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Hvordan påvirkes konstruksjonen av 
arbeidskultur når menn jobber i en 

’typisk’ kvinnearbeidsplasser? 
 



Bakgrunn 

• Enkjønnede jobber og profesjoner  
– domineres og assosieres med et kjønn 

• Menn ofte privilegier i form av 
– lederposisjoner (Bloksgaard, 2011)  
– lønn (Warming, 2007) 
– arbeidsoppgaver (Dahlerup, 1989) 

• Lite forskning på konstruksjonen av arbeidskultur når menn jobber 
på ’typiske’ kvinnearbeidsplasser 

• Internasjonalt: Norge har høyest andel av menn som jobber i 
barnehager  
 



Antakelse om at en jevnere 
kjønnsfordeling vil bedre 

arbeidsvilkårene og arbeidskultur 



• Metode: casestudie i to barnehager 

– 15. dybdeintervju 

– Private barnehager med ulike størrelser 

• en profilbarnehage, 2 avdelingsbarnehage 

• en uten spesiell profil; 4 avdelingsbarnehage  

 



 

 
 

 
Hvordan påvirkes konstruksjonen av 
arbeidskultur når menn jobber i en 

’typisk’ kvinnearbeidsplasser? 
 



Teoretisk tilnærming 
 

• Kjønn som konstruksjon; praksis, å gjøre kjønn 

• Regler og normer synliggjøres når eksisterende praksiser 
brytes  

• Kultur: forventninger, antakelser, praksiser som tas for gitt 

• Forhandlingsbegrepet 

– Handlinger og relasjoner - resultat av forhandlinger om normer og 
praksiser 

– Motsetninger mellom arbeidstakeres normer og praksiser 

 



 

 
 

 

Organisasjoner endrer seg når 
arbeidstokken forandres 

- menn i barnehager representerer 
aktører som kommer utenifra 

(’with-out’) 
 



Forhandlinger om organisering av hverdagen 

• Rutinene er noe vi kvinnene er veldig opptatt av, mens menn ikke er så opptatt av det. 
Muligens kan vi løse opp i rutinene og på den måten åpne mer opp for menn. Vi er ikke så 
gode på å åpne opp for menns måte å jobbe på. Barnehagen er marked av oss kvinnene. Vi 
forventer at dette er måten det skal gjøres på, de har så klart mye å komme med, men de 
må muligens styres inn i roller som vi har bestemt. Barnehagelærer, kvinne 

  

• Når vi har planmøter pleier vi (mennene) å kommentere planene, gi kommentarer på hva 
som er bra med planen. Vi kommenterer også at det tidvis er greit å ikke vie planene så mye 
oppmerksomhet og ikke følge dem opp i praksis. Men, her er det veldig organisert. Det er ok 
å ha noen rutiner for dagen, hva som skal skjer når, tidspunkt for det og det, hvilke 
arbeidsoppgaver jeg er ansvarlige for. Men, når vi har planmøter er det en tendens til at det 
er for mange detaljer i planene, planer for ting som alle forstår. Vi viser til seg selv og en 
mannlig kollegaer som jobber på samme avdeling) kommenterer vanligvis på planene. 
Assistent, mann 

 

 



Forhandlinger om oppgavefordeling  

• Noen av mennene har hatt diskusjoner om brødlaging. Brød laging er en 
arbeidsoppgave som morgenskiftet tar seg av. De lager brød og de er stolte over at 
de gjør det. Kvinner, barnehagelærer 

• Det betyr ikke at vi (mennene) ikke må gjøre husarbeid. Både menn og kvinner må 
gjøre kjøkkenoppgave. Vi har jobbet med det med å komme der vi er i dag, å få alle 
til å forstå dette… (…). Men når det kommer til mer praktiske oppgaver er det lettere 
for f.eks. meg eller Tom å ta seg av dem. Jeg kan ikke forestille meg at jeg skal sitte 
ned å gjøre handarbeid, som f. eks. å sy kyllinger og slike ting. Jeg har aldri gjort det 
og skal heller aldri gjøre det.  Mann, assistent 

 

 



Ulike praksiser og forståelser 

 

 

 

 

Menn  
Forhandler om oppgaver 

Distanserer seg fra oppgaver som 
kobles som femininitet,  

Interessestyrt, fleksibilitet 
 

Kvinner  
Forhandler om likhet 

Tar ansvar for alle oppgavene 
 Standardisering av arbeidshverdagen 



Ulike diskurser 

 

 

 

 

 

Menn og kvinner kobler 
menn til:  

’Diskursen om positive 
kjønnskarakteristikker’ 

Interesser, muligheter og 
kompetanse er det 

sentrale  
 

Kvinner forholder seg til:  
’Diskursen om likhet’  

Alle er egnet til å gjøre 
de samme oppgavene, 

alle skal gjøre det 
samme 



Flere menn - mer likestilling?  
 

• Flere menn for å oppnå kjønnsbalanse, kan styrke 
likestillingsarbeidet 

• Men, prinsipper om kjønnslikestilling inngår i 
organisasjonskulturen 

• Multiple kjønnsidentiteter, rom for ulike arbeidspraksiser 

• Konstruksjon av kjønnsnøytrale kulturer - ikke analogt med 
kjønnsbalanse  

– Fordrer refleksive kjønnspraksiser (Martin, 2006)  

 


