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Abstract 

Monica Söderberg Forslund: Slaget om femininiteten. Skolledarskap som könsskapande 
praktik. / The Battle over Femininity. School Leadership as Gender Creating Practice. 
Akademisk avhandling i pedagogik, Stockholms universitet, december 2009. 
 
The aim of the dissertation is to highlight how different ideas about gender and gender dis-
courses have created varying conditions for the formation of school leadership in different 
eras. The empirical material consists of historically documented material in a text-based study 
and interview material comprising interviews with a total of 18 comprehensive school princi-
pals from two interview studies. The period covered by the material is 1830–2006. The theo-
retical point of departure is post-structural theory formation, where Joan W. Scott’s and Judith 
Butler’s theoretical line of reasoning constitutes the basis of the dissertation’s gender and 
discourse analyses. The analyses highlight active gender discourses throughout the history of 
school leadership and which gender discourses regulate principals’ everyday work in the 21st 
century, how different gender discourses intervene and gain ground among principals and 
have significance for which gender and professional positions are possible for today’s princi-
pals to adopt and allocate to teachers and students. The dissertation highlights four active 
gender discourses: the essential sexual difference discourse, the sameness discourse, the 
difference discourse and a transgressive gender discourse. The results indicate the survival 
force of the essential sexual difference discourse, where femininity is always subordinate to 
masculinity. The greatest gender battle has been around femininity. Throughout its history 
school leadership has mainly been focused on and talked about in terms of female/feminine 
and male/masculine, but where femininity has always been questioned and subjected to con-
stant definition and redefinition. Thus far in the 21st century the difference discourse’s femi-
ninity affirming dimension has been normalised and takes shape in a new and transgressive 
gender discourse where both femininity and masculinity are available for both female and 
male principals’ identifications and materialisations. However, at the same time as principals 
have related to new and transgressive gender ideals in certain situations they defer to the 
essential sexual difference discourse’s gender stereotyped and hierarchical divisions and 
expectations. The dissertation shows how the transgressive gender discourse contributes to the 
dissolution of gender polarity, with optional identities. Parallel with this and contrary to what 
in terms of gender could be described as the basis for a more democratic and equal school, the 
dissertation also shows how female principals and female teachers, together with certain 
groups of girls, sometimes find themselves in continued subordinate and vulnerable positions 
in accordance with a very old essential sexual difference definition. 
 
Keywords: school leadership, gender, principal, discourse analysis, school leadership history, 
feminist post-structuralism.  

 



 

 



 

Förord 

Elli Hemberg, 1896-1994, får med sitt självporträtt målat 1925 illustrera 
omslaget till denna avhandling. Som konstnär levde hon sitt yrkesliv i skug-
gan av bemyndigade män på liknande vis som skolledningshistoriens kvinn-
liga skolledare. Mannen som på tavlan syns porträtterad bakom Elli Hem-
berg är hennes far, kontraktsprosten, som i sina uttryck även skulle kunna 
vara en gamla tiders manlig rektor. Som välutbildad och regelbundet utstäl-
lande konstnär och skapare av många offentliga verk, kallades Elli Hemberg 
under sin långa konstnärsbana för hemmafru eller läkarfru, inte konstnär. 
Lars Nittve, svensk konstkritiker och museiman, talar i förordet till hennes 
konstnärsbiografi som kom ut 2007, om ett könets moment 22 som den enda 
orsaken till att Elli Hemberg som en av våra främsta konstnärer under 1900 
talet, så totalt underskattats och förbisetts i konsthistorien. 

Min egen genushistoria kopplad till avhandlingsskrivandet lämnar jag här 
okommenterad, men jag kan dock konstatera att mitt skrivande i huvudsak 
omgivits av kompetenta, pålitliga och stöttande kvinnor. Tidiga inspiratörer 
var Annika Ullman, som under tidigt 1990 tal fick mig att upptäcka skolled-
ningsområdet, och Birgitta Fagrell som fick mig att våga ta mig an feminis-
tisk teori. Här fanns också Kajsa Ohrlander som med ett brinnande engage-
mang ledde den första kursen jag tog i forskarutbildningen med titeln ”Fe-
ministisk kunskapsteori och pedagogik”. Forskarna runt Kajsa komplettera-
des senare med Hillevi Lenz Taguchi som med sina texter och sin 
intellektuella skärpa bland annat gjorde Judith Butlers svårtillgängliga teori 
begriplig. I ”Genuspedagogiska forskningsgruppen” vid pedagogiska institu-
tionen, Stockholms universitet, ingår förutom Kajsa och Hillevi även Anna 
Palmer, Karin Hultman och Hedda Schönbäck, vilka alla hör till de forskare 
som lämnat ovärderliga synpunkter på mitt manus.  

Jag vill också särskilt tacka Annika Andrae Thelin som i sin egenskap av 
dåvarande forskningschef vid Myndigheten för skolutveckling bidrog till 
finansieringen av mitt avhandlingsprojekt. Hon tvivlade aldrig på min forsk-
ning och utan hennes stöd och uppmuntran hade denna avhandling aldrig 
blivit skriven.   

Så vill jag givetvis rikta ett stort tack till min handledare Boel Englund, 
under delar av avhandlingsarbetet även ackompanjerad av Birgitta Sand-
ström. De båda har spelat centrala roller under skrivprocessen och Boel har i 
egenskap av huvudhandledare varit min mest uthålliga och grannlaga läsare. 
Andra betydelsefulla läsare som jag också vill tacka ingår i den forsknings-



 

grupp ”Seminariet för skola och bildning” vid pedagogiska institutionen, 
Stockholms universitet som jag själv tillhör och utgörs av Elisabeth Hult-
qvist, Anita Nordzell, Anna Forssell, Anne Montelius, Torgunn Finnset, 
Timmy Larsson, Bo Nestor, Gunnar Sundgren och Lars Svedberg. Andra 
goda kollegor och viktiga läsare vid Stockholms universitet är Inger Eriks-
son med hemvist i ”Forskargruppen för skolans kunskapsinnehåll i prakti-
ken” vid Institutionen för didaktik och pedagogiskt arbete, samt Sharon 
Todd, forskargruppen ”Poststructural Studies in Difference, Identity, and 
Culture in Education” vid Pedagogiska institutionen. Värdefulla synpunkter 
på mitt avhandlingsmanus har jag även fått av Malin Rohlin vid Institutionen 
för utbildningsvetenskap med inriktning mot tekniska estetiska och praktiska 
kunskapstraditioner, likaså vid Stockholms universitet. 

Jag vill också rikta ett tack till Anne Lidén, inspirerande och feministiskt 
inriktad museipedagog vid Stockholms universitet som ledde mig in på spå-
ret att leta bland konstverk efter min framsidesillustration. Margareta Fathli 
och Ingela Tång vid Stockholms universitetsbibliotek har varit till ovärderlig 
hjälp bland krånglande avhandlingsmallar och publiceringsfrågor. 

Bland många och goda vänner vill jag särskilt nämna Malin och Elisa-
beth, som inte bara är kollegor utan också vänner som betytt mycket under 
skrivandet. Eva, min vapendragare och bästa vän sedan förskollärarutbild-
ningen i slutet av 1970 talet, som med stor värme och klokskap står mig bi i 
alla lägen. Sist men inte minst, mina underbara barn och ständigt växande 
familj, Victoria, David, mitt första barnbarn Astrid samt Ludvig och Herman 
- det är ni som gör livet rikt och spännande och som ständigt påmint mig om 
att livet innehåller så mycket mer än avhandlingsarbete. 

 
Lidingö i oktober 2009 
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Kapitel 1: Inledning 

Kön, skola och skolledarskap 
I den här avhandlingen står skolans rektorer i fokus och betraktas i denna 
egenskap som betydelsefulla aktörer i skolans könsskapande. Genom sitt 
inflytande över verksamhetens resurser sätter de inte bara ramarna för och 
styr organiseringen av den arena där kön produceras, utan gestaltar också 
genom egna sociala och språkliga handlingar könskoden för den vidare ut-
vecklingen. Deras inställning och förhållningssätt sätter på så vis standarden 
för den kollektiva process och sociala dynamik inom vilken könsskapande 
praktiker formas i varje skola.  

Föreställningar om kön har genom hela utbildningshistorien fungerat or-
ganiserande för skolans verksamhet, genom arbetsdelning och fördelning av 
auktoritetspositioner och makt, genom könskodning av ämnen, kunskap, 
undervisningsformer och klassrumsrutiner osv.1 Enligt återkommande rap-
portering är också könsrelaterade problem en del av det som fortsatt präglar 
skolans vardagsliv.2 Studier på temat kön med koppling till skola och utbild-
ning har också kommit att betraktas som allt angelägnare forskningsområ-
den. Senare tids forskning har bl.a. uppmärksammat barns och ungas identi-
tets- och subjektsskapande i förskola och skola och hur de själva ”gör” kön 
och skapar sina egna identiteter, men också hur de blir sedda och beskrivna 
av andra och inordnar sig i enlighet med de förväntningar på hur flickor och 
pojkar ska vara, som ligger i exempelvis skolmiljöerna.3  

I nyare forskningsrapportering framträder även en mer varierad och mind-
re entydig bild av den tysta skolflickan, hon som i alla tider fått stå tillbaka 
för högljudda och dominerande pojkar. Vissa grupper av flickor protesterar 
nu mot sin underordnade roll, skapar motdiskurser och flyttar fram sina posi-
tioner i skolan. Undersökningar visar även att flickor som grupp presterar 

                                                      
1 Se t.ex. Ulla Johansson, Normalitet, kön och klass. Liv och lärande i svenska läroverk 1927-
1960. www.books-on-demand, 2000. 
2 T.ex. Myndigheten för skolutveckling, Hur är det ställt? Tack ojämt! Stockholm: Liber, 
2003. 
3 Elisabeth Nordin-Hultman, Pedagogiska miljöer och barns subjektsskapande. Stockholm: 
Liber, 2003. Bronwyn Davies, Hur flickor och pojkar gör kön. Stockholm: Liber, 2003. Ali-
son Jones, Flickor blir ”flickor” i ett socialt spel av betydelser och sätt att vara, i Kvinnoveten-
skaplig Tidskrift, 1994, 4, s. 30-39. Hillevi Lenz Taguchi, In på bara benet. En introduktion 
till feministisk poststrukturalism. Stockholm: HLS Förlag, 2004.  
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bättre och får högre betyg än pojkar som grupp.4 Detta har skapat en oro för 
pojkarna, som i jämförelse med flickorna framställs som skolans förlorare.5  

Ofta kopplas pojkars problem samman med bristen på män i förskola och 
skola. Andelen manliga förskollärare uppgår idag till 4 procent och andelen 
manliga grundskollärare till 25 procent.6 Skolan beskrivs utifrån detta som 
en femininiserad miljö där pojkars behov inte kan tillgodoses. Marie Nord-
berg, som satt maskuliniteten i fokus för sin skolforskning, menar att detta 
bygger på ett underförstått förgivettagande om att pojkar har potentialer som 
inte utnyttjas fullt ut i en femininiserad miljö och där det maskulint kodade 
per automatik underordnas.7  

Oron för att pojkar ska femininiseras är heller inte ny. Avhandlingen visar 
att denna oro uppstod redan under 1800 talets senare del. Den blotta närva-
ron av kvinnliga lärare ansågs då bidra till ”gosskaraktärens” femininisering 
och äventyra pojkars fostran till män. Även bland avhandlingens rektorer 
som intervjuats på 2000 talet, återkommer flera till oron för pojkarna och 
problemen med den kvinnodominerade skolmiljön. Forskning visar också 
hur pojkar själva plockar upp denna femininiseringsrädsla som även innebär 
negativa attityder till skolarbete.8 Carolyn Jackson talar t.ex. om pojkars 
”strategi för att skydda sitt egenvärde” (self-worth protection strategy) som 
innebär att ogilla skolarbete och sådant som förknippas med flickor och fe-
mininitet, för att på så sätt skydda och säkra sin maskulinitet.9  

Dominerande föreställningar om pojkar som skolans förlorare och flickor 
som ambitiösa och duktiga bidrar även till att göra andra elevgrupper i sko-
lan osynliga. De pojkar som sköter sitt skolarbete och eftersträvar bra skolre-
sultat riskerar att osynliggöras eller pekas ut som feminina.10 Samma sak 
gäller de flickor som inte presterar lika bra som andra flickor. De hamnar lätt 
i skymundan med en - som avhandlingen visar – låg handlingsberedskap för 
stödjande insatser från skolans sida. Sammantaget rapporteras från forskare 
världen över, om pojkars misslyckanden och svårigheter i skolan och hur 

                                                      
4 Elisabeth Öhrn, Könsmönster i förändring? En kunskapsöversikt om unga i skolan. Skolver-
kets monografiserie. Stockholm: Skolverket, 2002. 
5 Madeleine Arnot m.fl., Closing the Gender Gap: Postwar Education and Social Change. 
Cambridge: Polity Press, 1999. 
6 SCB, På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet 2008.  
7 Marie Nordberg, Barn och ungas livsvillkor och identitetsskapande idag – att manövrera 
mellan könade budskap, positioner och förväntningar, i Könsskillnader i måluppfyllelse och 
utbildningsval. Skolverket, rapport 287. Stockholm: Fritzes, 2006. Marie Nordberg (red.), 
Manlighet i fokus – en bok om manliga pedagoger, pojkar, och maskulinitetsskapande I för-
skola och skola. Stockholm: Liber, 2005a. 
8 Britt-Marie Berge & Ulla Forsberg, Maskuliniteter på spel – är konstruktionen av kön kont-
raproduktiv i relation till statens skolpolitiska mål? i Könsskillnader i måluppfyllelse och 
utbildningsval. Skolverket, rapport 287. Stockholm: Fritzes, 2006. 
9 Carolyn Jackson, ”Laddishness” as a Self-worth Protection Strategy, i Gender and Educa-
tion, 2002, 1, s. 37-51. 
10 Máirtín Mac an Ghaill, The Making of Men. Masculinity, Sexualities and Schooling. Buck-
ingham: Open University Press, 1994. 
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olika maskulinitets- och femininitetsförståelser får direkt inverkan på synen 
på kunskap och inställningen till skolarbete.11 

I detta sammanhang har senare decenniers skolforskare allt oftare och ut-
ifrån ett poststrukturalistiskt sätt att tänka, övergett idén om ett enhetligt och 
oföränderligt subjekt i unika och givna positioner. I likhet med det angrepps-
sätt som jag själv använder mig av i avhandlingen, talar man istället om att 
flickor och pojkar, liksom kvinnor och män, utvecklar subjektiviteter och sin 
självuppfattning på sätt som skiftar inom och mellan olika diskursiva kon-
texter. De diskurser som ger positioner och sätt att vara varierar, och det 
finns inte bara ett sätt att t.ex. vara flicka eller pojke på. Kvinnliga och man-
liga subjektiviteter kan också se mycket olika ut i olika sammanhang. Det 
innebär även att positioner skapas för subjekt att inta, där elever lär sig vilka 
diskurser de omges av och placerar in sig som könade varelser efter vad som 
förväntas av dem och i enlighet med diskursens ordning.  

Robert W. Connell, som främst studerat konstruktioner av maskulinitet, 
menar att skolan är en viktig plats med stor betydelse för könsskapandet, och 
kan som sådan studeras på två sätt.12 Dels som en institutionell agent och 
strukturell praktik där skolan som organisation bär bud om t.ex. kön. Dels 
kan skolan studeras som en arena där innebörder av kön spelas upp mellan 
en rad olika agenter på en mängd olika sätt. Det kan gälla skolledares och 
lärares medverkan i könskodning av skolans ämnen och kunskaper och ge-
nom t.ex könsuppdelning av arbetsområden, olika särartsbudskap av prak-
tiskt inriktade ämnen, teknik, barnkunskap, idrott, i upprätthållandet av di-
sciplin och ordning eller via läromedel osv.13 Connell liknar detta vid ström-
virvlar som suger in exempelvis pojkar och flickor i olika könsformeringar 
och pekar ut möjliga subjektspositioner att inta.  

Sammanfattningsvis betyder detta att den skolmiljö som lärare och skol-
ledare bygger upp och organiserar också utgör den arena där förväntningar 
och betydelser i sätt att vara och bete sig även definierar innebörderna av att 
vara flicka och pojke/kvinna och man i skolmiljön. 

                                                      
11 Se t.ex. Wayne Martino & Bob Meyenn (eds.), What About the Boys? Issues of Masculinity 
In Schools. Buckingham: Open University Press, 2001. Stephen Frosh m.fl., Young Masculi-
nities. Understanding Boys in Contemporary Society. London: Palgrave, 2002. 
12 Robert W. Connell, Att undervisa pojkar, i Marie Nordberg (red.), Manlighet i fokus – en 
bok om manliga pedagoger, pojkar, och maskulinitetsskapande I förskola och skola. Stock-
holm: Liber, 2005a, s. 161-189. 
13 I en aktuell granskning av läroböcker konstateras bl.a. att diskriminerande köns- och sexua-
litetsnormer ännu formar lärobokstexterna som till stora delar avviker från skolans värde-
grund. Män och pojkar är överrepresenterade och kvinnliga positioner osynliggörs, utelämnas 
eller förlöjligas och heterosexualitet utgör fortfarande norm. Skolverket, I enlighet med sko-
lans värdegrund?: en granskning av hur etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, religion och 
sexuell läggning framställs i ett urval av läroböcker. Stockholm: Skolverket, 2006. 
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Forskning om skolledare  
Skolforskning behandlar dock sällan rektorer som de medskapande och be-
tydelsefulla aktörer de i könshänseende är. Detta hänger i sin tur samman 
med den syn på skola och skolledarskap som under lång tid dominerat skol-
ledningsforskningen. Så menar t.ex. Gunnar Sundgren att forskningen inom 
området tidigt tog avstamp i instrumentella och rationella förklaringsmodel-
ler där målstyrning sattes i främsta rummet.14 Skolans styrning och ledning 
kom därmed ofta att betraktas som något essentiellt associerat med olika 
slags styrdokument, en bestämd institutionell hierarkisk ordning med skolan 
främst studerad som organisation. Sundgren menar att ”hur läroplanen kan 
implementeras och resultaten säkras inom givna ekonomiska ramar blir där-
med ett huvudtema i den moderna berättelsen om skolledarens uppgifter”.15 
Utan ambitionen att här ge en heltäckande bild av svensk och internationell 
skolledningsforskning lyfter jag i den fortsatta texten fram några typiska 
drag och exempel på vad skolledningsforskare vid olika tidpunkter ägnat 
uppmärksamhet åt, för att på så vis perspektivera mitt eget arbetes syften och 
teoretiska utgångspunkter. 

Den svenska skolledningsforskningen, som kom igång under 1980 talet, 
var länge inspirerad av Ulf P. Lundgrens ramfaktorteori, ett teoretiskt tän-
kande som i lite olika tillämpningar kom att bära upp forskningsområdet 
under flera decennier.16 En centralfigur inom denna forskningstradition är 
Bert Stålhammar, en produktiv skolledningsforskare tillika författare till den 
första svenska doktorsavhandlingen på skolledningstemat med titeln Rek-
torsfunktionen i grundskolan. Vision och verklighet.17 Stålhammar kom även 
att använda ramfaktorteorins formulerings- och realiseringsperspektiv för att 
förstå skolans ledarskap i en mål- och resultatstyrd skola.18 En annan viktig 
influens är Gunnar Berg som med begreppen ”frirum”, ”skolkulturer” och 
”aktörsberedskap”, avsåg att göra en egen tolkning av ramfaktorteorin. 

 Berg menar att det i skolutvecklingshänseende finns ett handlingsutrym-
me möjligt för skolans personal att erövra, ett s.k. frirum som uppstår mellan 
styrningen av och styrningen i skolan. Styrningen av skolan sätter de yttre 
gränserna för verksamheten med skolan betraktad som institution. Här hand-
lar det om den formella styrningen av skolan via skol- och läroplaner till-
sammans med andra officiella styrinstrument i avsikt att leda skolverksam-
heten i en för staten önskvärd riktning. Denna styrning är emellertid ofta 

                                                      
14 Gunnar Sundgren, Forskardiskurser om ”styrning och ledning”, i Gunnar Sundgren (red.), 
Skolledning – språk och förhandling. Lund: Studentlitteratur, 2006. 
15 a.a., s. 228. 
16 Lundgren formulerade sin teori redan på 1970 talet i avhandlingen: Ulf P. Lundgren, Frame 
Factors and the Teaching Process. A contribution to curriculum theory and theory on teach-
ing. Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1972.  
17 Bert Stålhammar, Rektorsfunktionen i grundskolan. Vision och verklighet. Diss. Uppsala 
studies in education 22. Stockholm: Almqvist & Wiksell International, 1984.  
18 Bert Stålhammar, Målstyrt ledarskap i skolan. Göteborg: Gothia, 1991. 
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oklar och inte helt entydig. Styrningen i skolan sätter de inre gränserna för 
den enskilda skolenheten med skolan betraktad som organisation. Dessa inre 
gränser är en konsekvens av de skolkulturer som råder inom varje skolenhet 
och är inte heller alltid helt tydliga eller greppbara. Med sin frirumsmodell 
erbjuder Berg en metod för kultur- och dokumentanalyser med vars hjälp 
han menar att det är möjligt för enskilda skolor att själva upptäcka och eröv-
ra sina outnyttjade frirum och synliggöra var de yttre och inre gränserna i 
praktiken går.19 Aktörsberedskapen ligger därmed i de professionellas möj-
ligheter att ta tillvara på frirummet/handlingsutrymmet och använda det för 
självständiga och skolutvecklande yrkeshandlingar.20  

Utgångspunkten för denna typ av studier tas således i de yttre ramregler-
nas betydelse för vad som händer i skolan med fokus på klyftan mellan den 
byråkratiska och politiska arena som formulerar målen - formuleringsarenan 
– och den arena där utbildningsuppdraget ska genomföras – realiseringsare-
nan. Utifrån det Lindensjö och Lundgren talar om som ”beslutsspel och ge-
nomförandespel” ska skolledarskapet förstås som den funktion i skolan som 
både styrs av och - om än med möjlighet till fritt val av tillvägagångssätt - 
ska säkra implementeringen av politiska beslut i skolmiljön.21 Det är här som 
kritiker menar att subjektskraften och den mänskliga, sociala interaktionen 
och kommunikationen kommer bort, och Sundgren talar om ett upprätthål-
lande av ”en rationell och lineär ordning mellan mål och resultat”.22  

Exempel på annan forskning som på liknande rationella grunder fått stor 
genomslagskraft inom skolledningsområdet såväl internationellt som i Sve-
rige tillhör den s.k. School Effectivness rörelsen med ursprung i 70 talets 
England och USA. Dessa studier har ofta inkluderat elever från socioekono-
miskt svaga miljöer. I Sverige har forskningen kallats ”effektiva skolor” 
senare ”framgångsrika skolor” alternativt anknutit till ”framgångsrika rekto-
rer” och representeras i Sverige av bl.a. forskaren Lennart Grosin.23 Här är 
utgångspunkten den omvända, att den enskilda skolan, oberoende av yttre 
faktorer, kan göra skillnad sett till elevers kunskaper och studieresultat. Det 
är skolan det hänger på, inte elevernas bakgrund. Skolledarskapet ges i dessa 
sammanhang en avgörande, och som Grosin själv uttrycker det, ”helt fun-

                                                      
19 Metoden för kulturanalyser utvecklar Berg i, Gunnar Berg, Skolkultur – nyckeln till skolans 
utveckling. En bok för skolutvecklare om skolans styrning. Stockholm: Gothia, 1999b. Om 
metoden för dokumentanalyser finns att läsa i, Gunnar Berg, Att förstå skolan. En teori om 
skolan som institution och skolor som organisationer. Lund: Studentlitteratur, 2003. 
20 Se även Gunnar Berg m.fl., Skolan i ett institutionsperspektiv. Lund: Studentlitteratur, 
1999a, s. 256, avsnittet: Frirum och multiprofessionellt utvecklingsarbete. 
21 Bo Lindensjö & Ulf P. Lundgren, Utbildningsreformer och politisk styrning, 2 uppl. Stock-
holm: HLS Förlag, 2002, s. 178. 
22 Lars Svedberg, Rektorsrollen. Om skolledarskapets gestaltning. Diss. Lärarhögskolan i 
Stockholm, Studies in Educational Siences 26. Stockholm: HLS förlag, 2000, s. 43. Sundgren, 
Forskardiskurser om ”styrning och ledning”, 2006, s. 236.  
23 Lennart Grosin, School Effectiveness Research as a Point of Departure for School Evalua-
tion. Scandinavian Journal of Educational Research, nr 4, 1993, s. 317-330. 

- Rektorer i framgångsrika skolor. Nordisk Pedagogik, 22 (3), 2002, s. 158-175.  
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damental” betydelse för slutresultatet.24 Här framhålls ett tydligt och kraft-
fullt ledarskap med en ledare som i demokratisk anda förmår driva utveck-
lingen i önskvärd riktning, mot skolans kunskapsmål, med högt ställda för-
väntningar på eleverna och tydliga normer och regler för deras närvaro i 
skolan. Här skulle man kritiskt kunna tala om en rationell tro på den fram-
gångsrika skolans ledarskapskaraktäristik och ”inre” ramfaktorer, som med 
hjälp av enkel informations- och kunskapsspridning förväntas få motsvaran-
de och givna effekter i andra mindre framgångsrika skolor. 

Även Hans-Åke Scherp tillhör de forskare som fört fram skolledarskapets 
betydelse för skolutveckling.25 Han menar att förändringar i undervisnings-
mönster mot mer elevaktiva arbetssätt är avhängiga rektors ledarprofil och 
den lokala organisationens beskaffenhet. Skolledarskapet karaktäriseras då 
av ”tydlighet, handlingskraft, kravställande samt utmaning av lärares före-
ställningar om lärande”.26 Det Scherp kallar ett utmanande ledarskap utmärks 
av en rektor som har ett annat perspektiv än medarbetarna, ett utifrån-
perspektiv på lärande och undervisning - värdefulla perspektivskillnader som 
rektor behöver upprätthålla så att verksamheten inte drabbas av ”syrebrist 
och somnar in”.27 

Jill Blackmore är en av de skolledningsforskare som kritiskt resonerar 
kring synen på ledaren som centralfigur och ledarskapet som lösningen.28 
Bland verksamhetsföreträdare och skolledningsforskare världen över finns 
en tendens att skapa rubriker under vilka det ultimata skolledarskapet ska 
bedrivas. Blackmore menar att skolledarskap på detta sätt förvandlas till en 
individualiserad och avkontextualiserad praktik, bortkopplad från sitt poli-
tiska och sociala sammanhang där det främst handlar om att identifiera tek-
niker, särskilda ledaregenskaper och modeller. Frågan om hur ledarskapet 
ska bedrivas överskuggar skolledarskapets varför-fråga och ledningsarbetet 
reduceras till att främst gälla den egna skolan och dess resultat på bekostnad 
av ett engagemang för utbildning i vidare bemärkelse. 

