektiva i andra länder. Här föreslår Swedin mediekampanjer och belöningssystem som syftar till en ökad rekrytering av män medan Grimpe frågar sig om höjda löner skulle göra en större skillnad. Grimpe skriver 
81 Von Troil, M. 2014-06-12.
82 Erfors, E. 2014-10-14.
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bland annat:       ”Lönen, anges som huvudskäl till att männen uteblir. Alldeles för undermålig för att män ska  

attraheras av yrket. Fristående förskolor gör något annorlunda. Kan det vara så enkelt som att  

höja lönen för att få upp statusen och locka männen till förskolorna?”83        Noterbart är att Grimpe inte problematiserar att det eventuellt är så att män i högre utsträckning än kvinnor låter sina yrkesval motiveras av lön och status. Genom detta implicerar han att det inte är normerna som behöver förändras utan det rent praktiska – lönen. Att höja yrkets status hos män genom att göra det mer lönsamt kan även tolkas som ett sätt att förändra maskulinitetsrelationerna – yrket må vara kvinnodominerat men eftersom lönen (och i det här fallet därmed även statusen) höjs så förändras den hegemoniska maskuliniteten till att i större utsträckning omfatta arbetet. Gemensamt för Grimpe och Swedin är att de ifrågasätter möjligheterna att med exempelvis genuspedagogik och medvetenhet kring könsroller påverka andelen män nämnvärt. I detta avseende går Grimpe längst med att hävda att genusperspektivet i princip helt bör släppas.84 Varken att befästa eller förändra föreställningar om maskulinitet verkar således eftersträvas.       På DN:s ledarsida ligger fokus mer eller mindre enbart på utbildning och öppenhet. I artikeln hänvisas bland annat till ett uttalande från Mats Olsson (samme Olsson som har författat fyra av artiklarna i analysen) angående det problematiska i att utgå från att män i förskolan är potentiella pedofiler och att de som faktiskt är det sällan är utbildade förskollärare/pedagoger. Det påpekas också att förövare söker sig till andra barnbefolkade verksamheter, varför inte ens ett utökat antal registerutdrag (i syfte att hindra dömda pedofiler från att anställas) förhindrar förekomsten av övergrepp. Därför måste det förebyggande arbetet ske med utbildning och öppenhet på vägen till och inom förskoleverksamheten.85        

83 Grimpe, M.  2015-02-09. 
84 Ibid. 
85 Ledare. Dagens nyheter. 2014-06-13.
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Resultat

I detta avsnitt presenteras resultaten av ovanstående analys. Här besvaras uppsatsens frågeställningar, varför frågeställningarna utgör stommen för presentationen. 
• Görs det skillnad på vad män respektive kvinnor har att erbjuda inom barnomsorgen? Om så, vilka är skillnaderna?

Den här frågan var tänkt att ge en första indikation på vad debattörerna förknippar med män i jämförelse med vad de förknippar med kvinnor. Skulle det finnas fasta föreställningar av vad män har för egenskaper i allmänhet och hur dessa kommer eller kan komma till uttryck i barnomsorgen? Det underlag som utgörs av artikelmaterialet visade sig ge ett relativt enhetligt svar, dock med vissa avvikelser.        Med utgångspunkt i de resonemang som sorteras i underkategorin likhetstänkande kan konstateras att män inte förväntas bidra med någon särskild egenskap eller kompetens till arbetet i förskolan. Av de likhetstänkande förknippas inte män mer med till exempel bollsporter än med mer omvårdande inslag i arbetet, utöver att dessa debattörer konstaterar att andra har föreställningar om att män bär på särskilda egenskaper. Detta resulterar i att en mer övergripande förväntning ställs på män, vilket framgår framför allt i problemformuleringarna. Dessa utgår från det grundläggande problemet att männen i förskolan är för få och att detta i sin tur innebär vidare problem. I beskrivningen av de vidare problemen så förknippas männen i många fall med egenskapen av att bryta normer och förlegade föreställningar av könsmönster. Det hävdas att avsaknaden av män är ett problem såtillvida att representanter för båda könen inte är på plats för att visa att kön inte bestämmer vad man ska jobba med eller vad man tycker är intressant. Män tillskrivs således en normbrytande egenskap, eftersom de har makten att visa att män kan syssla med omvårdnad precis som kvinnor. I egentlig mening innebär inte detta att män tillför något annat än kvinnor. Innebörden blir att män och kvinnor tillsammans visar att traditionella könsmönster är konstruktioner som kan förändras, och att det är viktigt att barnen får utvecklas fritt från förlegade föreställningar om kön. 
40