En rubrik som länge fungerat som ledstjärna och symbolspråk för skolle-
dare har gällt just det effektiva ledarskapet som också ansetts befrämja ett 
framgångsrikt sådant. Blackmore menar att denna typ av terminologi ankny-
ter till det privata näringslivets managementtraditioner för effektivitet och 
ledarskapstekniker som 1990 talets utbildningspolitiska reformeringsarbete 

                                                      
24 Lennart Grosin i intervju, ”Ledarskapet avgörande för elevernas resultat”, Lära Stockholm. 
Inspiration och information från utbildningsförvaltningen, nr 1, 2008, 16-19. 
25 Hans-Åke Scherp, Utmanande eller utmanat ledarskap. Rektor, organisationen och föränd-
rat undervisningsmönster i gymnasieskolan. Diss. Göteborg Studies in Educational Sciences 
120, 1998.  
26 a. a., s. 157. 
27 a. a., s. 159. 
28 Jill Blackmore, ”The Emperor has No Clothes”: Professionalism, Performativity and Edu-
cational Leadership in High-risk Postmodern Times, i John Collard & Cecilia Reynolds (eds.). 
Leadership, Gender & Culture in Education: Male & Female Perspectives. Buckingham: 
Open University Press, 2005, s. 173-194. 
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med tillhörigt marknadstänkande fört med sig. Uppmärksamheten kring rek-
torers betydelse för den framgångsrika skolan har sedan bidragit till att nya 
rubriker konstruerats för skolledare att ta fasta på. Ett exempelvis instrue-
rande, situationsanpassat eller pedagogiskt ledarskap innebär fortfarande att 
målen står i fokus för ett styrande men samtidigt stödjande beteende hos 
skolledaren.29 Med ökade krav på demokrati och social rättvisa menar 
Blackmore att bilden av skolledaren som den rationella beslutsfattaren allt-
mer förbleknat, till fördel för exempelvis ett mer visionärt eller transforma-
tivt ledarskap, ett särskilt slags ledarskap som likaledes kopplats samman 
med School Effectivness forskningen.30 Kritiskt kan transformativt ledarskap 
beskrivas som en moderniserad form av målrationell top-down styrning. Här 
handlar det om skolledarens ansvar och förmåga att transformera målen via 
en vision och därigenom utveckla en samsyn på verksamhetens mål inom 
skolenheten. Ledarskapet inriktas mot att inspirera medarbetarna till ett stör-
re engagemang genom upprätthållandet av en samarbetskultur, snarare än att 
styra genom byråkratiska föreskrifter och pålagor.31 

Vad som under senare tid kommit att kallas Fördelat ledarskap (Distribu-
ted leadership) har även lanserat som Hållbart ledarskap.32 Det växande 
intresset för den lärande organisationen och den lärande individen har gjort 
det angeläget att fånga den erfarenhetsbaserade kunskapen inom skolorgani-
sationen. Det faktum att s.k. effektiva skolors framgång anses hänga samman 
med graden av exempelvis lärares inflytande har riktat intresset mot ledar-
skapets fördelning. Synen på den heroiske ledaren, ensam på toppen av en 
hierarkiskt uppbyggd organisation anses nu förlegad. Ledningsuppgiften ska 
innefatta alla i organisationen, snarare än förläggas i en position, hos en per-
son. Ledarskapet ses därmed som inkluderande (Inclusive leadership), med 
en fördelning av ledningsuppgifter ut i skolorganisationen, vilket uppfattats 
ge positiva effekter på såväl skolans verksamhet som lärares och elevers 
lärande.33 I fokus för detta nya sätt att se på skolans ledarskap står nu dialo-
gen och skolledarens förmåga att kommunicera med sin omgivning. Detta 
sätt att resonera kring ledarskap anknyter till vad som vid ingången till 2000-
talet förordas i en rapport från Utbildningsdepartementet. Det är ett ”demo-

                                                      
29 Se t.ex. Bo Nestor, Skolledaren och det pedagogiska ledarskapet, i Gunnar Berg m.fl. (red.). 
Kunskap, organisation, demokrati, Lund: studentlitteratur, 1995, s. 105-127. 
30 Se Lennart Grosin, Rektorer i framgångsrika skolor och deras betydelse för lärarkulturen. 
Stockholm: Univ, pedagogiska institutionen, 1999, s. 14-15. Denna typ av ledarskap rekom-
menderas även i SOU 2004:116, Skolans ledningsstruktur. Om styrning och ledning i skolan. 
Betänkande av Utredningen om skolans ledningsstruktur. Stockholm: Fritzes, s. 47. 
31 Kenneth Leithwood & Doris Jantzi, Transformational leadership, i Brent Davies (ed.), The 
Essentials of School Leadership. London: Paul Chapman Publishing, 2005, s. 31-43. 
32 Andy Hargreaves & Dean Fink, Hållbart ledarskap i skolan. Lund: Studentlitteratur, 2008. 
33 Se t.ex. Alma Harris, Distributed School Leadership. Developing tomorrow´s leaders. 
London : Routledge, 2008. James Spillane. Distributed Leadership. San Francisco: Jossey-
Bass, 2006.   
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kratiskt, lärande och kommunikativt ledarskap” som skolan nu behöver.34 
Skolutveckling förknippas med medarbetare som genom fördelning av led-
ningsuppgifter ges ett större ansvar för skolans verksamhet och resultat. 
Samtidigt som texten ger uttryck för ett målrationellt tänkande med rektorer 
som ensamt ansvariga uttolkare av målen, så betonas för första gången rekto-
rers eget lärande med indikation om en förändrad kunskapssyn. Det är inte 
längre ledaren som med hjälp av särskilda egenskaper eller tekniker ska leda 
skolan mot sina mål. Ledarskap liksom kunskap och lärande talas istället om 
som något som äger rum och formas i social samverkan, tillsammans med 
andra i vad som kallas lärandeprocesser.35  

På liknande grunder uttrycker Glenn Hultman i sin forskning en strävan 
bort från talet om ledarstilar.36  Han talar om det komplexa skolledarskapet 
där skolledaren beskrivs inbäddad i sociala relationer, relaterad till och på-
verkad av en mängd krafter och förväntningar, och skolledare liknas av 
Hultman vid spindlar i känsliga nätverk. Kunskapen om skolan och det 
Hultman benämner ”styrningskunskap” konstrueras lokalt med flera aktörer 
inblandade.  

Även Lars Svedberg talar om skolledning som en socialt konstruerad pro-
cess som inte bara är kontextuellt betingad eller styrd av yttre ramar utan 
även handlar om ”subjektskrafter såsom intentioner, bedömningar och socia-
la relationers dynamik” där såväl politiker, administratörer, elever, lärare 
som skolledare ingår.37 Svedberg vill belysa hur rektorsrollen konstrueras i 
konkurrens mellan dessa intressenters ofta rivaliserande och motsägelsefulla 
förväntningar och traditioner.  

Liknande synsätt återfinns även i svensk skolledningsforskning som rap-
porterats i olika tidskrifter eller via konferenspapers. En hastig blick på de 
rubriker och abstracts som under de senaste åren presenterats vid exempelvis 
konferenser som främst rört nordisk skolledningsforskning visar att frågorna 
till stor del kretsat runt just effektiva och framgångsrika skolor/skolledarskap 
och skolutveckling. Det har handlat om jämförelser mellan framgångsrika 
och mindre framgångsrika skolor/skolledare i bemärkelsen elevers studiere-
sultat och sociala och individuella anpassning, projekt för att definiera fram-
gång i skolor, eller hur interaktionen och kommunikationen ser ut mellan 
ledare, lärare och elever i framgångsrika skolor. Här blandas målrationellt 
tänkande med tal om skolledarskap som något som formas i social interak-
tion eller liknas ledarskapet vid ett nätverk av relationer – inte längre som 
enbart en individ- och beteenderelaterad praktik förknippad med en enda 
person.  

                                                      
34 Utbildningsdepartementet, Lärande ledare. Ledarskap för dagens och framtidens skola. 
Utbildningsdepartementets skriftserie, rapport 4, 2001, s. 11. 
35 a.a., s. 36. 
36 Glenn Hultman, Spindlar i känsliga nätverk. Skolans ledarskap och kunskapsbildning. 
Linköping: Univ., Skapande vetande, 34, 1998. 
37 Svedberg,  2000, s. 58-59. 
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Senare tids doktorsavhandlingar med liknande utgångspunkter är Josefin 
Brüde Sundins avhandling där hon betonar interaktionens betydelse för sko-
lans ledarskap. Brüde Sundin har tillämpat etnografisk metod och med hjälp 
av fältarbeten och intervjuer avsett att fånga innebörden och komplexiteten i 
skolledningsuppgiften. Hon menar att skolledarskapet tar form och byggs 
upp genom vardagliga möten där relationer och relationsskapande lyfts fram 
som centrala aspekter.38 Helene Ärlestig talar i sin avhandling om skolledar-
skap som relationellt och betraktar det som en social process påverkad av 
flera aktörer i skolsammanhanget. Genom intervjuer med lärare och rektorer 
har hon studerat kommunikationen mellan dessa båda yrkesgrupper och hur 
kommunikationen påverkar skolans resultat i framgångsrika skolor.39 Anita 
Nordzell har genom inspelade ledningsgruppsmöten och intervjuer med 
skolledare visat hur samtalad interaktion är formande för såväl skolledares 
identitetsbildning som skolans organisation och ledarskap.40 Nordzell talar 
om skolledning som gemensamt producerad inte som ett heroiskt ensamarbe-
te, där tal och samtal ses som en viktig del av ledningsarbetet. Nordzell är 
även knuten till den forskningsgrupp vid Stockholms universitet som i en 
publicerad antologi talar om skolledning som språk och förhandling.41 Här 
presenterar en rad forskare artiklar utifrån synen på skolans styrning och 
ledning som ”subjektiva, språkligt och socialt burna konstruktioner”.42 

Sammanfattat kan man säga att den svenska skolledningsforskningen un-
der åren från 1980 talets mitt och in på 2000 talet ofta präglats av instrumen-
tella och rationella förklaringsmodeller där ledaren betraktats ur traditionellt 
hierarkiskt perspektiv. Skolans ledningsfunktion har i sådana studier fram-
ställts som en individualiserad och avkontextualiserad praktik med rektor 
som ensamt ansvarig uttolkare av skolans mål. Med hjälp av särskilda ledar-
stilar och metodisk påverkan har det sedan gällt att få medarbetarna att reali-
sera rektors idé eller vision av målen. Sundgren menar också att föreställ-
ningen ”om den starke ledaren som i kraft av sin person och sina visioner, 
mer eller mindre ensam kan förändra organisation och verksamhet”, är allt-
för enkel.43 Sett ur feministisk synvinkel så bygger denna styrningsidé på 
traditionellt maskulina ledningsideal med militärt ursprung, kopplad till 
nyckelbegrepp som initiativ, styrka och karisma. Mats Alvesson talar t.ex. 
om ”maskulinitetens kulturella dragningskraft” som kan leda till ”överdrivna 
idéer om chefen som hjälte”.44 Skolans ledningsfilosofi har länge grundat sig 

                                                      
38 Josefin Brüde Sundin, En riktig rektor: om ledarskap, genus och skolkulturer. Linköping: 
Univ. Institutionen för beteendevetenskap och lärande, 2007. 
39 Helene Ärlestig, Communication Between Principals and Teachers in Successful Schools. 
Umeå: Univ. Pedagogiska institutionen, 2008. 
40 Anita Nordzell, Samtalat skolledarskap: kategoriserings- och identitetsarbete i interaktion. 
Linköping: Univ. Institutionen för beteendevetenskap, 2007.  
41 Sundgren, 2006. 
42 a. a., s. 14. 
43 a. a., s. 16. 
44 Mats Alvesson, Organisationskultur och ledning. Malmö: Liber ekonomi, 2001, s. 213. 
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på denna föreställning om den ensamme starke och karismatiske ledaren som 
ger visioner och verklighetsdefinitioner till sina följeslagare. Detta synsätt 
menar Alvesson även gynnar intresset för strategitänkande och tron på just 
ledarskapsmodeller.  

Under senare år kan man så iaktta en förskjutning av denna syn på rek-
torsfunktionen. Forskningen inom området ger nu även exempel på när le-
darskapet istället beskrivs som en socialt formad och omformad praktik som 
äger rum i interaktion med sin omgivning. Skolledarskapet existerar inte 
oberoende sitt sammanhang utan uppstår och konstrueras genom diskurser, 
språk och handlingar, unika för sitt specifika yrkessammanhang och kultu-
rella språksystem. Till diskussionen om skolans ledarskap fogas nu diskurs-
analytiska och socialkonstruktionistiska synsätt vilket också öppnar upp för 
nya möjligheter att förstå könskonstruktionens betydelse för skolans ledar-
skap – vilket också är det främsta syftet med föreliggande avhandling.  

Skolledarskap och kön 
Skolledarskapets könsdimension har dock inte ingått som en självklar del i 
skolledningsforskningen. När könsperspektivet behandlats så har det van-
ligtvis skett i särskilda studier med ett avgränsat intresse för just denna fråga. 
Svenska studier som problematiserat kön i förhållande till skolledarskap är 
dock förhållandevis få. Startskottet gick i Sverige mot slutet av 1970 talet då 
det ringa antalet kvinnliga skolledare för första gången i historien sågs som 
ett problem. Skälen till den kvinnliga frånvaron utreddes av Helena Herlin i 
den första forskningsrapporten inom området.45 En annan pionjärinsats står 
Annika Ullman för som 1997 med sin avhandling Rektorn – en studie av en 
titel och dess bärare, bidrog till att kvinnliga skolledare skrevs in i den 
svenska skolledningshistorien.46 Ullman behandlar rektorsbegreppets sociala 
och symboliska betydelseutveckling och studerar vilka som haft mandat att 
utdela rektorstiteln och vad som kännetecknat de grupper som erhållit den. 

Internationellt är den könsinriktade skolledningsforskningen, vilken 
främst handlat om kvinnors skolledarskap, sedan 1970 talet ett etablerat och 
mycket omfattande kunskapsområde. Generellt sett har frågan om huruvida 
det existerar ett särskilt slags kvinnligt ledarskap engagerat många forskare 
världen över. Såväl i Sverige som internationellt har man i sådana studier på 
olika sätt sökt kartlägga det kvinnliga skolledarskapets unika karaktär och 
innehåll.47 Svenska avhandlingar på detta tema står Sten-Sture Olofsson och 

                                                      
45 Helena Herlin, Om kvinnor och skolledarskap. En intervjuundersökning, i Fler kvinnor som 
skolledare. Betänkande av utredningen om kvinnliga skolledare, SOU 1980:19. 
46 Annika Ullman, Rektorn. En studie av en titel och dess bärare. Studies in Educational 
Sciences 11. Stockholm: HLS Förlag, 1997. 
47 Sten-Sture Olofsson, Kvinnliga rektorers ledarstil i svensk grundskola. Diss. Stockholm: 
Almquist & Wiksell International, 1998. Britta Wingård, Att vara rektor och kvinna. Uppsala 
Studies in Education 73, Uppsala: Univ., 1998. Helen B. Regan & Gwen H. Brooks, Out of 
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Britta Wingård för, som båda samma år lade fram de första avhandlingarna 
om skolledarskap och kön vid svenska universitet. Rapporteringen om ett 
särskilt och annorlunda kvinnligt ledarskap uppmuntrade till jämförelser och 
kom att ge ytterligare energi åt det stora intresset för skillnader mellan 
kvinnliga och manliga skolledares utövning, en inriktning som dominerat det 
internationella forskningsområdet i åtskilliga decennier.48 Här har man hu-
vudsakligen utgått från essentiella och särartsbestämda könsföreställningar 
och ofta fokuserat på kvinnors och mäns olikheter.  

Med etableringen av feministisk teori under det sena 1900 talet följde nya 
sätt att se på skolledarskap där diskursanalytiska och socialkonstruktionistis-
ka perspektiv, på samma sätt som för forskningsområdet i övrigt, nu även 
kom att innefatta den könsinriktade skolledningsforskningen. Med dessa 
perspektiv har fokus förflyttats bortom de könsbestämda kropparna och de 
könsstereotypa skillnadsresonemangen, för att istället studera skolledares 
subjekts- och identitetsskapande och hur konstruktionen av skolledarskap 
går till. Två representativa forskare för ett sådant perspektiv utanför Sverige 
är Jill Blackmore och Jorunn Møller.  

Blackmore som är verksam i Australien, tillhör en av de tidiga feminis-
terna inom skolledningsforskningen och beskriver sig som feministisk post-
strukturalist där diskurs, subjektivitet och makt utgör centrala begrepp. Hon 
diskuterar ledarskapspositionen som tätt sammanlänkad med olika könsdis-
kurser där kvinnors och mäns subjekts- och identitetsformationer utgör 
grundpelare för ledarskapskonstruktionen. Blackmore har i flertalet av sina 
texter kritiserat ett som hon anser ensidigt fokus på kvinnors ledarskap vilket 
hon menar leder uppmärksamheten förbi de strukturella och politiska frågor-
na innefattande de köns- och maktstrukturer som i hög grad formar skolans 
ledarskap.  

Møller är en av Norges ledande skolledningsforskare och även internatio-
nellt etablerad inom området. Hon har medverkat i flera internationella 
forskningsprojekt som bland annat handlat om kvaliteter och karaktäristik 
hos framgångsrika rektorer. Men hon har även intresserat sig för hur skolle-
dare skapar sina ledaridentiteter och då bland annat lutat sig mot det hon 
benämner radikal feminism, som handlar om att synliggöra den makt som 
ligger i de omgivande strukturerna.49 Även Møller förstår kön som en posi-
tion satt under ständig förhandling. Hon menar att kön ingår i vårt sätt att 

                                                                                                                             
Women´s Experience. Creating Relational Leadership. Thousand Oaks, CA: Corwyn Press, 
1995 m.fl. 
48 Lisbet Meijer, Kvinnor och ledarskap. En forskningsöversikt, i Fler kvinnor som skolleda-
re. Betänkande av utredningen om kvinnliga skolledare, SOU 1980:19. Bert Stålhammar, 
1984. Ulf P. Lundgren, Att organisera skolan: Om grundskolans organisation och ledning. 
Stockholm: Liber, 1986. Judith A. Adkinson, Women in School Administration: A Review of 
the Research. Review of Educational Research, 51 (3), 1981, 311-343. Charol Shakeshaft, 
Women in Educational Administration. Newbury Park, CA: Sage, 1990. m.fl.  
49 Jorunn Møller, Ledaridentiteter i skolan: positionering, förhandlingar och tillhörighet. 
Lund: Studentlitteratur, 2006.   
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tala om ledarskap och påverkar därför hur individen förstår sig själv och 
skapar sin egen ledaridentitet. Møller har bl.a. visat hur omgivande diskurser 
och talet om ledarskap formar ledaridentiteten samtidigt som deltagandet i 
arbetsgemenskapen spelar en viktig roll. Det är genom att observera andra, 
praktisera yrket och genom socialt samspel med omgivningen som rektorer 
skapar sig själva som ledare menar Møller. 

Under 2000 talet har två doktorsavhandlingar på temat kön och skolledar-
skap lagts fram vid svenska universitet. Karin Franzén har utifrån en femi-
nistisk poststrukturalistisk ansats och med hjälp av intervjuer undersökt hur 
skolledare och lärare i sitt tal konstruerar skolledarskapet och hur dessa kon-
struktioner kan förstås ur ett könsperspektiv.50 Franzén identifierar tre olika 
positioner som de intervjuade talar utifrån; supporter, chef och pedagogisk 
ledare. Samtliga dessa positioner intas av både kvinnor och män i Franzéns 
material. Hon konstaterar också att kvinnliga och manliga skolledare talar 
om sitt ledarskap på liknande sätt där båda könen för fram vikten av att vara 
lyhörd och tillgänglig men att de upplever beslutsfattandet som obekvämt. 
Franzén upprätthåller dock samtidigt en essentiell dimension av skolledar-
skapet när hon vidare menar att det är närvaron av ett stort antal kvinnliga 
skolledare i svenska grundskolor, och som man kan anta med kvinnokroppen 
förenliga egenskaper, som bidragit till att skolledarskapet förvandlats till ett i 
högre grad kvinnligt könskodat yrke än tidigare.51  

Brüde Sundin har i sin ovan refererade avhandling även studerat genus 
betydelse för skolledarskapet och konstaterar, till skillnad från Franzén, att 
rektorsyrket - det stora antalet kvinnor till trots - fortfarande är manligt ge-
nuskodat och att det ofta är män som förknippas med yrket.52 Kvinnor och 
män förhåller sig dock på olika sätt till rektorsrollen. Brüde Sundin urskiljer 
konturerna av ”ett lokalt genuskontrakt” som kvinnliga och manliga rektorer 
har att förhålla sig till och som innebär en uppdelning efter kön. En kvinnlig 
rektor ska t.ex. vara relationsinriktad utan att förlora sin handlingskraft – 
annars ses hon som en ”kärring”. En manlig rektor ska visa auktoritet och 
vara tydlig men inte på bekostnad av att vara demokratisk – annars ses han 
som ”militärisk”.53 Den självklara manliga ledarauktoriteten menar Brude 
Sundin för med sig att de manliga rektorerna inte stöter på problem i hanter-
ingen av exempelvis stökiga elever eller i möten med personer med invand-
rarbakgrund. Kvinnliga rektorer får i liknande situationer agera på omvägar 
eller involvera en man, och de förväntas även vara mjukare och mer om-
sorgsinriktade än sina manliga kollegor.  

Sammanfattningsvis kan man säga att även den könsinriktade skolled-
ningsforskningen dominerats av logiskt rationella synsätt i bemärkelsen att 

                                                      
50 Karin Franzén, “Is I magen och ett varmt hjärta”. Konstruktionen av skolledarskap i ett 
könsperspektiv. Diss. Umeå: Univ. Pedagogiska institutionen, 2006.  
51 a. a., s. 113-114. 
52 Brüde Sundin, 2007. 
53 a. a., s. 205. 
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skolledares könstillhörighet setts som garant för en särskild uppsättning 
egenskaper och beteenden, vilka skiljer kvinnor och män åt. Ansenlig fors-
karmöda har lagts ner på att under olika rubriker och så noggrant som möj-
ligt identifiera sådana unika och skilda särdrag mellan könen.  Skollednings-
forskare har i sådana studier ofta lagt stor vikt vid könstillhörighetens bety-
delse för under vilka villkor man arbetat och hur man förhållit sig till och 
upplevt sitt ledarskap.  

Men även inom könsinriktad skolledningsforskning har synsätten vidgats 
med hjälp av bl.a. feministisk teori där diskursanalytiska och socialkonstruk-
tionistiska angreppssätt ofta ingår. Historiskt och socialt etablerade föreställ-
ningar om uppdelningen och motsättningen i kvinnligt och manligt har dock 
visat sig svåra att överge. De lockar hela tiden till jämförelser och att även 
fortsättningsvis - en feministisk ambition till trots - presentera forskningsre-
sultat i termer av könsskillnader. Min uppfattning är att det fortfarande sak-
nas studier med siktet inställt på diskursanalys för att synliggöra vilka köns-
diskurser som är verksamma i skolledares vardagsarbete, hur dessa diskurser 
intervenerar och griper in i skolledarskapet och får betydelse för vilka köns- 
och yrkespositioner som överhuvudtaget är möjliga för skolledare att inta.  

Skolledarskap som könsskapande praktik – mitt eget projekt 
Mitt eget intresse för frågor om skolledarskap och kön väcktes under mitten 
av nittiotalet. Som verksam lärare vid en skolledarutbildning i Stockholm 
kunde jag inte bara konstatera en kvinnlig majoritet bland de studerande, 
utan förundrades också tillsammans med många andra över det snabbt väx-
ande antalet kvinnliga rektorer över landet som helhet. Intresset för frågor 
om skolledarskap och kön var vid denna tid stort, såväl bland de studerande 
som i en rad andra sammanhang utanför lektionssalen och högskolan. Paral-
lellt slogs jag av avsaknaden av både forskning och läromedel inom området. 
Dessa sammantagna omständigheter kom att fungera som startskott för mitt 
avhandlingsarbete. Mitt forskningsintresse har främst gällt vad skolledare 
själva åstadkommer och hur de ”gör” och iscensätter såväl ledarskap som 
kön, förenligt med diskursivt styrda möjligheter och begränsningar för egna 
och andras sätt att vara och agera - och inte minst - vilka skolmiljöer som 
därigenom byggs upp. 

Avhandlingsprojektet har bedrivits inom ämnesområdet pedagogik och 
utgår från ämnets övergripande intresse för kulturella och sociala samspels-
processer mellan individen och dennes omgivning.54 Pedagogikämnet som 
tvär- eller flervetenskaplig disciplin har över tid kommit att få en utökad 
bredd. På senare tid har bl.a. poststrukturalistiska perspektiv visat sig an-

                                                      
54 Se t.ex. Gunnar Sundgren, ”Pedagogik – vetenskapen om hur människan blir till som kultur 
och samhällsvarelse”, i Maria Andrée m.fl. (red.), En klass för sig – om forskning och fors-
karutbildning vid Lärarhögskolan i Stockholm. Stockholm: HLS Förlag, 2007, s. 54-61. 
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vändbara för att belysa fenomen som traditionellt ansetts viktiga inom det 
pedagogiska forskningsområdet och som t.ex. rör frågor om identitet och 
kön. Identitet och identitetsbildning som en pedagogisk fråga har också rönt 
ett allt större intresse bland pedagogiska forskare.55 Språkets betydelse för 
den sociala samspelsprocessen spelar här en central roll. 

Mitt avhandlingsarbete har inspirerats av poststrukturalistisk teori i be-
märkelsen att varken kön eller skolledarskap betraktats som något förutbe-
stämt och fast utifrån ett fristående och sammanhållet subjekt. Utgångspunk-
ten är istället att det är i språklig och social interaktion som individen kon-
struerar sin identitet/subjektivitet – utifrån flera och föränderliga identifika-
tioner. Språket ses därmed som performativt dvs. beteckningarna skapar och 
frambringar det som de säger sig beskriva.  

Rektorers identitets- och subjektsskapande betraktas därmed dels som 
formade i sitt historiska och kulturella sammanhang och av omgivande 
strukturer/diskurser, dels i förhållande till andra människor i sociala sam-
spelsprocesser. Subjektiviteten och hur rektorerna konstituerar sig själva som 
skolledande subjekt, får i sin tur effekter på hur de sedan iscensätter och 
”gör” såväl sitt ledarskap som kön. I detta synsätt ligger därmed att iscen-
sättningar av ledarskap också handlar om iscensättningar av kön. Kunskap 
om skolledarskap och kön produceras således enligt detta perspektiv aldrig 
bortom eller skiljt från subjektet utan som här, genom de intervjuade rekto-
rernas sätt att skapa identiteter och att tänka, tala och agera. 

Avhandlingens syfte, frågeställningar och uppläggning 
I avhandlingen behandlas således flera dimensioner av skolledarskapet som 
dels rör skolledarskapets historiska omständigheter och vilka föreställningar 
om kön och könsdiskurser som format skolans ledarskap över tid. Det hand-
lar också om diskursernas överlevnadskraft och hur dagens rektorer förhåller 
sig till dessa historiskt sett inflytelserika norm- och regelsystem; vilka dis-
kurser som upprepas alternativt utmanas i form av motdiskurser.  

Men det som också står i fokus är rektorers subjektsskapande och vilka 
diskurser som ger möjliga subjektspositioner för rektorerna att inta. Vad för 
slags rektorer man vid ingången till 2000 talet vill vara och vilka slags verk-
samheter man utifrån detta organiserar fram. Utgångspunkten är att före-
ställningar om kön och könsdiskurser inte bara görs till en del av den egna 
självförståelsen och subjektiviteten, utan också görs fasta och materialiseras 
genom sätt att organisera, leda och fatta beslut, i bemötandet av kvinnliga 
och manliga lärare, flickor och pojkar och genom de krav och förväntningar 
som ställs på deras sätt att vara och uppträda – levda beteenden och prakti-

                                                      
55 Se t.ex. Carl Anders Säfström (ed.), Identity. Questioning the logic of identity within educa-
tional theory. Lund: Studentlitteratur, 1999. 
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ker. Det handlar således även om vilka subjektspositioner man tilldelar andra 
i skolmiljön och hur rektorerna ser på och beskriver lärare och elever. 

Utifrån det faktum att flera diskurser är i omlopp i skolmiljön – såväl för-
ankrade i ett större historiskt och kulturellt sammanhang som genom ska-
pandet av motdiskurser i skolmiljön - är också flerfaldiga subjektspositioner 
öppna och möjliga för rektorerna att både själva inta och tilldela andra. I 
dessa flöden av möjliga identifikationer och positioner som skolmiljön er-
bjuder är således subjektet, här rektorerna, aldrig passivt mottagande utan 
aktivt medverkande och konstruerande. Rektorer ses i avhandlingen därmed 
som agentiska subjekt med möjlighet att påverka och förändra, och betraktas 
därmed också som aktivt medverkande i skolans könsskapande. 
 
Avhandlingens syfte är att belysa hur olika föreställningar om kön och köns-
diskurser skapat varierande betingelser för formandet av skolans ledarskap 
under olika tidsepoker.  

Hur har skolledningshistoriens utveckling sett ut ur könsperspektiv? Vilka 
föreställningar om kön och könsdiskurser har över tid varit styrande? Hur 
har de format kvinnliga och manliga rektorers verksamhet och relation? 

Vilka könsdiskurser ger möjliga subjektspositioner för de intervjuade rekto-
rerna att inta respektive tilldela lärare och elever, vilka är positionerna – och 
vilka materialiseringar och maktförhållanden hänger samman med dessa? 

Avhandlingen bygger på ett omfattande material som insamlats i olika om-
gångar under en dryg tioårsperiod. Materialet presenteras i form av en text-
baserad del och en del baserad på intervjumaterial från två intervjustudier. 
För att kunna besvara mina frågor har jag, förutom intervjuer med ett antal 
rektorer runt millennieskiftet, också tagit del av en stor mängd historiskt 
dokumenterande material rörande skolledarnas historia. Jag har granskat 
forskningsrapporter i form av monografier, antologier, doktorsavhandlingar, 
artiklar, papers. I granskningen har även ingått politiska texter i form av 
statliga utredningar, skrivelser och propositioner. Därutöver har jag även 
tagit del av allmän debatt och opinion via dags- och fackpress. Dessa olika 
materialtyper har, tillsammans med intervjumaterialet, kommit att komplet-
tera varandra för att visa på vilka könsdiskurser som i förhållande till skolans 
ledarskap opererat och förändrats över tid.  

Avhandlingens disponeras på följande vis: efter detta första inledande ka-
pitel där mitt avhandlingsprojekt placerats in i ett sammanhang och syfte och 
frågeställningar presenterats, följer ett kapitel där avhandlingens kunskaps-
teori behandlas och ett kapitel som behandlar material och metod. I de fyra 
följande kapitlen 4-7 ges sedan resultaten från den textbaserade studien. I 
kapitlen 8-10 presenteras resultat från de båda intervjustudierna. I kapitel 11 
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sammanfattas, diskuteras och analyseras avhandlingens resultat. I kapitel 12 
betraktas avhandlingens huvudresultat ur ett vidare samhällsperspektiv. 
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Kapitel 2: Teori  

Avhandlingens empiriska material består som tidigare nämnts av en textba-
serad del och en del baserad på intervjumaterial från två intervjustudier, pre-
senterat i sammanlagt sju resultatkapitel. Tidsmässigt innefattar materialet 
perioden från 1830-talet fram till tiden runt sekelskiftet 2000. Materialet 
analyseras och diskuteras med stöd i feministisk poststrukturalistisk teori-
bildning där historikern Joan W. Scott och filosofen och queerteoretikern 
Judith Butler utgör förgrundsfigurer.  

Vad som kommit att kallas ”den språkliga vändningen” har inneburit en 
postmodernistisk reaktion på det ”moderna” upplysningsprojektets generali-
serande och allmängiltiga lagbundenheter och tron på att språket skulle re-
presentera eller spegla en på förhand existerande verklighet, kunskap eller 
sanning. Ur postmodernistisk synvinkel handlar det istället om språkets per-
formativa och konstituerande roll, där intresset är inriktat mot språkets verk-
ningar och vad man med språkets hjälp rent konkret vill och kan åstadkom-
ma. Det handlar således om språkanvändningens produktiva, skapande, 
funktionella, interaktiva och kontextberoende karaktär – språkbruk i specifi-
ka sociala miljöer, där språket gör det möjligt att skapa något i ett särskilt 
sammanhang.56 Här ges även diskursen en central roll i bemärkelsen sätt att 
tala och skriva om, i det här fallet, skolledarskap och kön och vad dessa dis-
kursiva föreställningar får för social och materiell verkan.  

Utifrån mitt övergripande syfte att belysa hur olika könsdiskurser över tid 
skapat betingelser för formandet av skolans ledarskap, fann jag det fruktbart 
att ta hjälp av Scott och hennes utarbetade modell för könsanalyser, som i 
mitt eget fall även kom att fungera som modell för diskursanalys. Scotts 
utgångspunkt är nutidshistorisk och i den bemärkelsen söker hon så att säga 
spåren av nuet i det förflutna. Det har således inte handlat om en kronolo-
giskt sammanhållen berättelse eller en redogörelse för särskilda historiska 
ögonblick. Scott talar istället om historien som idéburen eller som inskriven i 
diskursiva meningssystem, vilket avser hur historieutvecklingen är samman-
länkad med olika diskurser vilka framträtt, normaliserats, omförhandlats och 
förändrats i en ständigt pågående process av successiva innebördsförskjut-
ningar och där vissa diskurser varit mer överlevnadskraftiga än andra.57 Ge-

                                                      
56 Se t.ex. Mats Alvesson, Postmodernism och samhällsforskning. Malmö: Liber Ekonomi, 
2003, s. 56. 
57 Omkring detta resonerar Scott i sitt introduktionskapitel, s. 1-11, i Joan W. Scott,  
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nom att följa de historiska brytpunkter då betydelser av kön inom ramen för 
olika sätt att tala och tänka om skolledarskap, gripit in och format och om-
format kvinnliga och manliga skolledares verksamhet och hierarkiska rela-
tion, kan man förstå hur nuet har skapats.  

Även när det gällt mina intervjustudier sökte jag mig bort från essentiella 
och universella innebörder av kön liksom från könsstereotypa skillnadsreso-
nemang. Jag tilltalades därför av postmodernismens idé om fragmenterade 
och rörliga identiteter. Utmärkande för feministisk poststrukturalism är en 
tydlig subjektsteori som går ut på att subjektet inte existerar färdigt och be-
ständigt utan blir till och skapas genom diskurser, språk och handlingar. 
Diskurserna skapar subjektspositioner för individen att inta eller placera sig 
i, vilka i sin tur driver fram individens intentioner och handlingar, eller om 
man så vill, materialiseringar. Här tog jag hjälp av Butler som i högre grad 
än Scott, utvecklat en subjektsteori. För den feministiskt poststrukturella 
teorin är även subjektets agentskap viktigt. Subjektet som positionerar sig 
och tänker, talar och agerar inom ramen för olika diskurser, kan likaväl som 
att ta upp dem, också gå i motstånd mot dem och skapa motdiskurser, och 
därmed utifrån självständiga val och positionsbyten även påverka och för-
ändra. Jag har således inte haft ambitionen att lyfta fram de intervjuade rek-
torerna som individer med specifika och unika särdrag, inte heller som mari-
onetter i diskursernas våld. Min strävan har istället varit att sätta könsdiskur-
serna i blickpunkten, med de intervjuade studerade som självständiga och 
aktivt medskapande och föränderliga subjekt där språket betraktas som per-
formativt. Ett sätt att ytterligare dra nytta av Butlers subjektsteori har varit 
att särskilt uppmärksamma i vilka situationer och sammanhang som posi-
tionsbyten har ägt rum och vilka diskurser och skolledningspraktiker som 
utmanar och får rektorerna att vilja omskapa sig och anta en förändrad sub-
jektivitet eller självförståelse - ett (feministiskt) poststrukturellt synsätt som 
Alvesson formulerar på följande sätt: 

Det förutsätts följaktligen att det aldrig har funnits en mänsklig väsenskärna 
eller en stabil, fast känsla av subjektivitet. Placera ett subjekt utanför sin mil-
jö eller ställ henne inför en ny diskurs, så kommer hon att reagera och skapas 
på nytt.58  

I följande avsnitt presenteras Scotts och Butlers teorier med tillhöriga reso-
nemang, Scotts modell för diskurs- och könsanalys och min egen tillämpning 
av densamma liksom utgångspunkterna för Butlers subjektsteori. Kapitlet 
avslutas med en sammanfattande och samlad presentation av de begrepp som 
utgör analytiska verktyg i avhandlingen. 

                                                                                                                             
Gender and the Politics of History. New York: Chichester: Columbia University Press, 1999. 
58 Alvesson, 2003, s. 43. 
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Inledningsvis till frågan om kön eller genus 
Under de senaste decennierna har valet mellan att tala om och använda be-
greppen kön eller genus ansetts viktigt. I distinktionen mellan de båda be-
greppen har kön setts som biologiskt givet och genus som socialt och kultu-
rellt konstruerat. Exakt vad denna uppdelning består i är dock sällan utrett 
och Åsa Carlson är en av dem som menar att uppdelningen både är oklar och 
vetenskapsteoretiskt otillräcklig.59  

Antingen reduceras det biologiska till något som bara sätter avlägsna gränser 
för det sociala/kulturella (”kön blir genus”), eller också sväller det biologiska 
ut på det socialas/kulturellas bekostnad (”genus blir kön”). För att det ska 
vara motiverat att göra distinktionen mellan kön och genus, krävs det att vi 
kan dra en gräns, om än inte knivskarp, mellan biologiskt och soci-
alt/kulturellt (eller göra någon annan distinktion) och att det blir något kvar 
på båda sidor.60 

Detta gör, menar Carlson, att den exakta innebörden av genusbegreppet kan 
variera ”från teori till teori, och med respektive teoris användning och syf-
te”.61 I avhandlingen använder jag begreppet kön genomgående och i bred 
bemärkelse innefattande både kroppsliga och sociala villkor, kön och kropp 
skapat av språk, kultur, historia och i konstant förändring och rörelse. Detta 
innebär att jag i mina analyser inte särskiljer vad som är ett biologiskt eller 
socialt, givet eller konstruerat kön. Dels på grund av svårigheten att reda ut 
var skiljelinjen går. Dels för att genusbegreppet enligt min mening har fått en 
allt otydligare innebörd och ofta förknippats med synen på såväl könskon-
struktionens som maktordningens relativa stabilitet.  

Kön kopplas numera samman med begreppet intersektionalitet med vilket 
man avser att synliggöra hur olika maktordningar och kategorier är samman-
flätade och beroende av varandra, gällande kön, etnicitet, sexualitet, ålder, 
religion och klass. Flera aspekter spelar således roll för konstruktionen av en 
individs identitet och dess villkor. Givet denna förståelse har jag ändå valt att 
låta avhandlingen enbart fokusera på kön och könsföreställningars/diskursers 
inverkan på skolledningshistorien och rektorers identitetsbildning eller när-
mare bestämt, hur rektorer konstituerar sig själva som skolledande subjekt 
och iscensätter och ”gör” såväl sitt ledarskap som kön. 

                                                      
59 Åsa Carlson, Kön, kropp och konstruktion. En undersökning av den filosofiska grunden för 
distinktionen mellan kön och genus. Stockholm/Stehag: Symposion, 2001. För en ytterligare 
fördjupning av distinktionen mellan kön eller genus se även Gemzöe, Lena, Feminism. Stock-
holm: Bilda, 2002. 
60 Carlson, s. 80. 
61 a. a., s. 18. 
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Historieskrivning som diskursiv praktik 
Med boken Gender and the Politics of History (1988, reviderad 1999), kom 
historikern Joan W. Scott att mot slutet av 1980-talet etablera sig som femi-
nistisk forskare och hennes arbeten att tas som utgångspunkt för åtskillig 
forskning inom området. De frågor som intresserat henne som historiker 
anknyter till mina egna i förhållande till skolledningsområdet, och gäller 
bland annat hur föreställningar om kvinnligt och manligt varierat i tid och 
rum, hur dominerade könsnormer skapats och upprätthållits och hur frågor 
om makt och rättigheter samspelat med uppfattningar om manligt och kvinn-
ligt och påverkat människors livs - och arbetsvillkor.62  

Som jag läser Scott så betraktar hon historien som något som tolkas och 
förstås i den tid och det sociala sammanhang där den skrivs fram. Den histo-
riska framställningen av det förflutna sker således aldrig neutralt och förut-
sättningslöst utan är förbunden med dagens könsföreställningar, kulturellt, 
socialt och kunskapsteoretiskt. Det är i denna nutidshistoriska bemärkelse 
som Scott talar om historieskrivning som diskursiv praktik.63 

Scott finner det anmärkningsvärt att man i den organiserade kunskapen 
om världen och i berättelsen om civilisationens uppkomst så totalt uteslutit 
eller underordnat kvinnor och markerat deras egenart i relation till den Uni-
verselle mannen. Detta indikerar, menar hon, en politik som fastställer och 
upprätthåller förmånsrätter, undertrycker vissa medborgare till förmån för 
andra och naturaliserar vissa kategorier och diskvalificerar andra. Med detta 
åsyftar inte Scott en konspiratorisk politisk makt bedriven i ett begränsat 
egenintresse - det handlar snarare om försvarandet av en kollektiv tradition 
och idé. Det är här som hon menar att de epistemologiska frågorna väcks, 
frågor som t.ex. handlar om sambandet mellan kunskap och makt. Genom att 
ställa frågor om hur maktordningar och könshierarkier konstrueras och legi-
timeras avser Scott att vända blicken bort från ursprung och enskilda orsaker 
och istället rikta intresset mot process, mångfald, retorik och diskurs. Hennes 
argumentation utgår från synen på kön som en grundläggande beståndsdel i 
sociala relationer baserade på uppfattade skillnader mellan könen.  Detta 
menar Scott gör kön till ett primärt sätt att beteckna maktrelationer. Makt 
produceras genom de sätt på vilka diskursen blir formande för social organi-
sering och strukturering av stat och samhälle liksom för konstruktionen av 
könsidentiteter.  

                                                      
62 Min läsning och sätt att referera till Scott utgår främst från den första delen av hennes bok i 
den reviderade upplagan som utkom 1999, Part 1: Toward A Feminist History, s. 1-50, där 
hon kritiskt diskuterar en omprövning av såväl traditionell historieframställning som veten-
skapliga förhållningssätt och arbetsmetoder. 
63 Se även Hultqvists och Peterssons distinktion mellan historia och nutidshistoria i Kenneth 
Hultqvist & Kenneth Petersson, Foucault – namnet på en modern vetenskaplig och filosofisk 
problematik. Stockholm: HLS Förlag, 1995, s.22. 
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Scott ger språket en central betydelse, inte i form av ”ord” utan i bemär-
kelsen diskursiva meningssystem med hänvisning till idéhistorikern Michel 
Foucault, en symbolisk ordning överordnad det faktiska behärskandet av 
språket. När skillnader mellan könen artikuleras etableras innebörden av 
dessa skillnader. Analysen av språket menar Scott behöver innefatta såväl 
likheter som skillnader och motsägelser, vad som inte sägs eller tystas ner 
osv. Så kan exempelvis exkluderingar och marginaliseringar av det som 
kodas feminint samtidigt bli ett sätt att garantera acceptansen av det som 
kodas maskulint. Att t.ex. under lång tid ställa kvinnliga skolledare utanför 
den framskrivna skolledningshistorien och på så vis osynliggöra dem, för-
stärkte samtidigt acceptansen av manligt skolledarskap. Scott menar att det 
just är genom sådana processer som könshierarkier växer fram.  

Scotts analytiska ambition har således även en materiell sida vilken fram-
går av hennes modell för hur kön kan avläsas på olika sociala, språkliga och 
individuella nivåer:64  

Den första nivån avser studiet av kulturella symboler och de multipla och 
ofta motsägelsefulla representationer och myter om kvinnligt och manligt 
som symbolerna framkallar. Frågorna gäller här bl.a. hur de framkallas och i 
vilka kontexter.  

Den andra nivån är språklig och begreppslig och rör tolkningen och vil-
ken innebörd och betydelse symbolerna ges i det som kommuniceras.  Inne-
börder som kan uttryckas i religiösa, pedagogiska, vetenskapliga, juridiska 
och politiska doktriner. Dessa har genom historien huvudsakligen tagit form 
utifrån normativa påståenden och föreställningar om kvinnligt och manligt, i 
avsaknad av alternativa betydelser och möjligheter. Scott påpekar här nöd-
vändigheten av att lösa upp föreställningar om könskategorierna som perma-
nent binära, stabila och oföränderliga. 

Den tredje nivån gäller den sociala organiseringen av kön, hur föreställ-
ningar om kvinnligt och manlig utifrån olika innebörder struktureras och 
organiseras i stat och samhälle, familj och hushåll, i utbildning och under-
visning, på arbetsmarknaden osv. 

Den fjärde nivån benämns subjektiv identitet och handlar om hur indivi-
den installeras i den symboliska ordningen och införlivar kulturella innebör-
der och betydelser av kön - och hur könsidentiteter därigenom konstrueras.  

Genom dessa fyra med varandra sammanbundna nivåer erbjuder Scott ett 
systematiserat sätt att belysa relationer mellan könen i olika historiska sam-
manhang. Det gäller då i synnerhet sambandet kön och makt och de historis-
ka och sociala processer där könshierarkier, genom ett kontinuerligt skapan-
de av över- och underordningar, konstrueras och legitimeras. 

En avslutande tolkning av Scott är att hon framför allt utgår från diskur-
sens ensidiga inflytande när hon diskuterar konstruktionen av könsidentitet 

                                                      
64 Denna analysmodell presenterar Scott i bokens första del och kapitlet, Gender: A Useful 
Category of Historical Analysis, s. 28-50. 
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och produktionen av makt. Hon skiljer sig därmed, som den fortsatta texten 
ska visa, från Butler som i betydligt högre grad ger det självständigt hand-
lande subjektet en central och avgörande betydelse i dessa avseenden.  

Min egen tolkning och tillämpning av Scotts modell 
Scotts modell används som övergripande analysverktyg i avhandlingens 
textbaserade del, dock i en konkretiserad version och i förhållande till av-
handlingens syfte. Det betyder bl.a. att jag enbart använder mig av två nivå-
er. 

På det jag betraktar som den första nivån utgör skolledarskap den kultu-
rella symbol som studeras, och därmed vilka föreställningar om kön som 
skolledarskap framkallat genom historien, vilket innehåll dessa könsföre-
ställningar har haft samt hur och när de framkallats.  

På den andra nivån fokuseras den sociala organiseringen av kön och hur 
innebörder av olika könsföreställningar tagit sig sociala och praktiska uttryck 
inom skolledningsområdet och organiserats för särskiljning i form av exklu-
dering eller inkludering av kvinnor och femininitet/män och maskulinitet.  

I den textbaserade studiens analyser sammanfattar jag också i enlighet 
med Scotts intention, maktförhållandet mellan kvinnliga och manliga skolle-
dare och hur könshierarkier konstrueras och legitimeras genom historien. 

 På grundval av ovanstående blev det sedan möjligt att peka ut och namn-
ge ett antal könsdiskurser, i form av könsföreställningar, social organisering 
och könshierarkier, som format skolledningshistorien.  

En tredje nivå om identitetsbildning, motsvarande Scotts fjärde nivå 
kopplas till den intervjubaserade delen och analyseras utifrån en utvidgad 
begreppsapparat kopplad till Judith Butler. Den presenteras längre fram i 
detta kapitel.  

Könsmotsättningens strukturerande kraft 
I sin egenskap av historiker är Scott självkritisk. Hon menar att historiefors-
karnas omfattande dokumentation ändå inte gett den kvinnliga aktiviteten 
någon förändrad betydelse, ”min förståelse av den franska revolutionen för-
ändras inte av att få veta att kvinnor deltog i den” (min övers.)65. Hennes 
kritiska inställning och intresse för teoriutveckling svarar mot den självre-
flekterande hållning som utmärker feministisk forskning och som regelbun-
det föranleder forskare att återkomma till frågan om vad decennier av omfat-
tande arbete åstadkommit och vilken kunskap som producerats.66 En central 

                                                      
65 a. a., s. 30-31. 
66 T.ex. Sandra Harding, Instabiliteten i den feministiska teoribildningens analytiska kategori-
er. Kvinnovetenskaplig tidskrift, 8, 1987, 2/3, s. 4-22. Elin Kvande, Doing gender in organiza-
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utgångspunkt för resonemangen rör ofta könsmotsättningens strukturerande 
kraft och svårigheterna med att komma förbi talet om skillnader mellan 
kvinnor och män och etablera kunskap bortom de bestämda könskategorier-
na och de fysiska kropparna.67 Det faktum att mänskliga förmågor, uttrycks-
sätt och karaktärsdrag historiskt och kulturellt alltid inneslutits i asymmetris-
ka makthierarkier med förväntningar och uppdelningar i kvinnligt och man-
ligt, har gett många forskare anledning att ge könsskillnad en primär bety-
delse. Den centrala kritiken har då främst riktats mot den uppdelning mellan 
kvinnor och män som utgått från det biologiska arvets betydelse. Införandet 
av idén om ett socialt kön; genus, och med ett avståndstagande från biolo-
gisk determinism kom att knyta an till den motsättning mellan natur och 
kultur som är kännetecknande för västerländskt tänkande. Sociologen Robert 
W. Connell formulerar denna motsättning: 

Genus existerar därför att biologin inte bestämmer det sociala. Genus är en av 
dessa övergångspunkter där historiska processer tränger undan den biologiska 
evolutionen som förändringsform. Ur essentialismens synvinkel är genus en 
skamfläck, ett övergrepp. Sociobiologerna försöker hela tiden att avskaffa 
genus genom att bevisa att mänskliga sociala arrangemang reflekterar ett evo-
lutionärt tvång.68 

Det är också denna motsättning som kraftfullt ”strukturerar den offentliga 
politiken, institutionernas och individernas sociala mönster, uppdelningen av 
vetenskapen (samhällsvetenskap kontra naturvetenskap)” och som därmed 
formar våra grundläggande föreställningar och det sätt på vilket vi uppfattar 
omvärlden.69 I en av genusforskningens uppgifter att klargöra förhållandet 
mellan det sociala och det biologiska könet, ligger också denna motsättning 
och paradox – att samtidigt med särskiljandet också hantera frågor om likhet 
och samspelande faktorer i relationen natur/kultur. Sandra Harding skrev 
redan 1987,  

                                                                                                                             
tions. Theoretical possibilities and limitations. I: Gunnarsson, Ewa m.fl., Where Have All the 
Structures Gone? Doing Gender in Organizations. Examples from Finland, Norway and 
Sweden. Stockholm: Center for Gender Studies, Stockholm University, 2003. 
67 Här har Judith Butler, betecknad som en av vår tids mest betydelsefulla filosofer och teore-
tiker, haft ett stort inflytande på den feministiska teoribildningens utveckling. Se t.ex.Judith 
Butler, Gender Trouble. Feminism and the Subversion of Identity. London,: Routledge, 1999 
[1990]. 
68 Robert W. Connell, Maskuliniteter. Göteborg: Daidalos, 1996, s. 96. 
69 Harding, 1987,  s. 17. Ett exempel på hur denna motsättning och uppdelning av världen kan 
komma till uttryck i politisk retorik fann jag i DN/Kultur där den danske författaren Carsten 
Jensen kritiskt refererar den amerikanske statsvetaren Robert Kagan. ”…amerikaner är från 
Mars och européer från Venus. En hjältenation (USA) med en frän lukt av maskulinitet och 
med skjutklara vapen och beredskap att sätta kraft bakom sina ord stod gentemot en feminini-
serad kontinent (Europa) som tror att ondskan kan bekämpas genom diplomati och handelsav-
tal”. Carsten Jensen, Livräddare med vapen. New Orleans-syndromet/1. Dagens Nyheter, 18 
december 2005. 
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Vi måste följaktligen tänka och existera inom ramarna för den motsättning vi 
kritiserar /…/ De här motsättningarna är empiriskt felaktiga, men vi har inte 
råd att avfärda dem som oväsentliga så länge de formar våra liv och vårt 
medvetande.70 

Teoretiseringen av kön och hur vi socialt och kulturellt formas till kvinnor 
och män har behandlats under skilda rubriker i en mycket varierad forsk-
ningsproduktion men som också i stora delar bidragit till att upprätthålla 
könsdikotomin. Länge ställdes synliggörandet av kvinnor i fokus och att låta 
kvinnor få komma till tals med ”egen röst”.71 Ansenlig forskarmöda har i 
dessa sammanhang lagts ner på att argumentera för en särskild kvinnlig ra-
tionalitet.  