       Bland resonemangen som sorteras som olikhetstänkande finns svar som i stor utsträckning påminner om ovanstående. Fler män behövs i förskolan i syfte att förändra människors föreställningar om just män. Däremot så är det generellt sett andra föreställningar som behöver förändras när vi tittar på den olikhetstänkande underkategorin. Här handlar det (i grova drag) i större utsträckning om att förebygga bilden av män som pedofiler än att påvisa att män lika gärna som kvinnor kan exempelvis sy och pyssla med barnen. Så när frågan om vad män kan bidra med ska besvaras tillkommer ovan nämnda avvikelser. I viss utsträckning påpekas att barnen går miste om manliga förebilder, och då särskilt barn som har frånvarande fäder, vilket kan tolkas som ett uttryck både för män som bärare av manliga egenskaper och för män som normbrytande förebilder. 
• På vad grundas argument för respektive mot en ökad andel män i förskolan? 

Givet det material som analyseras i uppsatsen så handlar det här till en överväldigande majoritet om argument för en ökad andel män i förskolan. Även i besvarandet av denna fråga går en viss skiljelinje mellan likhetstänkande och olikhetstänkande. Vi börjar med likhetsänkande resonemang. Inom denna underkategori framgår relativt tydligt en grundtanke bakom de argument som formuleras. Denna grundtanke går kortfattat ut på att skillnader mellan mäns och kvinnors beteenden kan härledas till sociala och kulturella faktorer. Med denna grund går det att argumentera för att eventuella skillnader eller föreställningar som ligger män i fatet när det kommer till förskolearbete går att sudda ut eller minska, om bara fler män deltar i verksamheten. Denna koppling mellan grundtanke och argument syns också tydligt i stora delar av artikelmaterialet, vilket var tämligen väntat.        Vad gäller de mer olikhetstänkande resonemangen så blir det återigen mindre enhetligt när frågan ska besvaras. Gemensamt för många av artiklarna som innehåller olikhetstänkande är att dess författare efterfrågar män i egenskap av just män, och inte i egenskap av manliga 

pedagoger. I många fall saknas en grund motsvarande den konstruktionistiska varför önskemål om fler personer som kan erbjuda manligt perspektiv eller manligt föredöme implicerar att män har något att erbjuda som kvinnor saknar. Huruvida detta grundar sig i tankar om män som av naturen annorlunda än kvinnor eller som föremål för sociala strukturer lämnas i mångt och mycket osagt. Därför bistår materialet som klassas som likhetstänkande med större delen av svaret på denna frågeställning.
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       Till sist bör, likhet med svaret på ovanstående föreställning, nämnas att en artikel sticker ut från resten av materialet då den förmedlar argument mot en ökad andel män. Dessa baseras på bilden av män som farligare och därmed en större säkerhetsrisk än kvinnor i förskolan. 
• Hur bidrar debattörerna till konstruktionen av maskulinitet när männens roll i förskolan diskuteras?

Det kan sägas att debattörerna, i stora drag, bidrar till maskulinitetskonstruktionen på tre olika sätt. Det första är genomgående vid analys av den likhetsänkande underkategorin. De allra flesta som formulerar likhetsänkande resonemang har nämligen gemensamt att de försöker omdefiniera vad som accepteras som maskulint. De påpekar ständigt att män i förskolan kan agera aktörer som utvidgar ramarna för vad som accepteras inom maskulinitetshegemonin, som att en samhälleligt erkänd maskulinitet kan omfatta omvårdande inslag i arbetet, och inte bara bollsporter och dylikt. På så vis konstruerar debattörerna nya definitioner av maskulinitet genom att argumentera för en önskad utvidgning av begränsande föreställningar.       Det andra sättet håller i större utsträckning ramarna för vad som är en dominerande maskulinitet på plats. Detta uttrycks framför allt i form av olikhetstänkande resonemang som gör gällande att män vill ha arbeten med status och hög lön.       Det tredje sättet på vilket maskulinitet konstrueras illustreras enbart i den artikel som ifrågasätter männens vara i förskolan. Där framställs mäns beteende som skadligare än kvinnors och föreställningen av maskulinitet som något farligt byggs på. 
Diskussion och slutsatser