Det kvinnliga alternativet har handlat om att föra fram erfarenheter och 
egenskaper förknippade med kvinnors liv och arbete. Att kvinnor betraktats 
som annorlunda blev inte längre ansett som ett problem utan kom över tid att 
istället lyftas fram som en tillgång. I avhandlingen visar jag att detta synsätt 
också varit vanligt inom skolledningsforskningen. I en avsevärd mängd stu-
dier som på olika sätt tar upp skillnader mellan kvinnor och män beskrivs 
kvinnor som bärare av könsspecifika egenskaper särskilt lämpade för just 
skolledning. Kvinnor ses i dessa sammanhang som inriktade mot samarbete, 
kommunikation och relationer och företräder ett mer demokratiskt och delta-
garorienterat ledarskap än vad män anses göra. Bland mycket annat fram-
ställs också kvinnor som mindre hierarkiskt inriktade som lättare ger avkall 
på sin personliga makt till förmån för gruppen. Så har t.ex. ”relationellt le-
darskap” fått rubricera egenskaper kännetecknande för kvinnors sätt att 
leda.72 Kritik har regelbundet riktats mot att resultaten presenterats i termer 
av mindre/mer än, med en oftast outtalad ”manlig norm” inbyggd i resone-
mangen där manligheten utgjort en naturlig och fast referenspunkt. Det är 
även intressant att notera hur motsägelsefullt kvinnors förmåga rapporterats 
genom historien. Olika diskurser om vad som vid skilda tidpunkter ansetts 
vara sanningsenliga och riktiga uppfattningar om kvinnors förmåga har re-
gelbundet avlöst varandra.  

Det polära stilleståndet  
Feminismens paradox att samtidigt lyfta fram de könsskillnader som den 
också har för avsikt att utmana och upphäva har bidragit till vad som kritiskt 
benämnts ett ”polärt stillestånd”.73 Vare sig skillnader mellan kvinnor och 
män hänförs till biologiska, psykologiska eller sociokulturella orsaker, finns 

                                                      
70 Harding, 1987, s. 17-18. 
71 En klassisk text i det sammanhanget är Carol Gilligans, Med kvinnors röst.Psykologisk teori 
och kvinnors utveckling. Stockholm: Bokförlaget Prisma, 1982. 
72 Ett exempel på detta är Regan & Brooks, 1995. 
73 Kvinnovetenskaplig tidskrift behandlar i ett temanummer, 23, 2002, 4 om könsskillnad, där 
uttrycket förekommer. 
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en överhängande risk att ett könsstereotypt skillnadstänkande befästs. Socio-
kulturellt kön blir lika determinerat som biologiskt kön och vad som beteck-
nas som kvinnligt respektive manligt ses som något enhetligt universellt 
innefattande alla kvinnor och män. Variationer och likheter inom och mellan 
könskategorierna kommer bort och det blir istället homogeniteten inom varje 
kategori som överbetonas och blir styrande. Jane Flax påpekade i en relativt 
tidig artikel den feministiska forskningens motstridiga och oförenliga upp-
fattningar. Inte så sällan bidrar feminister själva till att reproducera stereoty-
piseringen av kvinnligt och manligt, vilket ställer krav på teoriutveckling.  

The complexity of our questions and variety of the approaches to them are 
taken as signs of weakness or failure to meet the strictures of preexisting 
theories rather than as symptoms of the permeability and pervasiveness of 
gender relations and the need for new sorts of theorizing.74  

Idén om uppdelningen och motsättningen i manligt och kvinnlig sitter djupt i 
vårt tänkande och poststrukturalistiskt inriktade forskare har pekat på hur 
svårt vi har att överge dessa historiskt etablerade föreställningar.  

För Judith Butler står könsuppdelningen på en tidslig, bräcklig och tillfäl-
lig grund som hon kallar en ”skapad social temporalitet”.75 Butler menar att 
det hela tiden finns en risk att teorier om den kulturellt konstruerade kroppen 
stannar vid generaliseringar. Kvinnor och män framställs som kroppar som 
passivt ställer sig till förfogande för ett kulturellt inskrivande, ”en kulturell 
källa som framställs som ’yttre’ i förhållande till denna kropp”76. Naturlig-
hetstänkandet är starkt och det socialt och kulturellt konstruerade könet be-
traktas lätt som stelnat över tid - de avlagrade genusnormerna skapar ett na-
turligt kön och ”ord, handlingar och åtbörder, artikulerade och iscensatta 
begär, skapar illusionen av en inre och organiserande genuskärna”.77  

I vissa fall tycks föreställningen att genus är konstruerat antyda en viss de-
terminism i de genusbetingade betydelser som påförs anatomiskt särskilda 
kroppar, varvid dessa kroppar uppfattas som passiva mottagare av en obevek-
lig kulturell lag. Om den relevanta ’kultur’ som ’konstruerar’ genus tolkas i 
termer av en sådan lag eller lagar, då förefaller det som om genus är lika de-
terminerat och oföränderligt som det var i ’biologi är öde’-teorierna. I så fall 
är det inte biologin, utan kulturen som blir ödet.78 

                                                      
74 Jane Flax, Gender as a Problem: In and For Feminist Theory. American studies, 1986, 31, 
2, s. 209. 
75 Judith Butler, Subversiva kroppsakter, i Lisbeth Larsson (red.). Feminismer. Lund: Student-
litteratur, 1996 [1990], s. 175. 
76 a. a., s. 167. 
77 a. a., s. 171. 
78 Judith Butler, Könet brinner! Judith Butlers texter i urval. Stockholm: Natur och Kultur, 
2005, s. 47-48. Orginaltexten är hämtad ur Butler, 1990, s. 12. 
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Det är här som Butler överger den problematiska uppdelningen mellan bio-
logiskt och socialt kön och istället talar om könets och kroppens materialise-
ring.79 Vad jag vet om mig själv, min kropp och mitt kön kan bara förstås 
genom mitt sätt att tänka, tala och agera. Enkelt uttryckt handlar det således 
om tänkesätt, föreställningar och attityder/språk och diskurser men också om 
vad vi rent konkret gör och vad som materialiseras i form av t.ex. beteende-
mönster, kroppsrörelser, klädval osv. – levda beteenden och praktiker. Det vi 
gör, våra praktiker är således ömsesidigt beroende av hur vi tänker och talar, 
samtidigt som våra kroppar formas av vad vi gör och hur vi lever. I avhand-
lingen använder jag detta teoretiska resonemang genom att fokusera hur de 
intervjuade talar om sig själva och hur de som ledare är och hur denna sub-
jektivitet/självförståelse sedan materialiseras genom deras sätt att uppträda 
och agera och vad de intervjuade i talet gör – i ett ömsesidigt beroendeför-
hållande.80  

En breddad teoretisk referensram 
Den ständigt pågående utvecklingen av teorier och angreppssätt inom det 
feministiska forskningsområdet utmärks av en allt starkare betoning av kön 
som instabilt där mångfald, komplexitet och variationer framhävs, med sär-
skilt fokus på föränderlighet – dvs. vad som kommit att kallas ett feminis-
tiskt poststrukturalistiskt sätt att tänka. Innebörden av kön är aldrig något en 
gång för alla givet utan könskategorierna ses som rörliga, flytande och möj-
liga att förändra och omförhandla. 

Även om Joan Scott är en representant för poststrukturalistiskt inriktad 
feminism och som sådan orienterad mot process och instabilitet så är hennes 
tolkningsverktyg inte specifikt utarbetade för att närmare analysera könskon-
struktionens komplexitet i förhållande till subjektsskapandet. Här kändes 
queerteoretikernas bidrag, och då i synnerhet Judith Butlers, som jag stöder 
mig på i avhandlingens intervjubaserade del, som betydelsefulla tillskott för 
min analys. Queerteoretikerna har enligt min mening tydligare problematise-
rat tvåkönsmodellen. Deras stora bidrag anser jag ligger just i framlyftandet 
av variationer vilket vidgat gränsdragningarna för det kulturellt begripliga 
men även lämnat viktiga och utvecklande bidrag till forskningen. 

Genom att föra samman begreppen kön, identitet och sexualitet har Judith 
Butler klargjort överlevnadskraften i den binära könsuppdelningen och hur 
vi identifierar oss som kvinnor och män utifrån det hon kallar den heterosex-

                                                      
79 Om detta talar Butler särskilt i Judith Butler, Bodies that Matter: On the Discursive Limits 
of ”Sex”. London: Routledge, 1993. En fördjupning av bland annat materialiseringsbegreppet 
utifrån Butlers tankegångar presenteras även i Åsa Carlson, Kön, kropp och konstruktion. 
Stehag: Symposion, 2001. 
80 Se vidare avhandlingens kapitel 3, s. 61-62. 
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uella matrisen.81 Denna matris utgör den kulturella tolkningsmall inom vil-
ken kroppar, kön och sexualitet får sin mening och blir begripliga, utifrån 
antagandet om heterosexualitet som självklar och obligatorisk normalitet. De 
åtskilda och heterosexuella könen är i vårt samhälle ännu en självklar ut-
gångspunkt för ett legitimerat och fullvärdigt medborgarskap, och för vår 
förståelse av vad som är ”normala” kvinnor och män och hur de förväntas 
förhålla sig till varandra. Två fristående och motsatta kön framstår då som de 
enda möjliga identifikationerna, med bestämda och tydliga regler för det 
rätta sättet att vara och uppträda på och där skillnader mellan kvinnor och 
män är förväntade och tas för givna. Enligt denna strikta heteronormativa 
princip har även rektorspositionen genom hela historien delats upp i katego-
rierna kvinnlig respektive manlig rektor, med därtill hörande särskiljande 
organisering av kvinnliga och manliga rektorers yrkesvillkor. 

Givet just könskategoriernas instabilitet med en öppenhet för variationer 
valde jag med koppling till mitt intervjumaterial, att bredda min teoretiska 
referensram i förhållande till Scotts begreppsapparat. Vartefter datainsam-
lingen pågick började jag ana oväntade variationer i mitt insamlade material. 
Egenskaper och förhållningssätt som avhandlingens intervjuade rektorer 
själva kategoriserat könsstereotypt enligt uppdelningen manligt och kvinn-
ligt, började då och då dyka upp i ”fel” kropp. För att kunna diskutera de 
tangeringar av könsgränserna som jag började ana fanns i mitt material vän-
de jag mig till Judith Butler. 

Av särskilt intresse för mina analyser är det sätt på vilket Butler diskute-
rar subjektsskapandet. Utgångspunkten är att subjektet inte existerar färdigt 
och beständigt utan blir till och konstitueras genom diskurser, språk och 
handlingar i en ständigt pågående process av positioneringar och materialise-
ringar. ”Identitet” är därmed inte en fråga om subjektets varaktiga inre kärna 
eller egenskaper, något som ständigt förblir detsamma.82 I butlersk mening 
förstås istället identitet som positioner och hur subjektet, genom olika identi-
fikationer intar varierande och rörliga subjektspositioner, tillgängliga för 
vem som helst och bortom de könsbestämda kropparna. I detta som Butler 
benämner de ständiga ”omformuleringarnas spel” stelnar således aldrig iden-
titeten, men begränsas av heterosexualitetens normer och de subjektspositio-
ner som är diskursivt tillgängliga för identifikation och som så att säga styr 
identifikationens bana. Det gäller därmed att undersöka vilka möjligheter till 
identifikationer som finns tillgängliga. 

                                                      
81 Judith Butler betraktas som en förgrundsgestalt inom det queerteoretiska forskningsområdet 
och fick sitt internationella genombrott med boken Gender Trouble: Feminism and the Sub-
version of Identity, 1999 [1990]. Hon har sedan vidareutvecklat sina resonemang i sitt fortsat-
ta författande och flera av hennes nyckeltexter har översatts till svenska.  
82 Butler, 1999 [1990]. Om detta skriver Butler i kapitlet Subjects of Sex/Gender/Desire, s. 3-
44, och behandlar särskilt identiteten i avsnittet Identity, sex and the metaphysics of substan-
ce.  
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..det gäller att undersöka vilka slags identifikationer som möjliggörs, gynnas 
och framtvingas inom ett bestämt politiskt fält, samt studera hur former av 
instabilitet skapas inom det politiska fält som själva identifikationsprocessen 
utgör.83 

Detta är också avsikten med avhandlingens intervjuer. Genom ett antal rek-
torers utsagor är det möjligt att undersöka vilka subjektspositioner med till-
höriga identifikationer som står till buds i skolledningssammanhanget.  

Själva idén att subjektet aldrig blir färdigt utifrån en given statisk identi-
tetsuppfattning utan formas och omformas i en motstridig och flertydig väv 
av ord och handlingar innehåller också förståelsen av oss själva som med-
skapande subjekt. Hillevi Lenz Taguchi skriver utifrån den feministiskt post-
strukturella idén om det handlande subjektet, 

Det multipla subjektet förkroppsligar unika diskursiva tillägnanden och in-
skrivningar som hon på flera olika sätt kan välja att tänka, känna och agera 
från.84 

Sätten att kommunicera bilden av vilka vi är både ageras och uppfattas olika 
i olika kulturella, sociala och historiska sammanhang. Denna tillgång till att 
vara, tänka och handla på olika sätt, innebär också möjligheten till anpass-
ning i nya situationer och vara delaktig i förändringsprocesser av det slag 
som till exempel gäller för skolans rektorer. Det agentskap eller möjlighet 
till egen påverkan som Butler tillskriver subjektet, är enligt detta synsätt 
viktigt. Även om subjektet är skapat av diskursen är det aldrig helt i dess 
våld utan kan ”ta upp dem, gå i motstånd mot dem och omkonstruera bety-
delserna i dem, enskilt såväl som kollektivt” givet de diskurser som finns 
tillgängliga.85 De innebörder i sätt att vara som vi tar upp är inte heller enty-
diga utan präglas snarare av mångfald och motstridighet och behöver därmed 
inte heller ses i opposition mot varandra. Det vi benämner kvinnligt och 
manligt kan innefattas samtidigt och ingå i en och samma subjektivitet. Sub-
jektet tar form genom en mångfald av möjliga identifikationer och sätt att 
vara, tänka och handla giltiga för sitt sammanhang och sin tid. Konstitutio-
nen av subjektet är därmed en konstitution i tiden. Subjektet förändras i sina 
upprepningar över tid och finner sina former i mer eller mindre begränsande, 
mer eller mindre tillåtande sammanhang. Butlers utgångspunkt är således att 
kön inte är naturgivet och förutbestämt, inte något vi är utan något vi gör, 
föränderligt i ständig rörelse och som alltid kan göras på nya sätt. Kvinn-
ligt/femininitet och manligt/maskulinitet betraktas således som positioner 
skilda från kategorierna man och kvinna. 

                                                      
83 Butler, 2005, s. 264. Orginaltexten är hämtad ur Butler m.fl., Contingency, Hegemony, 
Universality: Contemporary Dialogues on the Left. London: Verso, 2000. 
84 Lenz Taguchi, 2004, s. 72. 
85 a. a., s. 83. 
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Hur vi identifierar oss med olika ideal och kulturella värden, eller som i 
avhandlingen, hur de intervjuade rektorerna identifierar sig med manliga och 
kvinnliga ledningsideal och utifrån detta positionerar sig, innehåller således 
också en konkret materiell dimension. Den självbild eller självförståelse som 
de intagna positionerna innebär ligger samtidigt till grund för olika materia-
liseringar och samtidigt, producerande av makt. Materialiseringen menar 
Butler är makt genom sin formande och konstituerande verkningskraft. 

”Materiality” designates a certain effect of power or, rather, is power in its 
formative or constituting effects.86 

Makt ur ett butlerskt poststrukturalistiskt perspektiv kommer således inte 
”uppifrån” eller ”utifrån” utan produceras genom det handlande subjektet. 
Diskursen ger besked om maktens fördelning men produceras genom sättet 
vi tar emot, accepterar och materialiserar diskursens innebörder. Till könspo-
sitioner knyts således vissa förväntningar i sätt att vara och agera som också 
inrymmer olika makthandlingar och ett skapande av under- och överord-
ningar.  

Förändring, eller det Butler talar om som subversivitet, utgår i hennes re-
sonemang från språket, som den kedja av artikulerade föreställningar varige-
nom subjektsformeringen iscensätts. Det är dock inte alla uttalanden som 
orsakar effekter i diskursen ”inte alla talakter som har kraften att skapa ef-
fekter eller orsaka konsekvenser” för att därigenom bli subversiva.87 Föränd-
ringspotentialen ligger i upprepningen och det sammanhang där artikulering-
en sker. Den återkommande upprepningen banar väg för och ökar graden av 
”citerbarhet” och öppnar successivt för nya variationer där den dominerande 
könsdiskursen - dvs. den diskurs med för tillfället störst inflytande - ständigt 
utmanas, förskjuts och tvingas till omförhandling. Det handlar enligt Butler 
om språkets performativa kraft och hur orden konstituerar och subjektet upp-
står och formas genom att bli benämnt och vilka slags identifikationer som 
är tillgängliga i det sammanhang där identifikationsprocessen utspelar sig. 
Beteckningarna kvinnlig och manlig rektor har således agens och blir begrip-
liga inom sitt specifika yrkessammanhang och det kulturella språksystem där 
de uppstått och verkar.   

Definitionsstriden om femininitet och kvinnligt skolledarskap pågick i 
över hundra år och avhandlingen visar hur gradvisa betydelseförskjutningar 
så småningom luckrade upp förhållandet mellan manliga och kvinnliga rek-
torer vilket slutligen möjliggjorde skapandet av ett kvinnligt skolledarsub-
jekt, i bemärkelsen att kvinnor slutligen tilldelades en självständig position, 
benämndes, synliggjordes och accepterades i rollen som rektorer. Under 
mycket lång tid hade det inte funnits något mottagande för idén om kvinnli-

                                                      
86 Butler, 1993, s. 34. 
87 Butler, 2005, s. 215. Originaltexten är hämtad ur Butler, Excitable Speech: A Politics of the 
Performative. New York: Routledge, 1997a.  
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ga rektorer inom utbildningssystemet. Agentskapets möjligheter är alltså 
även förknippat med graden av social acceptans i sitt specifika sammanhang.   

Att överträda könsgränserna för vad som betraktas som normalt och ac-
cepterat är emellertid inte oproblematiskt och kan både skapa förvirring och 
framstå som obegripligt och få stigmatiserande effekter. Med överträdelser 
framträder inte bara instabiliteten och sprickorna i de heteronormativa ut-
gångspunkterna. Flerfaldiga eller gränsöverskridande identifikationer och 
positioneringar utmanar också den binära könsuppfattningen och maktord-
ningen.  

Diskurs och diskursanalys 
Avhandlingsarbetet tar sin utgångspunkt i diskursbegreppet. Begreppet både 
definieras och används på olika sätt inom en rad olika forskningstraditioner. 
En ofta använd och mer allmän definition av diskurs kopplas till språket och 
presenteras av Winther Jörgensen& Phillips som ”ett bestämt sätt att tala om 
och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)”.88  

Både Scott och Butler utgår, liksom många andra diskursanalytiker, från 
den foucaultska definitionen av diskursbegreppet. Foucault är kanske den 
mest namnkunnige inom det diskursanalytiska fältet. Utan att här närmare 
utveckla hans tankar har Foucault tilldelat diskursen ett stort inflytande. 
Centralt i hans texter är relationen mellan makt och vetande. Han talar om 
diskurser som historiskt uppkomna regelsystem som avgör vilka utsagor som 
blir accepterade, vem som ges rätten att tala och vad som vid olika tidpunk-
ter och i olika sammanhang betraktas som sant eller falskt. Dessa regelsy-
stem sätter snäva gränser för vilka sätt att tänka och tala som överhuvudtaget 
är möjliga, med tillhöriga begränsningar för subjektet.89  

Butler har, som framgått tidigare, i högre grad än Scott ifrågasatt diskur-
sens inflytande och intresserat sig för subjektets möjligheter att inom ramen 
för tillgängliga diskurser, tänka, tala och handla självständigt - ta upp dem 
likaväl som gå i motstånd mot dem - och forma motdiskurser. Butler har 

                                                      
88 Marianne Winther Jörgensen & Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod. Lund: 
Studentlitteratur, 2000, s. 7. 
89 Exempelvis utvecklade Foucault i sin installationsföreläsning Diskursens ordning, 1993a 
[1970], betydelsen av ”utestängningsprocedurer” och ”utestängningssystem” som på omfat-
tande sätt kontrollerar det talande och handlande subjektet. Ett annat exempel är hur Foucault 
med hjälp av begreppet ”Governmentality” eller styrningsmentalitet, t.ex. Foucault 1993b 
[1978] talat om omvandlade styrningsformer i det postmoderna samhället där subjektet, av 
vissa kritiker uppfattats som en självreglerande ”marionett” i förhållande till en ”stor” domi-
nerande diskurs. Foucaults texter har ibland betecknats som svårtydda, med delade meningar 
om tolkningen. En del bedömare har t.ex. menat att Foucault i alltför hög grad utgått från den 
enskilda maktregimens eller diskursens inflytande och i sina resonemang ofta bortsett från 
den mångfald av flera diskursiva meningserbjudanden och den valsituation som subjektet 
vanligtvis ställs inför. Se t.ex. Bergström & Boréus 2005, Burr 2003, Butler 2005 [2000]), 
Börjesson 2003, Lenz Taguchi 2004, Potter 2000, Winther Jörgensen & Phillips 2000 m.fl.  
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också i flera av sina texter kritiserat det hon kallat ”bristerna i Foucaults 
subjektsteori” som hon menar i alltför hög grad utgår från ett ”mekaniskt 
återskapat beteende”.90 För Butler är diskurs och subjektivitet två sidor av 
samma mynt. Samtidigt som diskursen skapar subjektet är den också förut-
sättningen för subjektet att skapa sig själv – att ta upp eller gå i motstånd mot 
diskursen och genom det Butler kallar agentskap, ta aktiv del i formandet av 
den egna subjektiviteten. 

Subjection consists precisely in this fundamental dependency on a discourse 
we never chose but that, paradoxically, initiates and sustains our agency.91  

I denna dubbla bemärkelse är således subjektet också delaktigt i maktpro-
duktionen, dels genom upptagandet av diskursens tvingande och underord-
nande makt ”utifrån”, där subjektet konstitueras av diskursen. Men subjektet 
blir också ”inifrån” genom sitt eget handlande och i konstituerandet av sig 
själv genom diskursen, en producerande del av makten. Hela denna process 
kallar Butler för subjektifikationsprocess – dvs. den process genom vilken 
subjektet uppstår och formas.92 

The notion of power at work in subjection thus appears in two incommensur-
able temporal modalities: first, as what is for the subject always prior, outside 
of itself, and operative from the start; second, as the willed effect of the sub-
ject.93 

Vägledande för mitt avhandlingsarbete, hur jag formulerat mina frågeställ-
ningar, analyserat och bearbetat mitt material, har varit just det feministiskt 
poststrukturalistiska sättet att definiera diskursbegreppet och den multipla 
aspekten av subjektet, vilket framträder i den intervjubaserade delen av min 
avhandling. Givet diskursens historiska omständigheter och reglerande kraft, 
betraktas subjektet samtidigt som relativt självständigt tänkande och hand-
lande och därmed som aktivt medskapande. Det är således möjligt för de 
intervjuade rektorerna att utifrån flera i skolledningssammanhanget verk-
samma könsdiskurser, välja mellan olika diskursiva meningserbjudanden 
och därmed under talets gång förflytta sina könspositioner och tänka, tala 
och agera i olika diskursers namn samtidigt. När exempelvis den kvinnliga 
rektorn talar om hur hon organiserar sitt ledarskap i bred bemärkelse alterna-
tivt beskriver ett specifikt sätt att utforma sin ledningsgrupp tar hon hjälp av 

                                                      
90, 2005, s. 265. 
91 Judith Butler, The Psychic Life of Power. Theories in Subjection. Stanford Ca.: Stanford 
University Press, 1997b, s. 2. 
92 Om denna process talar flera teoretiker, bl.a Louis Althusser, Lenin and Philosophy and 
Other Essays. London/New York.: Monthly Review Press, 1971 och Michel Foucault, The 
Subject and Power, i Dreyfus & Rabinow (eds.). Michel Foucault: Beyond Structuralism and 
Hermeneutics. Chicago: The University of Chicago Press, 1982. 
93 Judith Butler, 1997b, s. 14. 
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olika och till och med motstridiga diskurser för att teckna bilden av hur hon 
som rektor är och väljer att agera. Vilka diskurser som fungerar meningsbä-
rande och konstituerande och i vissa lägen dominerar över andra, växlar 
således mellan olika och specifika situationer och sammanhang.  

Detta innebär att diskursen är under ständig omförhandling och förändras. 
Vad vi säger och hur vi uttrycker oss är beroende av det språkbruk och den 
språkliga repertoar som står till vårt förfogande, i ett visst socialt samman-
hang, i en viss tid, kultur osv. Diskursen upprepas därmed inte på samma sätt 
av alla människor över tid och rum och repeteras inte ens av samma individ 
likadant som förra gången. Det handlar således om hur diskurser framträder, 
fixeras, normaliseras, omförhandlas, förskjuts och förändras i en ständigt 
pågående process av successiva innebördsförskjutningar, där vissa diskurser 
är mer överlevnadskraftiga än andra och nya diskurser framträder. Det är 
således inte talet eller ”orden” i sig som har betydelse utan vilken innebörd 
som i det här fallet de talande rektorerna - genom sitt sätt att materialisera 
språkets innebörder och framställa sig själva som skolledande och handlande 
subjekt - tillskriver diskursen. Diskursbegreppet och diskursanalys är därmed 
inte enbart förknippat med språket, som talad diskurs utan också samman-
vävt med ett handlande och det som Foucault talar om som diskursiva prak-
tiker – de handlingsmönster för hur vi agerar och uppträder, styrda av den 
för tillfället dominerande diskursen.  

I avhandlingen identifieras och namnges ett antal könsdiskurser som 
handlar om hur olika sätt att tala om och förstå kön, i detta fall i förhållande 
till skolledarskap – genom historien och i ett antal intervjuade rektorers tal – 
får sociala och hierarkiserande konsekvenser för kvinnliga och manliga rek-
torers relation och deras sätt att vara och handla. Könsdiskurserna bär bety-
delser av kvinnligt/femininitet och manligt/maskulinitet, med växlande hie-
rarkisk innebörd. Tre sådana könsdiskurser identifieras i den textbaserade 
studien, ytterligare en i den andra intervjustudien.  

 
Sammanfattningsvis använder jag mig av två skilda men liknande modeller 
för köns- och diskursanalys. I den textbaserade studien använder jag mig 
således av Scotts modell och granskar:  

- Vilka könsföreställningar som framträder i materialet – i bemärkel-
sen uppfattningar och idéer om kvinnor och män/maskulinitet och 
femininitet, vilket innehåll könsföreställningarna haft, hur och när de 
framkallats. 

- Den sociala organiseringen av kön genom historien och hur olika 
könsföreställningar fått konkreta, sociala och strukturerande konse-
kvenser.  

- Vilka könshierarkier/maktrelationer som könsföreställningarna 
framkallar och producerar under historiens gång – i bemärkelsen 
förhållanden av över- och underordning mellan män och kvi-
nor/maskulinitet och femininitet. 
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I förhållande till intervjumaterialet använder jag mig av Butlers subjektsteori 
och granskar:  

- Vilka subjektspositioner de intervjuade själva intar och tilldelar 
andra. 

- Vilka materialiseringar som äger rum i bemärkelsen hur subjektspo-
sitioner materialiseras genom de intervjuades sätt att i talet vara och 
handla. 

- Vilka maktförhållanden som de intervjuades positioneringar och ma-
terialiseringar producerar. 

Båda modellerna gör det möjligt att identifiera vilka könsdiskurser som är 
verksamma. 
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Kapitel 3: Material och metod 

Avhandlingens empiriska material har samlats in under en lång tidsperiod 
och utgörs av tre olika korpusar – en bestående av texter och två där materia-
let utgörs av intervjuer. Materialet för den textbaserade studien samlades in 
under åren 1997-98/2006-07. Den första intervjustudiens material samlades 
in under åren 1997-98 och materialet för den andra intervjustudien under 
åren 2002-06. 

Den textbaserade studien skrevs ursprungligen fram som en forsknings- 
och kunskapsöversikt som senare utvecklades och presenterades 2002 till-
sammans med en studie av den första gruppen av intervjuer i en licentiatupp-
sats.94 Materialet från dessa studier har ombearbetats och reanalyserats och 
utgör tillsammans med den andra intervjustudien det empiriska material som 
avhandlingens resultat och slutsatser grundar sig på.  

Det innebär en tidsskillnad på 9,5 år mellan den första intervjustudiens 
första intervju i maj 1997 och den andra intervjustudiens sista intervju i no-
vember 2006.  Det totala intervjumaterialet utgör ca 400 sidor transkriberat 
tal med sammanlagt 18 grundskolerektorer. Materialet som ligger till grund 
för de båda intervjustudierna har insamlats relativt fristående från varandra 
inom ramen för två olika forskningsprojekt.  

Några ord om reanalys eller sekundäranalys 
Reanalys eller sekundäranalys är i förhållande till kvantitativa data en vanlig 
och accepterad metod som även - om än i mindre omfattning - använts i kva-
litativa forskningssammanhang. Janet Heaton tillhör en av de forskare som 
betraktar metoden som fördelaktig och som även gör en definition av sekun-
däranalys i förhållande till kvalitativa data:  

                                                      
94 Monica Söderberg Forslund, Kvinnor och skolledarskap – en kunskapsöversikt, Skolverkets 
monografiserie. Stockholm: Statens skolverk, 2000. Monica Söderberg Forslund,  Kön, makt 
och skolledarskap. En studie av kvinnliga skolledare i historisk belysning. Licentiatuppsats. 
Lärarhögskolan i Stockholm, Institutionen för samhälle, kultur och lärande, 2002. 
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Secondary analysis involves the utilisation of existing data, collected for the 
purposes of a prior study, in order to pursue a research interest which is dis-
tinct from that of the original work.95   

I detta avseende kan metoden användas på olika sätt. Dels kan tidigare in-
samlad och av andra forskare redan analyserad data användas för att t.ex. 
sammanställa och värdera resultat från olika undersökningar i ett nytt sam-
manhang. Men det kan också handla om, som i mitt eget fall, hur forskare 
använder sig av egna orginaldata som i en sekundär analys behandlas utifrån 
ett annat perspektiv och/eller nya frågeställningar. Sekundäranalys är dock 
sparsamt uppmärksammad i litteraturen och i de få översikter jag funnit som 
behandlat frågan metodologiskt har de överväganden som förts fram, främst 
gällt användandet av tidigare och av andra forskare redan insamlat material. 
Heaton drar dock, efter en genomgång, slutsatsen att sekundäranalys av kva-
litativa data inte är mer problematisk eller ställer andra metodologiska krav 
än vad som gäller för alla former av empiriska undersökningar. I detta avse-
ende påpekas främst nödvändigheten av att säkerställa förenligheten mellan 
tidigare insamlad data och nya syften och perspektiv, överväganden som 
även betonas av Thorne.96  

I mitt eget fall utgörs mina ursprungliga data av delar av det material som 
ingår i den textbaserade studien och materialet i den första av avhandlingens 
två intervjustudier, empiri som ingick i min licentiatuppsats. Mitt perspektiv 
är detsamma i dessa båda arbeten i bemärkelsen att Scott och Butler båda 
företräder feministisk poststrukturalism. Däremot har mina frågeställningar 
förändrats. I den textbaserade studien var det ursprungliga syftet att ”beskri-
va det kvinnliga skolledarskapets historia” med materialet presenterat som 
en litteraturgenomgång. Nu har delar dels tagits bort och kompletterats med 
nytt material, dels har den till stora delar skrivits om. I avhandlingen är ana-
lysen och syftet nu inriktat mot vilka föreställningar om kön och könsdiskur-
ser som varit styrande över tid. Man kan säga att även om analyserna i den 
textbaserade studien i båda fallen utgått från Scotts modell för könsanalys så 
har analysen genomförts på ett mer grannlaga och genomgripande sätt i av-
handlingen än vad som var fallet i lic.uppsatsen. Vad gäller den första inter-
vjustudien så var syftet då som nu inriktat mot subjektsskapandet. I licupp-
satsen var frågan mer lösligt formulerad; ”hur kvinnliga skolledare förmedlar 
innebörder av kvinnligt och manlig i förhållande till skolledarrollen” vilket 
utmynnade i en tematisering av de intervjuades upplevelser av skolledarska-
pet. I avhandlingen gäller nu frågan vilka könsdiskurser som de intervjuade 
tar i bruk och analysen sker med hjälp av Butlers subjektsteori och i termer 

                                                      
95 Janet Heaton, Secondary analysis of qualitative data. Social Research Update (e-tidskrift), 
1998, 22, 1-6, s. 1. 
96 Sally Thorne, Secondary Analysis in Qualitative Research: Issues and Implications, i Janice 
M. Morse (ed.), Critical Issues in Qualitative Research Methods. London: Sage, 1994, s. 263-
279. 
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av subjektspositioner och materialiseringar. Den sekundära analysen av den 
första intervjustudien är därmed mer djupgående än tidigare analys och mer 
inriktad mot konstituerandet av den egna subjektiviteten med tillhöriga väx-
lingar och byten av positioner och vilka materialiseringar och maktförhål-
landen som därigenom produceras. Mitt sätt att tillämpa sekundäranalys kan 
sägas motsvara det Hinds m.fl. beskriver som ett fruktbart sätt, nämligen att i 
en sekundär analys använda egna orginaldata och förfina och utveckla studi-
ens syften och frågeställningar tillsammans med fortsatt datainsamling.97 I 
avhandlingen har mina orginaldata, förutom kompletteringar till den textba-
serade studien, även kompletterats med ytterligare en grupp intervjuer. 

Den textbaserade studien 
Materialet till den textbaserade studien samlades in under åren 1997-98 och 
kompletterades under åren 2006-07. 

Urval och avgränsningar 
Urvalet av textmaterial har syftat till att på bredast möjliga sätt spegla de 
föreställningar om kön som genom historien format skolans ledarskap och 
kvinnliga och manliga rektorers relation. Det insamlade textmaterialet har 
avgränsats till att innefatta olika typer av historiskt dokumenterande textma-
terial under tre olika kategorier:  

- Forskningsrapportering i form av monografier och antologier, dok-
torsavhandlingar, artiklar och papers, svensk och utländsk. 

- Politiska texter i form av statliga utredningar, skrivelser och proposi-
tioner, svenska. 

- Allmän debatt och opinion i form av artiklar ur tidskrifter, dags- och 
fackpress, svensk. 

Visst statistiskt material ingår också i studien för att bland annat följa hur 
andelen och fördelningen av kvinnliga och manliga skolledare varierat över 
tid. Utgångspunkten har varit en likvärdighetsprincip och att ingen av de 
olika materialtyperna har ett högre värde när det gäller att spegla föreställ-
ningar. Vilken fråga som stått i fokus för ett politiskt reformeringsarbete 
eller vad som ansetts viktigt att beforska vid olika tidpunkter har inte betrak-
tats som mer eller mindre intressant än hur debattörer och fackfolk vid olika 
tillfällen har valt att publicera sin förståelse av skolledarskap och kön. Före-
ställningarna uppträder i varierande sammanhang men bildar tillsammans 
kollektiva tanke- och handlingsmönster inom området skolledarskap och 
kön. 

                                                      
97 Pamela S. Hinds m.fl., The Possibilities and Pitfalls of Doing a Secondary Analysis of a 
Qualitative Data Set, i Qualitative Health Research, 1997, 7, (3), 408-424. 
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 Dock har talet om skolledarskap och kön varit mer påtagligt i vissa sam-
manhang vid vissa tidpunkter än i andra. Så har t.ex. politiskt reformerings-
arbete bedrivits i varierande grad och omfattning och utifrån en skiftande 
handlingsberedskap genom historien. Omfattningen av svensk och interna-
tionell forskning liksom hur frågan om skolledarskap och kön lyfts fram i 
fack och dagspress har likaså varierat över tid. Gemensamt för samtliga ma-
terialtyper har dock varit att när frågan om skolledarskap och kön tas upp har 
det till stor del handlat om kvinnor. Avgränsningen av svensk forskning var 
enkel eftersom den har en mycket ringa omfattning och kunde därmed hante-
ras i sin fulla omfattning.  Den internationella forskningen, som till skillnad 
från den svenska är mycket omfattande, avgränsades till att dels innefatta det 
jag bedömt vara ledande nationer inom området, nämligen Australien, Kana-
da, Nya Zeeland, Storbritannien och USA, och dels de forskare som jag be-
tecknat som ledande i var och en av dessa nationer (se vidare nedan). 

Urval inom de tre kategorierna av textmaterial 
Den tidiga skolledningshistorien innefattar i avhandlingen perioden mellan 
1830-talet och 1960-talet. Urvalet av texter för denna tidsperiod avviker från 
de övriga perioderna i så måtto att analyserna huvudsakligen utgår från se-
kundärkällor. Ett antal svenska forskare står som författare till periodens 
nyckeltexter och representerar såväl forskningen om denna period samtidigt 
som deras texter utgör de källor ur vilka mina referenser till författningar, 
riksdagsdebatter, pressklipp osv. är hämtade.  

För den återstående tidsperioden mellan 1970-talet och fram till 2006, har 
insamlingen av material systematiskt inriktats mot originaltexter representa-
tiva för forskning, reformpolitiskt arbete, allmän debatt och opinion - med 
koppling till skolledarskap och kön. 

Urval av forskningstexter: 
1.  a) Svensk forskning inom området visade sig ha en mycket be-

gränsad omfattning. Ett antal titlar valdes ut som i två fall motive-
rades av att de var de första forskningsrapporterna i historien som 
berörde könsfrågan i förhållande till skolans ledarskap. I övrigt 
ingår 5 avhandlingar, vilka är de enda jag funnit där könsfrågan 
kopplats till skolledarskapet. Därutöver presenteras 3 antologiar-
tiklar som behandlar eller berör skolledningsområdet ur en köns-
aspekt och ingår liksom de första forskningsrapporterna i för tiden 
betydelsefulla statliga utredningstexter. Här har materialet huvud-
sakligen samlats in med hjälp av databasen Libris.  
b) Internationell forskning inom området visade sig till skillnad 
från svensk forskning vara mycket omfattande och representerad i 
flertalet nationer över världen, företrädesvis i Australien, Kanada, 
Nya Zeeland, Storbritannien och USA. Jag fann också att ut-
gångspunkter, perspektiv och frågeställningar hade formulerats i 
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en stor variation och utifrån skilda kontext. Forskningen befanns 
även bestå av två olika forskningsgrenar eller möjligen generatio-
ner. Den tidiga forskningen som kom igång under 1970-talet pro-
blematiserade inte könsfrågan vetenskapsteoretiskt. Den var först 
och främst empiristisk och kartlade könsmönster utan en djupare 
analys av vilka strukturer, föreställningar eller ideologier som 
skapat dessa mönster. Den senare och konkurrerande forsknings-
grenen som tog fart mot slutet av 1980-talet ställde den veten-
skapsteoretiska diskussionen i förgrunden och tillhör den feminis-
tiska forskningen.  

Urvalet av de internationella texterna var tidskrävande och tog 
sin början genom ett antal datasökningar i för undersökningen re-
levanta databaser. Denna arbetsmetod var emellertid inte tillräck-
lig för att på ett tillfredsställande sätt kartlägga forskningsområdet 
och kompletterades därför med personliga kontakter. Bland annat 
bidrog mitt besök hos professor Charol Shakeshaft vid Hofstra 
University, USA med värdefull information och vägledning. Vi-
dare bidrog internationella konferenser anordnade av t.ex. Ameri-
can Educational Research Association till att kontaktnätet vidare-
utvecklades och kom bl.a. att även inkludera Jill Blackmore, Dea-
kin University, Australien och Jane Strachan, University of Wai-
kato, New Zealand. Dessa forskare ombads att peka ut och 
namnge ledande forskare inom området. Deras svar blev i hög 
grad vägledande för urvalet av texter men ledde i sin tur även vi-
dare till ytterligare/kompletterande referenser.  

Även om granskningen av den internationella forskningen 
grundar sig på ett omfattande material gör den inte anspråk på att 
vara heltäckande. Avsikten har heller inte varit att behandla all 
tillgänglig forskning inom området. Istället kan de forskare som 
här tas upp betraktas som portalfigurer och representativa för om-
rådet. Ett långt mer omfattande textmaterial har dock varit före-
mål för granskning. 

2.  Politiska texter inom området skolledarskap och kön har produce-
rats i ett begränsat antal och stod från 1970-talet och framåt hu-
vudsakligen att finna under rubriken jämställdhet. Samtliga statli-
ga utredningstexter finns med där könsfrågan inte bara omnämnts 
utan också behandlats. Sammantaget utgörs materialet av: de tex-
ter där jämställdhetspolitiken fastställts för olika tidsperioder se-
dan 1970-talet. Vidare ingår den enda utredning som särskilt och 
enbart behandlat könsfrågan i förhållande till skolans ledarskap. 
Därutöver ett antal utredningstexter/propositioner/skrivelser som 
under 1990-talet och in på 2000-talet rörde kommunaliseringen av 
skolan. Här har min granskning inriktats mot kommunaliseringens 
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konsekvenser för skolans ledare i offentlig förvaltning och dess 
betydelse för relationen mellan könen. För insamlingen av de po-
litiska texterna har riksdagens bibliotek och arkiv tagits i anspråk. 

3.  Allmän debatt och opinion inom området skolledarskap och kön 
har sammanställts med hjälp av artiklar ur tidskrifter, dags- och 
fackpress. Materialet har samlats in genom databaser med kopp-
ling till artikel- och mediearkiv. Tillsammans med refererade 
riksdagsdebatter och pressklipp från sekundärkällor visar detta 
material att könsdebatten om skolledarskap tycks ha varit som in-
tensivast runt de båda sekelskiftena, 1900 och 2000, vilket den 
textbaserade studien skildrar. Händelseförloppet runt sekelskiftet 
1900 framställdes som tidigare påpekats med hjälp av sekundär-
källor. En ny och intensiv könsdebatt inför sekelskiftet 2000 tog 
fart mot slutet av 1980-talet, intensifierades under 1990-talet för 
att långsamt klinga av i början av det nya seklet. Facktidskrifter 
som legat till grund för granskning från 1970-talet och framåt, har 
huvudsakligen varit Skolledaren (1966-) och Skolledningsnytt 
(1989-2005). Därtill har databassökningar under samma period 
resulterat i en rad artiklar ur svensk dagspress. Samtliga artiklar 
och pressklipp som refereras utgör ett representativt urval även 
om ett större artikelmaterial varit föremål för granskning. 

4.  Statistiskt material har använts för att illustrera hur fördelningen 
av kvinnliga och manliga rektorer/biträdande rektorer förändrats 
över tid. Även här har materialet använts från 1970-talet och 
framåt och utgörs dels av sådan statistik redovisad i granskade po-
litiska texter och forskningsrapporter. Därutöver har statistik häm-
tats ur Statistiska Centralbyråns (SCB) lärarregister och ur deras 
publikation Lathund om jämställdhet.  

Bearbetning och analys av textmaterialet 
Bearbetningen och struktureringen av det insamlade textmaterialet var tids-
krävande och svår. Materialet sträcker sig över en lång tid där könsföreställ-
ningar och diskurser snarare än tidsperioder har varit föremål för mitt intres-
se. Den periodisering som jag gjort är således inte kronologisk i bemärkelsen 
att sammanhållet följa utvecklingen av ett exakt historiskt förlopp. Inte heller 
var det möjligt att på något enkelt vis periodisera materialet utifrån könsföre-
ställningar eftersom dessa uppträtt alltför mångtydigt, komplext och över-
lappande. T.ex. löpte föreställningar om skillnader mellan könen som en röd 
tråd genom hela textmaterialet oberoende av materialtyp och tidsperiod.  

Underhand som bearbetningen av textmaterialet fortgick fann jag dock att 
talet om skolledarskap och kön samstämmigt i materialtyperna kretsade 
kring mer eller mindre uttalade frågor, vilka sökt sina svar under olika tids-
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perioder. Dessa frågor visade sig vara tätt sammanlänkande med flera och 
ibland parallella könsföreställningar/diskurser och maktförhållanden, vilka 
tycktes ha utgjort betydelsefulla drivkrafter för den historiska utvecklingen. 
Genom att utgå från dessa gemensamma frågor blev det således möjligt att 
dels finna en struktur för min framställning och samtidigt peka ut hur inne-
börder och förståelser av könsskillnad skiftat över tid. Analysen inriktades 
därmed mot hur man sökt besvara dessa frågor/hur man talat om kvinnor och 
kvinnors skolledarskap respektive (om än i betydligt mindre omfattning) 
talat om män och mäns skolledarskap. När frågan t.ex. gällt om kvinnor kan 
och skall arbeta som skolledare så har analysen gått ut på att lyfta fram sät-
ten att motivera svaret på frågan och hur kvinnligt och manligt värderats i 
sammanhanget. I förhållande till nämnda fråga diskuterades t.ex. kvinnors 
lämplighet i förhållande till skolledarskap, tillsammans med uppräknandet av 
ett antal, som man menade, hos kvinnor frånvarande anlag och intellektuella 
förutsättningar. Granskningen har således inriktats mot hur man språkligt 
betecknat beteenden och egenskaper hos kvinnor och män i förhållande till 
skolledarskap och vilka könsdiskurser som reglerat svaren.98  

Med könsdiskurs menar jag här inte enbart de uttalade/framskrivna köns-
föreställningar som framträtt i materialet, utan även de handlingar och kon-
kreta och praktiska konsekvenser som varit förenliga med dessa. Till 
diskursbegreppet fogas också maktaspekten och vilka sociala och hierarkise-
rande konsekvenser för kvinnliga och manliga rektorers relation som könsfö-
reställningarna fått.  Dessa tre olika delar bildar tillsammans underlag för en 
könsdiskurs.  

För att analysera fram de aktiva könsdiskurserna i avhandlingens textba-
serade del har jag som tidigare nämnts använt mig av en konkretiserad ver-
sion av Scotts modell för könsanalyser. Jag har inriktat analysen mot: 

- Vilka könsföreställningar som framträder i materialet – i bemärkel-
sen uppfattningar och idéer om kvinnor och män/maskulinitet och 
femininitet. Här har intresset gällt vilka dessa föreställningar varit, 
vilket innehåll de haft och hur och när de framkallats. 

- Den sociala organiseringen av kön genom historien – i bemärkelsen 
hur olika innebörder av kön blivit konkret ordnande och strukture-
rande och fått sociala och praktiska konsekvenser. Analysen har även 
fokuserat organiseringen av särskiljning i form av exkludering eller 
inkludering av kvinnor och män/ maskulinitet och femininitet inom 
skolledningsområdet. Vad som, i förhållande till kvinnor och kvinn-
ligt skolledarskap och män och manligt skolledarskap, godkänts, be-

                                                      
98 I kapitel 4, som behandlar den tidiga historien, har jag i stor utsträckning utgått från se-
kundärkällor, medan jag i de följande kapitlen 5-7 förhållit mig mer kritiskt granskande till 
orginaltexter.  
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jakats och presenterats som önskvärt och vad som underkänts, avvi-
sats, ogillats eller uteslutits.  

- Vilka könshierarkier/maktrelationer som producerats under histori-
ens gång – i bemärkelsen förhållanden av över- och underordning 
mellan män och kvinnor/maskulinitet och femininitet. 

Intervjustudierna 
Den första gruppen intervjuer genomfördes alltså under åren 1997-98 och 
innefattar ljudinspelade samtal med fyra kvinnliga rektorer. Den andra in-
tervjustudien påbörjades närmare fem år efter att den första avslutats. Prak-
tiska omständigheter gjorde att det forskningsprojekt inom vilket materialin-
samlingen ägde rum kom att utsträckas mellan åren 2002-2006. Här innefat-
tas ljudinspelade samtal med sju kvinnliga och sju manliga rektorer. Inter-
vjuerna i de båda studierna pågick ca en och en halv timme vardera och 
bandades. Jag skrev ut dem ordagrant och enligt transkriptionsmetoder ned-
an.  

Genomgången av skolledares könshistoria i den textbaserade studien hade 
gjort det möjligt att identifiera ett antal könsdiskurser med tillhöriga makt-
ordningar som över tid haft betydelse för skolledares verksamhet och rela-
tion. Den undran som följde gällde nu om och i så fall hur dessa historiskt 
uppkomna könsföreställningar och sätt att förstå kvinnligt och manligt skol-
ledarskap fortfarande fanns levande i sammanhanget. Denna undran kom i 
förhållande till båda intervjustudierna att formuleras i frågan: Vilka könsdis-
kurser ger möjliga subjektspositioner för de intervjuade rektorerna att inta 
respektive tilldela lärare och elever, vilka är positionerna - och vilka materia-
liseringar och maktförhållanden hänger samman med detta? 

För båda studierna sökte jag därmed rektorer som var villiga att på olika 
sätt tala och berätta om sig själva och sitt arbete. Jag har bedömt att den kva-
litativa intervjumetoden, som jag använt för båda grupperna av intervjuer, 
svarar mot mitt syfte genom sin fokusering på den intervjuades livsvärld och 
de innebörder de själva tillskriver den. Kvale menar att den kvalitativa 
forskningsintervjun utmärks av fokusering på bestämda teman där beskriv-
ningar av specifika situationer och handlingar eftersträvas framför allmänna 
åsikter.99 Av överordnad betydelse är dock intervjuarens öppenhet för ovän-
tade vändningar i samtalet, mångtydighet och motsägelser betecknande för 
den intervjuades livsvärld.  Kvale talar om en halvstrukturerad ”livsvärldsin-
tervju” som ”varken är ett helt öppet samtal eller ett strängt formulerat fråge-
formulär”.100 De intervjuguider jag utgick ifrån bestod också av en blandning 
av koncentrerade och avgränsade teman, tillsammans med andra mer öppna 
temarubriker som lämnade utrymme för de intervjuades egna val av inne-

                                                      
99 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur, 1997. 
100 a. a., s. 32. 
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hållsrubrik. De intervjuade uppmuntrades också under intervjuerna att ge 
konkreta exempel på situationer eller händelser med anknytning till arbetssi-
tuationen.  

Min allmänna princip var att skapa en så informell atmosfär som möjligt 
och därigenom få de intervjuade själva att i möjligaste mån styra konversa-
tionsflödet.  

Urval och avgränsningar av intervjumaterialet 
Urvalet av skolor och informanter för de båda intervjustudierna ägde rum 
utifrån flera avgränsningsprinciper, bl.a. beroende av att de genomfördes 
inom ramen för två olika forskningsprojekt. Att skolorna geografiskt skulle 
vara belägna i storstadsområde styrdes i det första projektet av det faktum att 
den snabbast könsrelaterade omfördelningen bland landets skolledare, ägde 
rum just i storstadsregionerna. Det gjorde det naturligt för mig att även i den 
andra studien välja ett storstadsområde. En annan urvalsprincip, som gällde 
båda projekten, var att inom regionerna få så stor geografisk spridning som 
möjligt. Detta resulterade i ett material som omfattade sammanlagt 18 skolor 
i 5 olika kommuner. Urvalet av intervjupersoner i de båda studierna kom att 
ske enligt något olika principer.  