Frågan är här om resultatet tjänar undersökningens syfte och om undersökningen har utförts på ett förtjänstfullt sätt. Vad säger resultatet om hur maskulinitet konstrueras i vårt samhälle? Vad hade kunnat göras annorlunda?       Inledningsvis går det att konstatera att det uppstod problem med undersökningen relativt tidigt i processen. Urvalet blev mindre än det var tänkt och dessutom mer likriktat än vad som 
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var förväntat. Detta påverkade följaktligen undersökningen. Själva analysverktyget var till stor del anpassat till den teoretiska bakgrunden vilket ledde till validitetsproblem. I vissa fall var det som skulle mätas med hjälp av teorin inte så utförligt formulerat i materialet. Därför uppstod svårigheter med att faktiskt mäta det som avsågs, vilket framför allt gällde kodningen av resonemang som likhets- och olikhetstänkande. Den arena som granskades (debatten i offentlig press) var helt enkelt mindre uppdelad än väntat, varför det till exempel var svårt att identifiera utpräglade biologistiska och sociobiologistiska tankesätt, medan det fanns gott om argument som vilade på konstruktionistisk grund.        En annan svårighet som ofta uppstår i diskursanalyser (vilket nämns i metodavsnittet) är att visa att urvalet faktiskt är välmotiverat. Det är för läsaren svårt att avgöra om det  av någon anledning utelämnas viktiga delar av texterna när materialet analyseras. Förutom att helt enkelt väl beskriva urvalet efter dess innehåll så går det att i viss mån hantera detta problem genom att använda citat86, vilket förklarar den flitiga användningen av citat i analysdelen.        Något som i alla fall framgår tydligt i såväl analys som resultat är just att de som publiceras på svenska ledarsidor eller motsvarande när männens roll i förskolan debatteras, med få undantag, står på samma sida i debatten. Det råder mycket litet tvivel om att etablerade ledarskribenter och opinionsbildare i frågan efterfrågar en större andel män i förskolan. Om man tar problemformuleringen ett steg längre så verkar det dessutom vara så att det är vanligast att de utgår från ett konstruktionistiskt perspektiv när de bygger sina argument för fler manliga förskollärare. Det framgår att de opinionsbildare som förekommer på flera håll i och i viss mån dominerar diskursen försöker konstruera en mer inkluderande maskulinitet, där män med egenskaper som är traditionellt förknippade med femininitet ges högre status. Det hade naturligtvis varit intressant att se fler sidor av debatten, vilket även nämns i avsnittet om material och avgränsningar. Särskilt med tanke på att urvalet blev relativt enformigt. Men om fler platser i diskursen hade använts för insamling av material så hade åtagandet blivit för stort för en kandidatuppsats. Det hade helt enkelt inte gått att analysera materialet på det djupgående vis som är så viktigt för en diskursanalys.87

Vilka slutsatser kan då dras från denna undersökning? Med tanke på materialets ringa omfattning och illustrationen av en mycket enhetlig del av diskursen så ska man vara försiktig 
86 Bergström, G & Boréus, K. 2012. s. 407-408.
87 Bergström, G & Boréus, K. 2012. s. 411.
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med att dra slutsatser om debatten i sin helhet. Det vi dock borde kunna sluta oss kring är att konstruktionen av maskulinitet som pågår inom ramen för den analyserade diskursen sannolikt inte återspeglar utvecklingen på området. Trots dessa etablerade skribenters och sakkunnigas vilja att förändra branschen så trampar den på i samma gamla hjulspår. Detta ger också en indikation på hur liten påverkan konstruktionen av maskulinitet inom ett visst sammanhang kan ha på föreställningarna om maskulinitet i samhället som helhet. Trots alla välformulerade resonemang så finns inget slut på problemet i sikte.  
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