Den första intervjustudien avgränsades till att enbart innefatta kvinnliga 
grundskolerektorer, och dessutom sådana som var först på rektorsstolen vid 
ifrågavarande skola. Under nittiotalet var kvinnliga rektorer enbart i egen-
skap av sitt kön en del av den då så eftersträvade förändringen av skolan och 
deras antal ökade snabbt. Förväntningar och uppmärksamhet runt ”kvinnligt” 
skolledarskap var kanske som störst under den period då jag genomförde 
mina intervjuer. Detta bidrog till att kvinnliga rektorer med de önskade för-
utsättningarna för mitt urval var förhållandevis enkla att finna. Men det var 
också den kvinnliga tillströmningen som låg till grund för min egen ambition 
att få möta några av dessa representanter för en ny tid i skolledningshistori-
en, då en månghundraårig könstradition hade brutits. Samtidigt var jag vid 
denna tid inskriven i den feministiska diskurs där uppvärderandet och syn-
liggörandet av kvinnor stod i fokus. Det var fortfarande viktigt att låta kvin-
nor komma till tals och med egen röst berätta om sina erfarenheter och sitt 
yrkesliv, vilket gjorde att det sågs som önskvärt och ofta resulterade i att 
enbart kvinnor ingick i empiriska studier – vilket vid denna tidpunkt syntes 
vettigt även i förhållande till min egen studie. 101  

De fyra intervjuade kvinnorna hade samtliga tillträtt sina rektorsbefatt-
ningar i samband med kommunaliseringen av grundskolan under 1990-talets 
inledande år. De företrädde grundskolor som i två utav fallen var innerstads-
skolor, de övriga i två kranskommuner. Två av skolorna innefattade klasser-
na F-9, de båda andra var en 4-9 och en F-5 skola. Storleksmässigt skilde sig 
skolorna åt, från närmare 900 elever vid den största skolan till ca 300 elever 

                                                      
101 Denna period behandlas utförligare i kapitel 4. 



57 
 

vid den minsta. Skolornas ålder och det faktum att två av dem invigdes vid 
1900-talets början, de övriga på 1950- och 60 talen, innebar att de stått under 
manlig ledning i åtskilliga decennier – som längst i över nittio år. 

I den andra intervjustudien innefattas lika många män som kvinnor. Att 
låta båda könen representeras var i den andra studien lika självklart som det 
fem år tidigare varit att enbart innefatta kvinnor i den första studien. Nu hade 
också den allmänna uppmärksamheten runt skolans strukturomvandling och 
tillströmningen av kvinnliga rektorer klingat av, och stod inte heller som 
särskild historisk omständighet i fokus för den andra intervjustudien.  

Av de fjorton intervjuade rektorerna i den andra studien, 2002-2006, hade 
8 stycken (5 män, 3 kvinnor) tillträtt sina rektorsbefattningar under 1990-
talets första hälft, 3 stycken (2 män, 1 kvinna) under den senare hälften och 
ytterligare två rektorer (kvinnor) på 2000-talet. Endast en av de intervjuade 
(kvinna) hade en mycket lång skolledningserfarenhet från mitten av 1980-
talet. De företrädde grundskolor i såväl innerstad som kranskommuner där F-
9 var den vanligaste skolformen tillsammans med en 7-9, en 4-9 samt tre F-6 
skolor. Elevantalet varierade mellan 600-800 elever. 

Materialinsamling och intervjuernas genomförande 
De intervjuade i båda studierna besöktes på sina arbetsplatser och intervjuer-
na genomfördes i de allra flesta fall på rektorernas tjänsterum, i några fall på 
annan ledig plats i skolan där samtalen kunde äga rum ostört.  

I intervjusituationerna utgick jag från det Kvale (1997, s. 35) skriver om 
den kvalitativa forskningsintervjuns deskriptiva syften i skärningspunkten 
mellan exakthet och mångfald. Samtidigt som jag ville få de intervjuade att i 
olika avseenden så exakt som möjligt beskriva sitt ledarskap och sina ar-
betsmetoder så eftersträvade jag även variationerna och den kvalitativa 
mångfladen - en möjlighet som i förväg fastställda kategorier som enda ut-
gångspunkt för intervjufrågorna skulle utesluta. Min ambition var därför att 
stimulera de intervjuade till eget kategoriseringsarbete. Att istället för att 
enbart ställa frågor om specifika områden eller aspekter av ledningsarbetet 
så kunde t.ex. frågor om förändringar vid tillträdandet göra det möjligt för de 
intervjuade att själva kategorisera detta eventuella förändringsarbete. 

Materialinsamlingen för den första intervjustudien ägde rum inom ramen 
för ett större projekt bestående av flera delstudier där min delstudie utgjorde 
projektets könsteoretiskt inriktade del.102 Projektet avsåg att belysa hur rekto-
rer i sin skolledande funktion orienterade sig i förhållande till de radikala 
förändringar av skolans verksamhet som ägde rum under 1990-talet. I min 
första kontakt med intervjupersonerna presenterades projektets övergripande 
syfte och att jag med min delstudie avsåg att undersöka skolledares arbete 

                                                      
102 Forskningsprojektet Att bringa ordning ur kaos – skolledares meningsskapande bedrevs 
mellan åren 1998-2000 och finansierades av dåvarande Rådet för Arbetslivsforskning. Min 
delstudie presenterades i en licentiatuppsats, Söderberg Forslund, 2002.  
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och ledarskapets påverkan och formering i förändringstider. Jag undvek 
därmed könsaspekten liksom utgångspunkten för min urvalsprincip att de 
valts ut i egenskap av att vara skolornas första kvinnliga rektorer.  

Intervjuerna genomfördes med hjälp av en enkelt tematiserad intervjugui-
de: 

- Bakgrundsfakta 
- Motiv för att söka rektorstjänsten 
- Vad för slags verksamhet man tagit över 
- Hur företrädaren arbetat 
- Den fysiska miljön då och nu 
- Eventuella förändringar vid/efter tillträdandet 
- Organisations- och arbetssätt 
- Särskilda konflikter eller utmaningar 
- Mål och visioner 

Materialinsamlingen för den andra intervjustudien var kopplad till ett ytter-
ligare forskningsprojekt som syftade till att undersöka rektorers förståelse av 
sitt ledningsuppdrag med avseende på kön och jämställdhet.103 Även denna 
gång valde jag i min första kontakt med intervjupersonerna att inte uttryckli-
gen ta upp könsaspekten. Jag presenterade dock det övergripande syftet och 
att jag hade för avsikt att undersöka skolledares arbete och hur de utformar 
sitt ledarskap. Också dessa rektorer intervjuades med hjälp av en enkelt te-
matiserad intervjuguide: 

- Bakgrundsfakta (antal tjänsteår som rektor, skolans storlek, elevun-
derlag) 

- Organisations- och arbetssätt 
- Beslutsgångar 
- Eventuella pågående förändringar 
- Särskilda dilemman eller utmaningar 
- Jämställdhetsplan 

De intervjuade framförde sällan på eget initiativ kön som uttalat problemom-
råde. Däremot kom många av deras berättelser att innehålla könskodade 
situationer och händelser, dvs. sådana som direkt eller indirekt innehöll en 
könsanknytning. Med hjälp av fortsatta frågor försökte jag i det skedet få 
veta mer om könsanknytningen och uppmärksammade därmed den intervju-
ade om en könsaspekt.  

                                                      
103 Forskningsprojektet Att leda lärande på demokratisk grund bedrevs med vissa avbrott 
mellan åren 2002-2006 och finansierades av Skolverket/Myndigheten för skolutveckling. 
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Bearbetning och analys av intervjumaterialet 
Intervjumaterialet har skrivit ut i flera omgångar, och jag har systematiskt 
sökt efter vissa typer av utsagor.104 Dessa har sedan analyserats för att finna 
könsdiskurser, vilka utgjort betingelser för formandet av skolans ledarskap. 

Transkribering av intervjumaterialet 
Ur ett diskursanalytiskt perspektiv är både frågor och svar diskursivt in-
skrivna och styrda av en rad diskursiva omständigheter och villkor. När de 
intervjuade talar om sig själva och sitt ledarskap konstruerar de en särskild 
representation av sig själva – beroende av såväl tid och plats som vilka situa-
tioner, händelser eller praktiker de intervjuade i talet förhåller sig till. Mina 
bearbetningar och analyser har således inte haft för avsikt att spegla hur 
skolledarskapet är beskaffat utan intresserat sig för hur det skapas och iscen-
sätts beroende av de intervjuades sätt att framställa sig själva som skolledan-
de och handlande subjekt. Många forskare betonar i detta sammanhang tran-
skriptionsmetodens betydelse – olika metoder öppnar upp för olika tolk-
ningsmöjligheter och påverkar sättet att se på det tal som de insamlade inter-
vjuerna innehåller. Detta har varit tydligt i mitt arbete. Jag ska därför 
inledningsvis uppehålla mig en del vid detta. 

Riessman menar t.ex. att transkriberingen är en renodlat tolkande verk-
samhet utan möjlighet att skilja från analysen.105 Framställningen av texten 
bestämmer vad forskaren har att säga om den dvs. det är genom transkriptio-
nen som forskaren skapar berättelsen. Riessman menar t.o.m. att formen 
innehåller viktig analytisk information som når utöver sakinnehållet. Riess-
man presenterar sin ”vinflaskteori”: 

Den personliga berättelsen är så att säga innesluten i en flaska (den intervjua-
de); serveringspersonalen (intervjuaren) drar ur korken och lutar på flaskan, 
så rinner berättelser ut. Denna sunt förnuft-filosofi förutsätter att berättelser 
om personliga erfarenheter lever ett eget liv inne i människorna, mognar un-
der åren och kan tas precis för vad de ser ut att vara när de väl uttrycks i ord. 
Min åsikt är däremot att berättelser, liksom goda viner, förändras så fort de 
får kontakt med luften och med mottagarens strupe och sinne. De får mening 
och skapas genom olika tolkningshandlingar.106  

Cameron hävdar att transkriptionen inte bara är en fråga om att göra materia-
let lättillgängligt och överskådligt utan även sätter fokus på talets särdrag.107 
Det traditionella sättet att förhålla sig till utskrifter är ofta att utgå ifrån den 

                                                      
104 Se vidare s. 61-62. 
105 Catherine K. Riessman, Berätta, transkribera, analysera. En metodologisk diskussion om 
personliga berättelser i samhällsvetenskaper, i Lars-Christer Hydén & Margareta Hydén 
(red.). Att studera berättelser. Samhällsvetenskapliga och medicinska perspektiv. Stockholm: 
Liber, 1997. 
106 a. a., s. 56-57 
107 Deborah Cameron, Working With Spoken Discourse. London: Sage, 2001. 
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normala strukturen för skriven text i form av en serie meningar som följer på 
varandra, med punkt, komma- och frågetecken som enda uttrycksmedel för-
utom de uppradade orden. Cameron menar att det också är av betydelse att 
lyssna efter hur talet struktureras genom intonation och pauseringar och om 
det finns märkbara förändringar i röstens läge, rytm och styrka. Tilläggas 
bör, menar Cameron, att denna närgångna och noggranna transkriptionsme-
tod är mycket tidskrävande. 

Metoden har sina rötter i forskningstraditioner med andra utgångspunkter 
och angreppssätt än mina egna.108 Oberoende dessa skillnader fångades jag 
av sättet att ta språklig kommunikation på allvar. Enligt metoden lämnas 
inga detaljer i utsagorna åt slumpen, här passerar inga avvikelser i talet obe-
märkta eller sorteras bort som irrelevanta. Med hjälp av särskilda transkrip-
tionssymboler synliggörs talets särdrag och struktur i form av förändringar i 
röstens läge, rytm och styrka, betoning av ord, pauseringar, suckar, tvekan, 
viskningar osv. Hur något uttrycks och vilka tillvägagångssätt en individ 
använder för att skapa mening i sitt tal, har enligt denna metod betydelse för 
den innebörd som tillskrivs en viss kategori. Utskriftsmetoden kändes där-
med som ett berikande verktyg och tillskott för såväl bearbetning som analys 
och jag beslöt mig inledningsvis för att pröva metoden på en slumpvis utvald 
intervju.  

Därefter skrevs de återstående intervjuerna ut enligt denna metod. Jag 
följde dock Camerons råd att, med tanke på den tidskrävande aspekten, an-
passa utskriftsambitionen till egna syften och inte nödvändigtvis transkribera 
allt intervjumaterial i dess mest detaljerade form. Min utskriftsform av inter-
vjuerna kom därmed mer att likna en förberedelse för detaljutskrift dvs. ut-
skriften begränsades till metodens typsnitt, ett generöst radavstånd med tex-
ten löpande utan punkt och kommatecken och med särskilt betonade ord 
understrukna. I denna första utskriftsomgång utelämnade jag således talets 
särdrag och förändringar i röstens läge såsom rytm, styrka, pausering-
ar/tvekanden osv.  

Bearbetning och analys 
Bearbetning och analys av intervjumaterialet har varit inriktad mot vilka 
subjektspositioner de intervjuade rektorerna själva intar och därmed fram-
ställer sig själva som skolledande subjekt respektive vilka positioner de till-
delar lärare och elever. Jag har utgått från att subjektet skapas och omskapas 
genom ständigt pågående och föränderliga identifikationer och intagande av 
föränderliga och rörliga subjektspositioner. Avhandlingen har fokus på kön 
varför könspositioner ibland används synonymt med subjektspositioner, 
eftersom min analys har varit inriktad mot att fånga de intervjuades identifi-
kations- och positioneringsarbete i förhållande till olika könsföreställning-
ar/könsdiskurser. Identifikationen styrs av diskurser som sätter gränser för 

                                                      
108 Metoden sammankopplas oftast med etnometodologi och konversationsanalys. 
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och pekar ut vilka könspositioner/former av femininitet och maskulinitet 
som finns tillgängliga för identifikation inom ett bestämt sammanhang/i en 
bestämd situation. I detta identifikationsarbete både förhåller sig rektorerna 
till och intar olika positioner – och positionerar andra – i förhållande till den 
diskurs med för tillfället störst inflytande. Mina analyser innefattar vidare 
hur diskurser och könsföreställningar också materialiseras i bemärkelsen hur 
rektorerna i sitt tal tycks välja att agera och på olika sätt förhålla sig och 
relatera till sin omgivning. Här handlar det om beteenden och praktiker – 
mänskliga uttrycksformer som inbegriper såväl miljö och möblering som sätt 
att agera, handla och utforma olika ledningspraktiker.  

Med identifikationer menas således sätt att närma sig olika könspositioner 
förknippade med kulturella värden eller könsideal som man förhåller sig 
positiv till, godkänner och kanske officiellt kämpar för eller som man genom 
försök att forma motdiskurser förhåller sig negativ till, förkastar och tar av-
stånd ifrån. Identifikation är således aldrig reducerbar till identitet utan ses i 
avhandlingen som en instabil process med möjlighet till olika och motstridi-
ga identifikationer samtidigt.  

Jag har inriktat analyserna av intervjumaterialet mot: 
- vilka subjektspositioner de intervjuade själva intar (i den första och 

den andra intervjustudien), vilka subjektspositioner de tilldelar före-
trädarna (i den första intervjustudien), och vilka subjektspositioner de 
tilldelar lärare och elever (i den andra intervjustudien). 

- vilka materialiseringar som äger rum i bemärkelsen hur subjektsposi-
tionerna tycks materialiseras i sätt att vara och agera, forma led-
ningspraktiker och (i den första intervjustudien) fysiskt förhålla sig 
till rektorsmiljön. 

- vilka maktförhållanden som de intervjuades positioneringar och ma-
terialiseringar producerar. 

- vilka könsdiskurser som arbetar i de intervjuades tal – och som fram-
träder genom ovanstående subjektspositioner och maktförhållanden. 

Den mer överordnade frågan gällde därmed vilka könsdiskurser som gav 
möjliga subjektspositioner för de intervjuade att inta. Här utgick jag från de 
olika föreställningar om kön/former av femininitet och maskulinitet som jag 
identifierat i den textbaserade studien och kallat särartsdiskursen, likhetsdis-
kursen och skillnadsdiskursen.  

Frågan gällde nu om dessa diskurser fortfarande var verksamma och vilka 
val de intervjuade rektorerna själva gjorde - vilka diskurser de tog till sin 
hjälp i sitt positioneringsarbete, vilka positioner de intog och vilka materiali-
seringar och maktförhållanden som hängde samman med detta. I intervjuma-
terialet sökte jag systematiskt efter utsagor som innebar uttryck för:  

- hur de intervjuade talar om företrädaren och hur han som ledare är 
och vad han i talet gör (intervjustudie 1) 
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- hur de intervjuade talar om sig själva och hur de som ledare är och 
vad de intervjuade i talet gör (intervjustudie 1 o 2) 

- hur de intervjuade talar om lärare och elever och hur de är och vad 
de i talet gör (intervjustudie 2) 

I upprepade genomläsningar av materialet markerades sådana utsagor. Mar-
keringar av de intervjuades tal om hur företrädaren liksom lärare och elever 
är och vad han/de gör tillsammans med markeringar av hur de intervjuade 
talar om hur de själva är och vad de gör, har sedan analyserats som sub-
jektspositioner och materialiseringar.  

Det handlar således både om hur de intervjuade positionerar sig själva och 
hur de positionerar andra i förhållande till verksamma könsdiskurser. Sub-
jektspositioner kan enkelt beskrivas som hur en person i talet intar positioner 
utifrån olika sätt att identifiera sig med ideal och kulturella värden som här 
handlar om olika former av kvinnligt/femininitet och manligt/maskulinitet i 
förhållande till skolledarskap. I detta fall hur rektorerna med hjälp av speci-
fika ordval och uttryck positionerar sig i förhållande till de i sammanhanget 
verksamma könsdiskurserna med tillhöriga regler och möjlighetsvillkor, och 
hur de genom sitt sätt att tala därmed också uttrycker sin förståelse av vilka 
de som könade individer och ledare är och kan vara. På samma sätt tar de 
hjälp av olika könsdiskurser för att tala om vad en lärare eller elev som kö-
nad individ är och kan vara. Dessa sätt att använda sig av olika diskursiva 
innebörder i formandet av sin subjektivitet/självuppfattning har jag när de 
intervjuade talat om praktiker och beteenden, alltså analyserat som materiali-
seringar i butlersk bemärkelse. Jag vet naturligtvis inget om faktiska beteen-
den och praktiker, men jag ser det som att det handlar om materialiseringar i 
bemärkelsen vad de intervjuade i talet gör.   

De verksamma könsdiskurserna innehåller även information om hur mak-
ten fördelas mellan olika positioner och vem som har rätt att tala och agera i 
olika diskursers namn. Exempel på maktfördelning gäller t.ex. vem/vilken 
rektor som förväntas tala med auktoritet och ta kommandot över en perso-
nalgrupp i en konfliktfylld situation, vem som ges beslutsrätt, vad kvinnliga 
respektive manliga lärare förväntas bidra med - i undervisningen, i upprätt-
hållandet av ordning och disciplin osv. Vilka olika förväntningar som ställs 
på elevers beteenden och sätt att vara, vem som förväntas vara flitig och 
duktig, hur flickors respektive pojkars skolk betraktas osv. 

De i skolledningssammanhanget verksamma könsdiskurserna innehåller 
med andra ord information om hur makten fördelas genom de olika positio-
ner som rektorerna själva intar och dem de tilldelar andra. En positionering 
som jag i mina analyser förknippat med särartsdiskursen innebär att kvinnor 
och män ses som givet och naturligt olika, där femininiteten alltid är under-
ordnad maskuliniteten och nedvärderas. Likhetsdiskursen utgår från könens 
likvärdiga egenskaper och förmågor. Här talas i termer av lika många, lika 
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mycket eller likadant med en stor tilltro till utjämningseffekter och med ett 
utjämnat maktförhållande mellan könen som följd. Att positionera sig själv 
eller andra med hjälp av skillnadsdiskursen innebär att utgå från skillnader 
mellan könen, där femininiteten överordnas maskuliniteten. Att positionera 
sig med hjälp av en gränsöverskridande könsdiskurs innebär ett icke könspo-
lariserat synsätt med möjlighet för både kvinnor och män att röra sig över 
könsgränserna i ett jämnt balanserat maktförhållande utan hierarkiserande 
innebörder av femininitet och maskulinitet.  

“Avvikelser” 
Ur denna granskning framträdde dels ett dominerande tal och dominerande 
könsdiskurser i arbete. Men därutöver stod det klart att de intervjuades tal 
även innehöll motsägelser i form av avvikelser från det dominerande talet - 
sekvenser där talet plötsligt tycktes ändra inriktning och fick en ny innebörd. 
Jag kunde se att sättet att ta bruk av olika könsdiskurser och inta subjektspo-
sitioner respektive positionera andra inte alltid följde givna eller förutsägbara 
principer utan ägde rum och fick sin innebörd på varierade sätt beroende på 
sammanhang och situation. Det var dessa avvikelser som gjorde mig nyfi-
ken. Jag ville veta mer om hur de intervjuades positionsbyten gick till och 
vad textavsnitten innehöll. Jag läste därför igenom intervjumaterialet grund-
ligt igen, med särskilt fokus på möjliga avvikelser. De funna textavsnitten lät 
jag genomgå en andra och mer detaljerad transkribering/utskriftsomgång.  

Jag fann sammanlagt fem fall av sådana avvikelser. Fyra av dem rör de 
intervjuades eget positioneringsarbete, ett femte avser en avvikelse kopplad 
till de växlande positioner man tilldelar flickor (kap 10). Här tilldelas pro-
blematiska flickor helt andra positioner än problematiska pojkar.  

De textavsnitt där jag anat avvikelser skrevs ut i en mer detaljerad form 
och med hjälp av följande transkriptionssymboler som utgör delar av kon-
versationsanalytikern Gail Jeffersons transkriptionssystem.109  

(.)  paus som är hörbar men för kort för att mäta 
(2.5)  paus i tiondels sekund 
.hh  talarens inandning 
hh  talarens utandning 
↑ord↓ pekande pilar markerar ökad respektive mins-

kad intonation (tonfall, satsmelodi–upp/ner, 
ljusare/mörkare) 

>snabbare<  tal märkbart snabbare än omgivande tal 
<långsammare>  tal märkbart långsammare än omgivande tal 

                                                      
109 Här hämtade ur: Charles Antaki, Michael Billig, Derek Edwards & Jonathan Potter, Dis-
course Analysis Means Doing Analysis: A Critique of Six Analytic Shortcomings. Discourse 
Analysis Online. 2003, 1,1, samt Potter, 2000. 
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ºordº  tal märkbart tystare än omgivande tal 
VERSALER  tal märkbart högre än omgivande tal 
£ord£ pundtecknen omgärdar tal som sägs med leen-

de/skrattande tonfall 
ord:: kolon markerar förlängning av omedelbart 

föregående ljud 
ord understrykning markerar särskild betoning i 

talet 
((ord)) klargörande kommentarer är placerade inom-

dubbel parentes exempelvis ((skrattar)), ((reser 
sig upp)) 

Dessa utskrifter syftade således till att med hjälp av transkriptionssymboler-
na ovan försöka fånga talets särdrag och struktur och vilka uttryck de inter-
vjuades använde i konstituerandet av sig själva, lärare och elever.  

I avhandlingen redovisar jag således de intervjuades tal på två olika sätt. 
När jag citerar passager där jag anser att det dominerande talet/den domine-
rande könsdiskursen i arbete görs det genom kortare citat av mer läsvänligt 
slag med punkt, komma- och frågetecken, samma radavstånd som omgivan-
de brödtext och med särskilt betonade ord understrukna. Den andra redovis-
ningsformen används för att synliggöra när det dominerande talmönstret hos 
den intervjuade bryts/den dominerande könsdiskursen konkurreras ut och 
maktproduktionen ändrar innebörd. Denna utskriftsform tillika metod ställer 
större krav på läsaren. Den är enligt ovan mer detaljerad och saknar avsluta-
de meningar genom punkt och kommatecken. Den presenteras även med 
radnumrering som ett förenklat sätt att peka ut mer exakta textavsnitt där 
varje citat även ges ett större utrymme än vad som gäller för citaten enligt 
den första redovisningsformen.  

Sammanfattningsvis har jag således dels studerat det dominerande talet 
(hos den enskilde och i gruppen av intervjuade) och vilka könsdiskurser som 
till övervägande del reglerat de intervjuades subjektivitet/självuppfattning 
och sätt att agera. Dels har avvikelser från det dominerande tal- eller språk-
mönstret/det dominerande sättet att tala, närgranskats via en mer detaljerad 
utskriftsform. Jag har kallat sådana textavsnitt avvikelser där innehållet i det 
som sägs förändras, i bemärkelsen att subjektspositionering, könsdiskurs och 
därmed maktproduktion ändrat innebörd i jämförelse med det omgivande 
och dominerande talet hos den intervjuade. En tidigare bejakad femininitet 
kunde t ex plötsligt nedvärderas med hjälp av t.ex. pauseringar, tvekanden, 
viskningar, särskilda betoningar eller ordval. Positivt laddade ord i förhål-
lande till kvinnligt skolledarskap såsom ”nytänkare” och ”förändrare”, ”stör-
re förtroende”, ”tillit”, ”insikt” kunde plötsligt växlas över till ett ”förtroen-
de” som inte ”funkar”, ”problem”, ”intriger”, ”svaghet” osv.  
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Metodiska kommentarer och överväganden  
Materialet i den textbaserade studien har genomgått en kraftigare ombear-
betning bl.a. på grund av tidsaspekten och att materialet var i behov av upp-
datering. Men det handlade också om att de olika materialtyperna var ojämnt 
representerade. Forskningsrapporteringen hade kommit att dominera det 
ursprungliga textmaterialet. Det har främst varit detta som jag försökt balan-
sera genom att låta politiska texter och allmän debatt och opinion få ta större 
plats i avhandlingen samtidigt som forskningsrapporteringen i vissa delar 
krympts. Jag har dessutom i såväl befintlig text som i nytt textmaterial strä-
vat efter att ytterligare tydliggöra och lyfta fram föreställningar om manlig-
het/maskulinitet som ofta legat underförstådda och inte uttryckts explicit i de 
granskade texterna. 

Intervjustudierna  
När det gäller intervjustudierna vill jag inleda mina kommentarer med en 
allmän betraktelse av mitt sätt att se på forskningsintervjun. En forskningsin-
tervju kan sägas handla om hur intervjupersonen utifrån forskarens frågor 
förväntas bidra med beskrivningar och uppfattningar om sig själv och sin 
livsvärld. På ett ytligt plan kan intervjun betraktas som en mellanmänsklig 
samspelssituation där två personer samtalar om ett område av gemensamt 
intresse. Detta samtal innehåller dock flera dimensioner och ytskikt. Dels är 
forskningsintervjun behäftad med en ofrånkomlig maktasymmetri som, till 
skillnad från ett vanligt vardagssamtal, inte handlar om ett ömsesidigt utbyte 
på lika villkor. Forskaren är en professionell intervjuare som leder samtalet i 
förhållande till någon som blir ensidigt utfrågad. Ingen intervjuad vill heller 
framställa sig själv i dålig dager utan försöker av naturliga skäl att leva upp 
till för tiden giltiga föreställningar om vad exempelvis ett godkänt och dug-
ligt skolledarskap innebär. Så är även de frågor som jag själv formulerar 
diskursivt inskrivna. Detta innebär att vare sig frågor eller svar kan betraktas 
som unika eller ”egna” i någon absolut mening utan ses i avhandlingen istäl-
let som effekter av rådande diskurser och som bestämda sätt att tala om och 
förstå skolledarskap och kön som gäller för det historiska sammanhang inom 
vilket intervjuerna utspelar sig.  

Varje fråga jag ställer är således formulerad utifrån en diskursiv föreställ-
ningsvärld, en slags förhandsinställning med inverkan på vilka bilder av 
skolledarskap och kön som de intervjuade sedan formulerar i sina svar. Det 
betyder inte att vi med exakthet delar samma föreställningsvärld, men de 
diskursiva krafter som är i omlopp i intervjusituationen - hur vi plockar upp 
diskurserna och sedan använder dem i konstruerandet av frågor och svar - 
flätar sig in i varandra på ett ofrånkomligt sätt. Den kunskap som intervjun 
genererar, produceras således i ett dynamiskt samspel i situationen, där in-
tervjuare och intervjuad utövar ett ömsesidigt inflytande på varandra. Ur ett 
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postmodernt perspektiv ses inte detta inflytande som ett problem eller som 
en felkälla utan snarare som en styrkefaktor utifrån synen att ”den kunskap 
som frambringas genom intervjun är relationell”.110 Här handlar det om att 
erkänna och utnyttja de insikter som det mellanmänskliga samspelet för med 
sig med intresset inriktat mot de närvarande diskurserna i sig. 

I mitt eget fall startade intervjuerna med hjälp av ingångsfrågor som inte i 
någon av intervjustudierna formulerades i termer av kön. Min uppmärksam-
het var dock inriktad mot sådant tal som på ett eller annat sätt innehöll en 
könsdimension – och som när detta inträffade följdes upp med ytterligare 
och ibland könsanknutna följdfrågor. Detta innebar förmodligen att mitt 
intresse för kön relativt snart ”avslöjades”. Därutöver hade jag mellan den 
första och andra intervjustudien hunnit publicera mig i olika sammanhang 
under rubriken skolledarskap och kön vilket ytterligare förstärkte möjlighe-
ten att mitt forskningsintresse var känt. I den andra intervjustudien initierade 
jag även vid några tillfällen direkta könsfrågor som t.ex. när jag frågade om 
den intervjuade såg på sig själv som en typiskt kvinnlig alt. manlig rektor. 
Att ställa sådana frågor bedömde jag inte bara vara ett bekvämt sätt att foku-
sera mitt forskningsintresse utan gjorde det också möjligt att avslutningsvis i 
intervjun få en bild av utifrån vilka identifikationer rektorerna på direkt fråga 
positionerade sig. I den andra intervjustudien ställde jag även frågor på temat 
jämställdhet som främst gällde huruvida någon jämställdhetsplan fanns 
framskriven och i bruk på skolan. Ursprungligen såg jag dessa frågor som en 
slags värdemätare av skolans könsklimat och som ett sätt att få kännedom 
om det som jag implicit utgick ifrån, nämligen att frågor om jämställdhet och 
därmed kön hade någon form av ställning och status på skolorna - vilket 
dock skulle visa sig vara en felbedömning.  

Jag hade således olika funderingar och strategier för min intervjumetod. 
Huruvida dessa strategier eller huruvida mitt intresse för kön på ett direkt 
eller indirekt sätt framkommit och påverkat intervjuerna har jag i enlighet 
med min syn på forskningsintervjun ovan, inte bedömt vara en avgörande 
fråga. De intervjuades utsagor utmärks inte heller av någon större politisk 
korrekthet eller anpassning till mer könsneutrala eller försiktiga uttalanden – 
vilket skulle kunna vara fallet om de ville ställa sig in hos en könsteoretiker. 
Det är snarare fråga om det motsatta där förvånansvärt många ger luft åt vad 
som skulle kunna betecknas som mer kontroversiella yttranden för att kom-
ma från rektorer – vilket i sin tur skulle kunna vara resultatet av att känna sig 
provocerad av en könsteoretiker. Omkring frågan om min egen inverkan på 
de intervjuades utsagor kan man således enbart spekulera. Det som jag dock 
med säkerhet vet är att rektorerna i samtliga fall ställde sig välvilliga och 
positiva till att bli intervjuade, att de trots en i många fall pressad arbetssitua-
tion ändå tog sig tid och såg till att vi kunde tala ostört, utan avbrott och 
synbar tidspress. Jag kände mig dessutom alltid välkommen och slogs av den 

                                                      
110 Kvale, 1997, s. 48. 
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öppenhet och höga grad av förtroende som jag visades, vilket exempelvis 
illustrerades av att jag på grund av informationens känsliga art i några fall 
ombads stänga av bandspelaren för en stund. Det var överlag slående hur lätt 
samtalen flöt och i flera fall uttryckte sig även de intervjuade positivt över 
möjligheten att på detta sätt få tala om sitt arbete.  

Mitt mål var att i möjligaste mån låta intervjuerna i de båda studierna få 
styras av de intervjuades egna val och kategoriseringsarbete – vad de själva 
på eget sätt och med egna ord valde att ta upp när det gällde organisations-
former och arbetssätt, vad de själva associerade med förändring, dilemman 
och utmaningar osv. Jag trodde mig genom detta få ta del av ett mer engage-
rat och innehållsrikt tal där de intervjuade gavs möjlighet att ta upp sådana 
frågor som vid intervjutillfället tog deras tid, energi och engagemang i an-
språk – vilket jag också upplevde fungerade. Som en naturlig följd av mitt 
tillvägagångssätt kom de intervjuade därmed att tala olika mycket om olika 
saker. En del uppehöll sig till övervägande del runt det egna ledarskapet 
medan andra talade mer om lärare och elever. Jag har dock inte dragit några 
slutsatser av detta faktum eller ansett att materialet därmed fått en lägre grad 
av tillförlitlighet. Jag har istället betraktat mitt insamlade intervjumaterial 
som både rikt och varierat, innehållande många möjligheter att från en rad 
olika infallsvinklar studera och analysera rektorers sätt att förstå sig själva 
som skolledande och handlande subjekt.  

Transkriptionsmetoderna igen! 
En sista metodkommentar gäller transkriptionsmetoderna. Tillsammans tyd-
liggjorde de båda utskriftsmetoderna utgångspunkterna för Butlers teori och 
min insikt om i vilka komplexa och motsägelsefulla språkspel som könsska-
pande ingår. Rektorernas tal handlade inte om passiv överföring av informa-
tion, utan synliggjorde istället deras aktiva medverkan och hur de genom sitt 
talande och sina aktiva val rent faktiskt iscensatte och åstadkom något. De 
”blev” olika slags rektorer beroende på vilka situationer, händelser eller 
praktiker de talade om. Det stod klart att rektorernas vardag var behäftad 
med olika och inte så sällan motstridiga krav på hur de själva förväntades 
vara och agera och därmed positionera sig själva och andra - positionsbe-
stämningar som i sin tur tycktes sammanflätade med inflytelserika historiska 
traditioner, maktordningar och regelsystem – här benämnda könsdiskurser.  

Det faktum att jag i synnerhet med hjälp av den mest detaljerade metoden 
kunde se hur rektorerna och deras sätt att vara och agera, genomkorsades av 
flera och ibland motstridiga diskurser gav subjektsteorins begrepp ”multipla 
subjektiviteter” en begriplig innebörd. Det var således möjligt för de inter-
vjuade att inta olika subjektspositioner beroende av vilka diskurser de mötte, 
förknippade med en viss sorts situation eller sammanhang. Vad som tycktes 
materialiseras i beteenden och handlingar berodde på vilken mening rekto-
rerna i sitt tal tillskrev de diskurser som för tillfället fanns tillgängliga.  
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I efterhand kan jag konstatera att denna mer detaljerade utskriftsmetod 
inte gav lika god utdelning i samtliga fall. Det är till exempel möjligt att göra 
invändningar mot metoden och de avvikelser som redovisas i kapitel 9, där 
jag främst uppmärksammar de intervjuades byte av pronomen. Detta hade 
naturligtvis även varit fullt möjligt att påvisa med hjälp av min första mindre 
närgångna och mer traditionella utskriftsmetod. Tydlig utdelning ger dock 
metoden i de avvikelser som redovisas i kapitel 8 och 10 där jag menar att 
synliggörandet av talets särdrag och struktur bidrar med ytterligare och för 
analysen viktig information. Ett sätt att försvara metoden skulle då kunna 
vara, att vad metoden bidrar med varierar mellan de olika avvikelseavsnitten 
på samma sätt som uttrycksfullheten i de intervjuades tal varierar.  

Min poäng är dock att transkriptionsmetod tillsammans med redovis-
ningsform utgör en värdefull kombination och bildar en helhet som jag me-
nar tillför redovisningen betydelsefull information. Att i ett längre och oredi-
gerat textavsnitt kunna följa den intervjuades tal ger en mer sammanhängan-
de bild av hur processen vid dessa positionsbyten går till. Det handlar såle-
des inte enbart om talets renodlade särdrag och struktur i form av 
förändringar i röstens läge, rytm och styrka, betoning av ord, pauseringar 
osv. utan även om de intervjuades växlingar av ordval, bisatser och tilläggs-
kommentarer, vad som ges utförligare beskrivningar än annat osv. Med 
andra ord hur resonemanget byggs upp som helhet vilket också gör det möj-
ligt att t.ex. fånga en känslomässig dimension i talet och inte minst, gör det 
möjligt att också få syn på sammanhanget och i vilka situationer som dessa 
konfliktfyllda positionsbyten inträffar. 

Etiska överväganden 
Samtliga intervjuade i båda intervjustudierna informerades om att deras 
medverkan var kopplad till forskning om skolledares arbetssituation och hur 
de som rektorer upplevde och utformade sitt ledningsarbete. De samtyckte 
till att utsagorna skulle ingå i undersökningarnas empiriska material och att 
intervjuerna spelades in. Samtliga erbjöds även möjligheten att få läsa den 
utskrivna versionen av intervjun, vilket två av de intervjuade utnyttjade.  
Medvetet undvek jag dock att inledningsvis informera om studiernas könsin-
riktning liksom utgångspunkten för min urvalsprincip i den första intervju-
studien och att de intervjuade i denna omgång valts ut i egenskap av att vara 
skolornas första kvinnliga rektorer.  

Frågan jag ställde mig var hur mycket som är nödvändigt att berätta för 
personer som man avser att intervjua. Cameron behandlar detta som en etisk 
fråga och menar att många undersökningar motiverar en viss vaghet om ex-
akt vilka aspekter av de intervjuades tal som man planerar att fokusera på.111 

                                                      
111 Cameron, 2001, s. 22-25, avsnittet Ethical questions: Informed consent and privacy. 
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Alltför detaljerad information kan i vissa fall påverka intervjupersonernas tal 
på sätt som är till nackdel för undersökningens syften. Min egen erfarenhet 
var och är att frågor om kön ofta har en stark och inte så sällan provocerande 
inverkan. Jag valde därför att i båda intervjuomgångarna presentera ett mer 
övergripande syfte utan en uttalad koppling till kön. Jag har bedömt detta 
tillvägagångssätt som etiskt försvarbart och i överensstämmelse med Veten-
skapsrådets forskningsetiska principer då informationen i övrigt varit tydlig 
och att könsaspekten tydligt framgått under intervjuernas gång.112  

Vad gäller konfidentialitetskravet har personer, skolor, platser och annan 
information som skulle kunna kännas igen av andra, avidentifierats. Det 
inspelade materialet har även förvarats utom räckhåll för utomstående.  

                                                      
112 Vetenskapsrådet. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig  
forskning. Stockholm: Elanders Gotab.  
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Kapitel 4: Kan och skall kvinnor arbeta som 
skolledare? 

Inledning 
I de följande fyra kapitlen 4-7, presenteras en översiktlig framställning av 
skolledningshistorien med start i 1830-talet och etableringen av flickskolor 
och den första generationen kvinnliga skolledare. Den avslutas i början av 
2000-talet i efterdyningarna av skolans kommunalisering med kvinnliga 
skolledare i majoritet. 

Syftet är att besvara frågan hur skolledningshistoriens utveckling sett ut i 
könshänseende, vilka föreställningar om kön och könsdiskurser som över tid 
varit styrande och hur de påverkat kvinnliga och manliga rektorers verksam-
het och hierarkiska relation? 

En sammanfattande analys inspirerad av Scotts modell för könsanalyser, 
redovisas i slutet av varje kapitel. Kapitelindelningen har organiserats kring 
fyra frågor vilka talet om skolledarskap och kön outtalat eller uttalat kretsat 
kring, och som vid olika tidpunkter sökt sina svar. En ny fråga för ett nytt 
kapitel har formulerats utifrån successiva innebördsförskjutningar i materia-
let, och frågorna pekar på så sätt ut vad olika tiders sociala definitionsstrider 
handlat om.  

- Kan och skall kvinnor arbeta som skolledare? 
- Varför är de kvinnliga skolledarna så få? 
- Vilka är skillnaderna mellan kvinnliga och manliga skolledare? 
- Varför är de kvinnliga skolledarna så många och vad får det för kon-

sekvenser? 

Talet kretsar under hela den långa tidsperioden tämligen ensidigt omkring 
skillnader och olikheter mellan kvinnliga och manliga skolledare, medan 
innebörder och betydelser av dessa könsskillnader varierar stort mellan olika 
tidsperioder. 

I innevarande kapitel 4 behandlas den tidiga skolledningshistorien med 
början i 1830-talet fram till 1960-talet då den stora frågan gäller om kvinnor 
kan och skall arbeta som skolledare. Kapitlet avviker från de tre följande i så 
måtto att analyserna huvudsakligen utgår från sekundärkällor. Ullman, Wie-
selgren och Wikander står som författare till kapitlets nyckeltexter, ur vilka 
mina referenser till författningar, riksdagsdebatter, pressklipp osv. är hämta-
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de. Jag har dock betecknat deras forskning som en solid grund för tolkningen 
och förståelsen av vilka könsdiskurser som format den tidiga skolledningshi-
storien. 

En första generation kvinnliga skolledare - och 
särartstanken 
I början av 2000 talet, när en majoritet av rektorerna i den svenska grundsko-
lan nu är kvinnor, kan det vara svårt att göra sig en bild av det stora motstånd 
mot kvinnliga rektorer som föregått dagens situation. Det var inte bara tan-
ken på en kvinna som rektor som länge var omöjlig, det var dessutom for-
mellt förbjudet och reglerat via lagar och förordningar. En rektor var själv-
klart en man och det skulle dröja ända in på 1930-40 talen innan kvinnor 
långsamt började förknippas med yrkesrollen. 

Bortglömt i den svenska skolledningshistorien var länge det kvinnliga 
skolledarskap som startat långt tidigare, under 1830-talets början. Ett ledar-
skap som bedrevs utanför det offentliga utbildningssystemet men ändå var 
en del av det pedagogiska utvecklingsarbetet för sin tid. Denna selektiva 
glömska berövade länge de kvinnliga skolledarna sin tidiga historia och 
därmed viktiga delar av en yrkesidentitet.113 

Osynliggörandet av kvinnors liv och verksamhet i historieskrivningen 
uppmärksammades på allvar först under senare delen av 1900-talet. Effekter 
av kvinnoforskning kom att bidra till nya insikter och omtolkningar av histo-
rien.114 Framskrivningen av den svenska skolledningshistorien utgör inget 
undantag. Först 1997, genom Annika Ullmans doktorsavhandling, Rektorn – 
en studie av en titel och dess bärare, publicerades den första dokumentatio-
nen som även inkluderade de kvinnliga skolledarna. Uteslutningen av kvinn-

                                                      
113 I artikeln Med hatt och kurage, skriver Ullman om det ”kollektiva minnet” – den traderade 
kollektivberättelsen, som utgörande en slags fond för vad som erkänns och uppfattas som en 
yrkeskårs egenart och utvecklingspotential, där förebilder och kompetensformer utkristallise-
ras för varje ny kårmedlem att jämföra sig med. Ullman konstaterar i artikeln att den första 
generationens kvinnliga skolledare aldrig införlivats i det kollektiva minne som gäller för 
skolledare som yrkeskår. Den ”selektiva glömska” som drabbat dessa kvinnor vilar inte på 
kvantitativ förklaringsgrund. De var till antalet precis lika många som motsvarande skolforms 
manliga ledare. Att kvinnorna hamnat utanför historieberättelsen menar Ullman hänger ihop 
med en enögd och tendentiös snedvridning av det utbildningshistoriska intresset. Annika 
Ullman, Med hatt och kurage. Kvinnliga skolledare vid sekelskiftet. Praxis, 1994, III-IV, 4-
15. 
114 T.ex. problematiserar Elisabeth Fox Genovese hur kvinnohistorien utmanar den konven-
tionella historieskrivningen i artikeln: Att sätta in kvinnohistorien i historien, i Christina 
Ericsson (red.), Genus i historisk forskning. Lund: Studentlitteratur, 1993. Annan intressant 
läsning erbjuder Yvonne Hirdman i artikeln Vad är kvinnohistoria?, där hon problematiserar 
ämnesområdet och kvinnors plats i historien. Yvonne Hirdman, Vad är kvinnohistoria, i,Birgit 
Janrup-Dünkelberg m.fl. (red.), Kvinnohistoria. Om kvinnors villkor från antiken till våra 
dagar. Stockholm: Utbildningsradion, 1999. 
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liga skolledare bär i sig självt information om skolledarnas könsladdade hi-
storia och hur exkludering och osynliggörande fungerat som särskiljande 
princip genom större delen av historien. Att vara kvinna innebar vid denna 
tid att också vara av en annan och sämre sort, som till skillnad från män sak-
nade allt vad som krävdes för att axla ett skolledarskap. 

Ullman behandlar i sin avhandling rektorsbegreppets sociala och symbo-
liska betydelseutveckling. Utifrån ett kultursociologiskt perspektiv studerar 
hon vilka som haft mandat att utdela rektorstiteln och vad som kännetecknat 
de grupper som erhållit den. 

Vilka kulturella och sociala värden har under årens lopp tillförts rektorstiteln 
av dess innehavare? Vilka symboliska värden har titeln i sig kommit att bli 
bärare av?115 

I en kronologisk analys gör Ullman en genomgång, från den allra tidigaste 
rektorshistorien och utnämningen av de första rektorerna under medeltiden, 
fram till decentraliseringen av skolans ansvar till landets kommuner på 
1990-talet. 

I avhandlingen konstateras att de fåtal studier som behandlat rektorsfunk-
tionens framväxt endast belyst delar av vägen. Varken läroverks- och gym-
nasierektorerna eller flickskolans ledare har inrangerats i historieskrivning-
en. Historien har framställts ”som en enkel utveckling från överlärare till 
grundskolerektor”.116 I sin tolkning av framväxten av den svenska rektorsti-
teln har Ullman balanserat … 

… det treklangsackord – läroverksrektorer, folkskolledare och flickskolefö-
reståndarinnor – som under drygt 100 år ackompanjerade rektorsfrågan.117 

Kvinnligt kön som exkluderande princip 
Ullman presenterar en tidig generation kvinnliga skolledare som stridbara 
reformatörer som vid sekelskiftet 1900, ”med stor iver tog sig an uppgiften 
att pröva nya modeller för skolan”.118 Genom att rekonstruera flickskolornas 
föreståndarinneposition framträder en ny bild av de kvinnliga skolledarnas 
historiska medverkan. Kvinnor kunde bevisligen arbeta som skolledare obe-
roende av formella hinder och tidsanda.  

Vid sidan om den traditionelle läroverksrektorn uppstod under mitten av 
1800-talet nya skolledargrupper som till en början inte erhöll titeln rektor 
men som innehade skolledande befattningar.119 Däribland har Ullman funnit 

                                                      
115 Ullman, 1997, s. 15. 
116 a. a., s. 36. 
117 a. a., s. 44. 
118 a. a., s. 65. 
119 Rektorstiteln fungerade också som ett särskiljande rangmärke som de etablerade titelbärar-
na inte var beredda att ge upp. ”Själva tanken att en läroverksrektor, en flickskoleförestånda-
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belägg för att några av de första inom folkskolan verksamma förstelärar-
na/överlärarna dels var kvinnor och dels tillförordnades redan på 1860-talet. 

Utanför det offentliga skolväsendet etablerades från och med 1830-talet 
ett ansenligt antal privata flickskolor vilka grundades och leddes av kvinnor, 
då med titeln föreståndarinna. Dessa representerade en egen och så gott som 
helt kvinnlig skolledarkategori. Några rent formella begränsningar för dessa 
kvinnor i valet av tjänstetitel förelåg egentligen inte. Att föreståndarinneti-
teln sedan kom att användas och bestå under lång tid visar återigen på vad 
den stora frågan egentligen gällde. ”Det var varken skolform, uppdragsgiva-
re, examina eller några andra mer subtilt utformade kompetenskrav som var 
den mest exkluderande principen – utan just kön.”120 Rektor var en han och 
rektorsbegreppet hade sin ”fasta förankring i den manliga offentligheten. 
Både rektorn och föreståndarinnan var auktoritativa ledare vid sina egna 
skolor, men endast rektorn hade dessutom en framstående position i samhäl-
let.”121 Likväl höll flickskolornas föreståndarinnor och lärarinnor en hög 
utbildningsstandard och flera av föreståndarinnorna kunde titulera sig filoso-
fie doktor. 

Ullman menar att många flickskolor under perioden runt sekelskiftet ut-
vecklades till ”exemplariska reformskolor, handfast ledda av radikala eldsjä-
lar”.122 En anledning till det pedagogiska nyskapandet ser hon i just det fak-
tum att flickskolans ledare verkade utanför det offentliga skolväsendet. De 
formade sina läroplaner efter egen erfarenhet i överensstämmelse med sam-
tidens syn på kvinnobildning för de övre samhällsskikten. Ullman beskriver 
hur de värnade om sitt utanförskap och möjligheten att profilera sina skolor 
med kvinnliga förtecken och det var lättare att genomföra en reform i privat 
regi. Utifrån sin självstyrande position kunde föreståndarinnan snabbt omsät-
ta en god idé i praktisk handling. Honnörsorden var flexibilitet, frihetlighet, 
individualism, kreativitet och reformpedagogik. 

I motsats till manliga ledarprofiler vid denna tid var sinnebilden för flick-
skoleföreståndarinnan ett moderligt väsen vilket kännetecknades av … 

… moderlig omsorg och en allestädes närvaro. Hennes framtoning av 
stormamma underströks också av att hon ofta lät bygga ett särskilt skolhus, 
när verksamheten väl stabiliserats, där hon också inredde sitt eget hem.123 

Ullman konstaterar också att så länge som kvinnor höll sig till att leda kvin-
nor utgjorde inte ledarskapet något problem. Det ansågs som självklart att 

                                                                                                                             
rinna och en folkskolledare skulle kunna benämnas med ett och samma uttryck synes inte ha 
varit aktuell inom läroverkskretsar.” a. a., s. 119. 
120 a. a., s. 83. Ullman visar också att motsvarande skolformers manliga företrädare kom att 
tituleras rektor redan runt sekelskiftet 1900, medan rektorstiteln var otänkbar för de kvinnliga 
ledarna ända fram till 1930-talet. 
121 a. a., s. 79. 
122 a. a., s. 106. 
123 a. a., s. 106. 
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”flickor skulle utbildas av lärarinnor och dessa i sin tur ledas av en förestån-
darinna.”124 

Ullmans teoretiska ansats är kultursociologisk och i den bemärkelsen inte 
könsproblematiserande men hennes forskning synliggör de könsföreställ-
ningar, begränsande strukturer och samverkade krafter i samhället som länge 
bidrog till åtskiljandet av kvinnors och mäns skolledarskap.  

Konstruktionen av detta första kvinnliga skolledarskap tog form utifrån 
ett borgerligt kvinnoideal, utan offentlig auktorisation och inom en kvinnlig 
domän där det offentliga utbildningssystemets könsnorm och manliga hege-
moni aldrig utmanades.  

Även om kvinnor de facto i praktiken redan verkade som skolledare så 
var det alltså endast det manliga ledarskapet som godkändes och gavs offent-
lig sanktion. Den underliggande fråga som talet om skolledarskap och kön 
under lång tid kom att kretsa kring gällde således om kvinnor kunde, i be-
märkelsen kunde klara av, anses lämpliga och därmed överhuvudtaget skulle 
arbeta som skolledare. 

I den fortsatta texten undersöks de könsföreställningar närmare, som så 
kraftfullt styrde skolledningsområdet vid denna tid. Vilka motiv som anför-
des och varför det var så viktigt att hålla kvinnliga och manliga skolledare 
åtskilda.  

Ämbetstiteln som symbol för könskampen 
I skenet av Ullmans forskning framstår följaktligen inte kvinnligt skolledar-
skap som ett problem i sin praktiska utövning. Kvinnors förmåga att leda 
skolor hade kunnat iakttas redan från 1830-talet och före den obligatoriska 
folkundervisningens införande. Det avgörande var att detta kvinnliga skolle-
darskap bedrivits utan erhållande av makt och position i samhället, vilket 
rektorsämbetet garanterade. Och det var just möjligheten att förvärva ämbe-
tet som var stängd för kvinnor. Ullman konstaterar att det var kvinnornas 
lämplighet för just rektorsämbetet som kom att bli en symbolladdad strids-
fråga. Vilket även bekräftades av att den privata flick- och samskolans man-
liga ledare gavs rätten att kalla sig rektorer långt före sina kvinnliga kolle-
gor.125 

I Greta Wieselgrens studie Den höga tröskeln. Kampen för kvinnas rätt 
till ämbete, beskriver hon de anförda motiven mot kvinnor som rektorer.126 
Dessa rörde bl.a. det olämpliga i kvinnors ledning av män och att kvinnor 
antogs sakna ledarförmåga. Rektorsämbetet kom därmed under lång tid att 
stå som symbol för könskampen mellan kvinnor och män. I sin beskrivning 

                                                      
124 a. a., s. 273. 
125 a. a., s. 79. 
126 Greta Wiselgren, Den höga tröskeln. Kampen för kvinnas rätt till ämbete. Lund: Gleerup. 
Kvinnohistoriskt Arkiv 7, 1969. 
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av hur kampen för kvinnors rätt till ämbete fördes och utvecklades från 
1800-talets mitt och hundra år framåt placerar Wieselgren ämbetsstriden i 
sitt politiska, ekonomiska, sociala och kulturella sammanhang. Hennes skild-
ring är ingående och målande och visar hur kampen också som en samhälls- 
och medborgarrättsfråga tog sig uttryck i riksdagen, vid universiteten, bland 
kvinnorna själva, i press och allmän opinion. 

De strider som kvinnor i alla tider fått utkämpa för erhållande av självkla-
ra rättigheter såsom rätten till arbete och egen inkomst, rösträtt osv., innefat-
tade också kampen om kvinnors rätt till utbildning. När så slutligen universi-
teten 1873 öppnades för kvinnor fann myndigheterna det angeläget att påtala 
att detta inte innebar rätt för kvinnor att inneha högre ämbeten. Detta utta-
lande hade också sin formella förankring och fanns sedan 1809 inskrivet i 
grundlagen. Regeringsformens § 28 var så formulerad att kvinnor utestäng-
des från statliga ämbeten då sådana utnämningar endast skulle gälla svenska 
män. Så sent som 1923 med den s.k. behörighetslagen och tillägget att kvin-
na med vissa undantag skulle vara ”likställd med man”, blev det formellt 
möjligt för kvinnor att erhålla rektorsbefattningar.127 Men medborgarrätten, 
att befordras i offentlig tjänst skrevs inte fram i lagtext förrän 1949 då for-
muleringen ”infödde svenske män” ändrades till ”svenska medborgare”. 

Även om lagen endast reglerade tillsättandet av statliga tjänster och rent 
formellt inte innefattade t.ex. kommunal och privat utbildningsverksamhet, 
så symboliserade den i sig ett mycket större och svårare hinder, nämligen 
den rådande maktordningen och kvinnans ställning i samhället. Föreställ-
ningar om kön och kvinnligt och manligt gjorde förhållandet mellan kvinnor 
och män och kvinnors yrkesliv till en stridbar fråga. Kvinnans plats var i 
hemmet, endast där kunde hon motsvara ”sin sköna bestämmelse”. Ty… 

… vad hon för umgänget med andra uti skolan kan vinna i frihet och ledig-
het, löper hon fara att förlora i kvinnligt behag …128 

menade dåvarande ecklesiastikministern 1859 i ett yttrande som föregick ett 
senare riksdagsbeslut om kvinnans rätt till akademiska studier vid högskolor 
och universitet. 

                                                      
127 Enligt Wieselgren innehöll lagen en reservation vilken inte kom att gälla rektorsämbetet 
och hon citerar ur riktlinjerna för behörighetskommitténs arbete: ”Principen om könens lik-
ställighet i förevarande avseende syntes emellertid icke i praktiken kunna genomföras utan 
vissa inskränkningar. En del statstjänster syntes till sin natur vara sådana, att de icke lämpli-
gen kunde beklädas av kvinnor.” a. a., s. 194.  
128 Wieselgren citerar ”den kungliga propositionen av den 9 september 1859 som lades fram 
med anledning av ständernas begäran om förslag ’till undervisningens ordnande för den 
kvinnliga ungdomen med huvudsakligt avseende fästat på utbildandet av lärarinnor’, a. a., s. 
12. 
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Förutsatt artskillnad 
Argumenten som fördes fram i debatten vilade tungt på biologisk förklar-
ingsgrund och den förutsatta artskillnaden mellan kvinnor och män innehöll 
också en bristande tro på att kvinnor i allmänhet hade samma intellektuella 
förutsättningar som män för högre studier och att inneha kvalificerade pos-
ter. Kvinnornas krav gick på kollisionskurs med ”högre” lagar, nämligen de 
”som äro inskrivna i naturen”.129 Men flitiga och ambitiösa som kvinnorna 
ändå ansågs vara, passade de bra på de lägre posterna.130 Ett samhällsekono-
miskt intresse var också förenat med kvinnlig arbetskraft eftersom kvinnor 
”nöjde sig” med betydligt lägre löner. Wieselgren sammanfattar raden av 
argument som sedan skulle komma att slitas i decennier framåt: 

… nämligen hemmet, kvinnans höga bestämmelse, den ’förnuftiga’ uppfatt-
ningen om kvinnans natur och bestämmelse, statens behov av billig arbets-
kraft samt dess skyldighet att tillgodose medborgarnas rättfärdiga krav.131 

Följer man historiens utveckling på det sätt som Wieselgren gjort framgår 
klart utifrån vilka könsföreställningar som den dramatik, som i synnerhet 
omgärdade borgerliga kvinnors inträde på arbetsmarknaden, styrdes. En lång 
och känslobetonad diskussion fick först efter åtskilliga decennier en mer 
saklig utformning och successiv övergång till en förändrad syn på kvinnoar-
bete. Den stora striden om kvinnors förvärvsarbete var dock förenlig med de 
områden som förutsatte akademisk utbildning och dit rektorsfrågan hörde. 132 

Bristande kvinnlighet och överlägsen manlighet 
Könskampen inom utbildningsområdet startade inte med frågan om rätten att 
uppbära rektorstiteln utan gällde ursprungligen lärarkårens könsfördelning. 
Elva år efter införandet av den obligatoriska folkskolan och vår första folk-
skoleundervisning, fick kvinnor 1853 rätt att tjänstgöra vid de mindre folk-
skolorna, för övrigt också det första offentliga arbetsområde som öppnades 

                                                      
129 a. a., s. 69. Uttalande i riksdagsdebatten 1907, då man återigen stred för att få en ändring 
till stånd av den grundlagsformulering som hindrade kvinnor från högre ämbeten. 
130 Enligt t.ex. professor Fahlbeck i samma riksdagsdebatt 1907. a. a., s. 70. 
131 a. a., s. 13. 
132Den ursprungliga striden hade gällt ogifta kvinnors rätt till myndighet, förvärvsarbete och 
egen försörjning. Då gällde det att komma tillrätta med ett fattigvårdsproblem och för kvin-
norna att skaffa nödtorftigt bröd för dagen. En betydligt hätskare strid kom att gälla borgar-
kvinnornas krav på akademisk utbildning och rätt till högre ämbeten vilket mer uppfattades 
som ett hot mot samhällsordningen (a. a.) Även Johannisson belyser den konfliktfyllda han-
teringen av klass och kön. Överklassens och arbetarklassens kvinnor kom under 1800-talet att 
tillskrivas helt skilda biologiska regelsystem ”den svaga, ömtåliga och sjukliga överklass-
kvinnan och den starka, farliga och smittsamma underklasskvinnan”. Karin Johannisson, Den 
mörka kontinenten. Kvinnan, medicinen och fin-de-siècle. Stockholm: Norstedts Förlag 1994, 
s. 14. ”Samma män som motarbetade kvinnans yrkesliv med biologiska argument anställde 
arméer av kvinnligt tjänstefolk och fyllde fabrikerna med kvinnlig arbetskraft”, a. a., s. 79. 
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för kvinnor. Slag i slag följde sedan rätten till småskollärartjänsterna och 
folkskollärartjänsterna. Att detta gick så förhållandevis snabbt och enkelt 
motiverades öppet med de låga lönerna. Lars Johan Hierta gav skäl för sin 
motion i riksdagen 1856-58 om kvinnors rätt att tjänstgöra som folkskollära-
re, med de låga löner som ett sådant beslut skulle medföra. Eller som saken i 
ett annat sammanhang senare formulerades: 

… statens och kommunens utgifter hade växt på ett för den finansiella ramen 
äventyrligt sätt och att samhället därför nödgades kalla en mera anspråkslös 
kvinnlig arbetsstyrka till hjälp.133 

Detta beslut att ge kvinnor rätt till lärartjänster skulle femtio år senare leda 
till en formell könsarbetsdelning av lärarkåren.134 När omkring 40 procent av 
folkskollärarna befanns vara kvinnor, uppstod en oro bland männen över att 
kvinnorna just genom sitt kön skulle ge yrket lägre status och ett sänkt löne-
läge för alla. Ulla Wikander skriver om detta i sin bok Kvinnoarbete i Euro-
pa 1789-1950. Genus, makt och arbetsdelning och hur kvinnorna provocera-
de sin samtid. 

En allvarlig studie av en svensk forskare vid 1900-talets början tog upp pro-
blemet med det stora antal kvinnliga lärare som enligt honom blev sinnessju-
ka. Han varnade för att sjukdomen var en följd av de intensiva studier som 
krävdes för att bli lärare. De var för svåra för en normal kvinnas hjärna.135 

Ministern för utbildningsfrågor Fridtjuv Berg, lade ett förslag för riksdagen 
om olika löneskalor efter kön för offentligt anställda folkskollärare som bl.a. 
motiverades med att … 

… lärare och lärarinnor prestera måhända lika mycket arbete – och säkerligen 
lika värdefullt arbete, men de prestera helt visst icke samma slags arbete.136 

Wikander menar att vad som paradoxalt nog fastslogs i detta uttalande var 
att trots att kvinnorna gjorde lika mycket och att deras arbete betraktades 
som lika värdefullt så skulle de ha lägre lön än sina manliga kollegor. I detta 
låg förborgat en föreställning om kvinnligt och manligt och ”det fanns något 
odefinierbart bättre som låg i manligheten och som borde betalas högre”.137  

                                                      
133 Wieselgren, 1969, s. 10 där hon citerar professor K. G. Hildebrand ur Några synpunkter på 
kvinnorfrågornas historiska utveckling, Kvinnan, Samhället, Kyrkan.  
134 Wikander beskriver genusarbetsdelning som knuten till kulturella och ideologiska värde-
ringar av ”kvinnligt” och ”manligt”. Genusarbetsdelning är på samma gång ett uttryck för att 
kvinnor är underordnade män och utgör även medlet för att hålla kvinnor kvar i underordnad 
ställning. Ulla Wikander, Kvinnoarbete i Europa 1789-1950. Genus, makt och arbetsdelning. 
Stockholm: Atlas, 1999, s. 14. 
135 a. a., s. 97. 
136 a. a., s. 96. 
137 a. a., s. 96. 
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Christina Florin har genom sin historiska forskning fastställt 1900 talets 
ingång som den tidpunkt då det till synes jämställda samarbetsprojekt som 
tilldrog sig under den inledande uppbyggnaden av den offentliga undervis-
ningen ändrade inriktning.138 När antalet kvinnliga folkskollärare ökade i 
snabbbare takt än antalet manliga folkskollärare formulerades en ny köns-
ideologi där de manliga könsegenskaperna betonades som mer värdefulla för 
skolan, samtidigt som den tidigare likalönsprincipen övergavs.  

Männen sades orka mer, hålla bättre disciplin, vara mer stabila på sina ar-
betsplatser och borde befinna sig på en annan nivå i yrket. Skolan behövde 
också fadersgestalter! Med statens hjälp kunde de manliga folkskollärarna på 
politiskt väg införa vissa förmåner för männen för att stimulera dem att söka 
sig till läraryrket. Lönerna reglerades till männens fördelar och den statliga 
likalönsprincipen övergavs. De manliga lärarna flyttades på så sätt upp ett 
steg.139 

1906 beslutade också riksdagen att det för kvinnliga folkskollärare skulle 
utgå lägre lön än för manliga. Wikander menar att det val som staten här 
gjorde, att betala efter kön och inte efter arbetsinsats, lade grunden för den 
fortsatta könssegregeringen inom utbildningsområdet.140 Beslutet om olika 
löneskalor och könsarbetsdelning upphävdes inte formellt förrän mot slutet 
av 1930-talet. 

För de högre lärartjänsterna och de kvinnliga akademikerna fick striden 
ett annat utvecklingsförlopp. Wieselgren skildrar hur de kvinnliga akademi-
kernas krav på att under samma villkor som män få tjänstgöra vid de allmän-
na läroverken med samma lön och pensionsrätt sågs som en utmaning och 
blev en långdragen stridsfråga. Kvinnorna begärde rätt att konkurrera med 
männen om adjunkturer och lektorat. Så förvandlades dessa tjänster 1905 till 
s.k. fullmaktstjänster vilka reglerades via lagen och därmed var kvinnorna 
effektivt utestängda. Den fortsatta striden om kvinnornas anställningskrav 
inom läroverken kom inte helt lyckosamt att ta sin utgångspunkt i lönefrå-
gan. Kvinnornas sämre prestationsförmåga, deras klenare fysik och större 
sjukledighet som ansågs mer eller mindre bevisad, ställdes mot den manliga 
överlägsenheten i effektivitet och arbetsförmåga vilket motiverade männens 
högre löner. Att lämna kvinnorna tillträde till de allmänna läroverken gav 
förutom lönekonkurrensen också ett annat skrämmande scenario, nämligen 
”gosskaraktärens feminisering”. Vid läroverken fanns gossarna och, 

                                                      
138 Christina Florin, Kvinnliga tjänstemän i manliga institutioner, i Hirdman m.fl. (red.) Kvin-
nohistoria - om kvinnors villkor från antiken till våra dagar. Stockholm: Utbildningsradion, 
1999, s. 142. 
139 a. a., s. 142. 
140 Här handskas jag enbart med utbildningsområdet medan Wikander i sin bok, förutom detta 
även vidgar frågan till att gälla genusarbetsdelning inom statlig verksamhet i Europa och 
menar att ”staternas val att betala efter kön och inte efter arbetsinsats, bidrog till att arbets-
marknaden blev genussegregerad.” Wikander, 1999, s. 126. 
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… ett folk, som ställer sin manliga ungdom under kvinnors ledning ända till 
aderton- och tjugoårsåldern slår in på en fruktansvärt ödesdiger väg.141 

Då Lärarlönenämnden i sitt stora betänkande1914 föreslog att svensk kvinna 
inte bara skulle kunna bli lektor vid en rad utbildningsanstalter utan även 
rektor, var måttet rågat och förslaget föranledde en rad yttranden och reser-
vationer. Ledamoten lektor J. F. Nyström såg detta som ”en absurditet att en 
kvinna sättes till chef för en kår, som till stor del består av män”. och det 
måste, 

… starkt ifrågasättas, huruvida det kan vara för det manliga släktets uppfost-
ran till män lämpligt, att dess undervisning ända till den s.k. mogenhetsexa-
men leddes av kvinnor.142 

Läroverksstyrelsens yttrande över förslaget var i sina formuleringar lika 
otvetydigt.  

Kvinnor med sina i allmänhet mindre utvecklade anlag för det formella torde 
icke kunna anses lämpade för dylik chefsställning.143 

Wieselgren noterar att tidningarna var fyllda med artiklar och insändare med 
anledning av nämndens ”frikostighet” mot kvinnorna och flickskoleförestån-
darinnan Anna Sandström talar om ”det kungliga svenska kvinnoföraktets 
välförsedda förrådskammare”.144 

Vetenskapen legitimerar särartstanken 
Idéhistorikern Karin Johannisson menar att orsakerna till den ökade polarite-
ten och den betoning av biologisk artsskillnad mellan könen som tog fart 
under 1800-talets senare del måste sökas på två nivåer – en samhällelig och 
en vetenskaplig. 

Några utgångspunkter är givna: kvinnorörelsens framväxt, fallande nativi-
tetskurva, ett nytt biologiskt tänkesätt i evolutionismens spår, en rad karriär-
hungriga vetenskapliga discipliners etablering.145 

Denna ytterligare förstärkning och legitimering av särartstanken speglade 
således både en hotad samhällsordning och en inomvetenskaplig utveckling. 
De biologiska och medicinska vetenskaperna hade sina glansdagar och för 

                                                      
141 Lektor H. B. Romberg i Sydsvenska Dagbladet, 1913, med anledning av lärarlönenämn-
dens förslag. Wieselgren, 1969, s. 140. 
142 a. a., s. 151. 
143 a. a., s. 158. 
144 a. a., s. 178. 
145 Johannisson, 1994,  s. 20. 
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försvararna av den patriarkala ordningen utgjorde nu vetenskapen en makt-
faktor som gav nya argument för överföringen av könsrelationen från en 
social till en biologisk dimension. Medicinska argument och särartsföreställ-
ningar kom ända in på 1920-talet att framställa kvinnan som bristande i an-
lag och högst olämplig för den offentliga arenan. Vetenskapliga teorier kom 
därmed att sammanflätas med det könshierarkiska förhållandet och gav mo-
tiv för att hindra kvinnors rätt till t.ex. högre tjänster. 

Det innebär att vetenskapen kom att legitimera en historiskt och kulturellt be-
stämd typ av könsförhållanden och att vetenskapliga teorier kom att samman-
flätas med maktrelationer mellan könen.146 

De myter och föreställningar om kvinnors underlägsenhet som mot slutet av 
1800-talet gavs vetenskaplig legitimitet bildade bakgrund till de försök att 
omdefiniera kvinnligheten som kom till uttryck vid tiden för sekelskiftet 
1900. Klyftorna mellan kvinnor och män fördjupades och Wikander talar om 
hur den kris som vid ingången till 1900-talet uppstod mellan könen och som 
även senare kallats en maskulinitetens kris, har tydliga paralleller till näst-
kommande sekelskifte och vår egen tid. Kvinnornas frigörelse ansågs hota 
både samhällets och männens virilitet.147 

År 1917 fattades det första undantagsbeslutet som gav kvinna rätt att er-
hålla rektors titel. Beslutet var föranlett av ett konkret fall vid Kalmar kvinn-
liga folkskoleseminarium och var endast formulerat till att gälla just denna 
skolform. Genom ett nytt riksdagsbeslut 1918 utökades rätten till att även 
omfatta Högre lärarinneseminariet i Stockholm och den av staten anordnade 
samskolan. Beslutet öppnade även upp för kvinnor att tillträda adjunkturer 
och lektorat vid de högre allmänna läroverken, där de även fortsättningsvis 
hölls borta från rektoraten. Då Augusta Westerberg 1917 utnämndes till rek-
tor för Kalmar kvinnliga folkskoleseminarium blev hon inte bara den första 
kvinnan i landet som uppbar rektors titel utan också den första att inneha ett 
statligt ämbete. Genom att ge kvinnor dispens att tillträda ett antal särskilt 
benämnda rektorat, kringgick man således lagen. Att ge kvinnor fritt tillträde 
till högre ämbeten genom att istället en gång för alla ändra grundlagsformu-
leringen, var fortfarande inte tänkbart. Däremot hade det för första gången 
blivit möjligt att tänka tanken att en rektor skulle kunna vara en kvinna. 

I mitten av 1960-talet upphörde flickskolorna i och med den enkönade 
skolformens avveckling. Med flickskolorna gick också delar av ett traditio-
nellt könsrolltänkande i graven. Synen på kvinnliga skolledare kom att ändra 
karaktär. Ullman noterar att den nya diskursen tog form via en ”genusneutral 

                                                      
146 a. a., s. 28. 
147 Ulla Wikander, Sekelskiftet 1900. Konstruktionen av en nygammal kvinnlighet, i Ulla 
Wikander, (red.), Det evigt kvinnliga. En historia om förändring. Stockholm: Tidens förlag, 
1994, s. 13. 
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period i rektorsdiskursen”.148 Under några decennier tycktes det vara ointres-
sant om rektor var man eller kvinna. Den rika variation av tjänstetitlar som 
är förenlig med skolverksamhet begränsades under denna period till katego-
rierna ”skolledare” och ”skolpersonal”. Den underliggande, men dock tvek-
samma ambitionen med detta var kopplad till mer demokratiska värdebe-
grepp, ”där tidigare hierarkier och traditionella värderingar inte skulle verka 
hämmande på konstruktionen av ett mer jämlikt samhälle”.149 

Sammanfattande analys 
Skolledarskap som kulturell symbol framkallade under denna tidsperiod 
könsföreställningar om biologisk särart i sin allra extremaste form. Politiker, 
vetenskapsmän och debattörer utgjorde samverkande krafter i fastställandet 
av kvinnor och män som av naturen givet olika. Den uppfattade artskillnaden 
mellan könen styrde utbildnings- och skolledningsområdet från början av 
1800-talet och långt in på 1900-talet.  

Föreställningarna aktiverades i samband med kvinnors inträde på arbets-
marknaden och i takt med att kraven på kvinnors rätt till högre lärartjänster 
och ämbeten ökade. Till skillnad från män ansågs kvinnor sakna ledarskaps-
förmåga och var därför inte lämpade för chefsställning Striden om rektors-
ämbetet kom därmed att handla om kvinnors lämplighet och om de kunde 
och överhuvudtaget skulle arbeta som skolledare. Kvinnor saknade anlag för 
det formella, var utrustade med en bristande hjärnkapacitet och begränsad 
intellektuell förmåga. De betraktades rent allmänt som sämre presterande 
och uppvisade dessutom en klenare fysik. Manliga könsegenskaper utgjorde 
norm och beskrevs i alla avseenden som bättre och mer värdefulla, inte minst 
för skolans del. Män ansågs överlägsna i såväl effektivitet som arbetsförmå-
ga, var stabila, ansågs orka mer, hålla bättre disciplin och fungerade dessut-
om som fadersgestalter, nödvändiga för pojkars uppfostran till män.   

Den sociala organiseringen av dessa könsföreställningar och de konkreta 
uttrycksformerna handlade om uteslutning och att hålla könen åtskiljda. 
Kvinnors plats var i hemmet, inte i offentligheten. Det första skolledarskapet 
som genom flickskolornas föreståndarinnor uppträdde i historien, organise-
rades följdriktigt utanför det offentliga skolväsendet, gavs aldrig offentlig 
auktorisation och utfördes inom en egen kvinnlig domän. Lika absurt och 
olämpligt som det var för män att ställa sig under kvinnors ledning, var det 
ödesdigert för ”gossarna” i deras uppfostran till män. Åtskillnadsarbetet tog 
sig också uttryck via lagar och förordningar när kvinnor uteslöts och lagstif-
tades bort från rektorsämbetet. Utifrån samma principer var det möjligt att 

                                                      
148 Ullman, 1997, s. 272.  
149 a. a., s. 272. 
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anföra kvinnors sämre förmågor som motiv för instiftandet av lönesegre-
gering inom utbildningsområdet, med könsarbetsdelning och lägre lön för 
kvinnor som följd.  

Det könshierarkiska förhållandet mellan kvinnliga och manliga skolledare 
legitimerades på flera nivåer och inte minst av vetenskapen som under denna 
period utgjorde en tung maktfaktor. Vad som godkändes, bejakades och pre-
senterades som önskvärt i förhållande till skolledarskap under denna period, 
var i alla stycken förknippat med män och manlighet medan kvinnor och 
kvinnlighet underkändes och uteslöts. Särartsföreställningarna fungerade 
både som förklaring till pågående, och som ett motiv för fortsatt upprätthål-
lande av kvinnlig underordning och manlig överordning. Enbart män hade 
tillgång till rektorstiteln och det var män som i olika sammanhang talade, i 
bemyndigad position och som företrädare för universitet, riksdag, regering 
och statliga ämbeten. Särartsbestämningen legitimerades ända in i författ-
ningsordningen. Genom att osynliggöra och marginalisera de kvinnliga skol-
ledare som trots allt fanns - särskilja dem både fysiskt/materiellt, lyfta fram 
den farliga kvinnligheten, beröva dem titel och auktorisation och placera 
dem utanför den framskrivna skolledningshistorien - kom de reglerande 
könsnormerna och den manliga hegemonin att under lång tid förbli ohotade.  

Den dominerande könsdiskurs som framträder i kapitel 4 under perioden 
mellan 1800 talets början och in mot 1900 talets mitt benämner jag särarts-
diskursen. Kvinnans inneboende och artbestämda biologiska natur gjorde 
henne i alla avseenden otillräcklig och otänkbar som skolledare. Det var män 
och exklusivt manliga egenskaper som utgjorde norm för ett godkänt och, i 
förhållande till kvinnor, överlägset skolledarskap.  
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Kapitel 5: Varför är de kvinnliga skolledarna 
så få? 

Inledning 
Historisk forskning bildade i föregående kapitel bakgrund till de fortsatta tre 
kapitlen 5-7. Samstämmig kvinno- och skolledningsforskning tydliggjorde 
de könsföreställningar som reglerat utbildningsområdet och kvinnliga och 
manliga skolledares verksamhet och relation under 1800-talet och in på 
1900-talet. Särartsföreställningar medförde ifrågasättandet av kvinnors lämp-
lighet som skolledare och höll kvinnligt och manligt ledda verksamheter 
åtskiljda. Sammantaget befann sig de kvinnliga skolledarna i självklar un-
derordning, i lagsystem, ekonomiskt, politiskt och ur vetenskaplig synvinkel, 
utrustade som de ansågs vara med i alla avseenden sämre anlag och förut-
sättningar för ledarskap än sina manliga kollegor. 

Långsamt förändrade synsätt luckrade gradvis upp det av särartsföreställ-
ningar styrda könshierarkiska förhållandet mellan kvinnliga och manliga 
skolledare. Men några större förändringar inträffade inte förrän mot 1970- 
och 80-talen och kom till uttryck genom jämställdhetspolitiskt reformerings-
arbete.  

Kapitel 5 rör just denna period då jämställdheten stod högt på den politis-
ka dagordningen och frågan om varför de kvinnliga skolledarna var så få, för 
första gången uppmärksammades. Den diskuterades utifrån föreställningar 
om såväl likhet som skillnader mellan könen.  

Kapitel 5 bygger på originaltexter representativa för det reformpolitiska 
arbetet inom utbildnings- och skolledningsområdet. Raden av statliga utred-
ningar som under rubriken jämställdhet behandlade skolledarskap som en 
könsfråga bidrog till successiva betydelseförskjutningar som utmynnade i 
formuleringen av denna nya fråga: Varför är de kvinnliga skolledarna så få? 
Det är också med koppling till det statliga utredningsarbetet som den första 
svenska forskningsrapporten inom området presenteras, vilken granskas i 
kapitlet. Det är även under 1970-talet som den internationella forskningen 
om skolledarskap och kön kommer igång – med betydligt större kraft och 
omfattning än i Sverige – men med samma intresse som här, att utröna var-
för de kvinnliga skolledarna var så få. Den företrädesvis amerikanska forsk-
ningen presenteras i ett för tiden representativt urval.  
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Skolledarskap som en fråga om jämställdhet  
Historiskt sett har de kvinnliga skolledarna alltid varit kraftigt underrepre-
senterade. Detta uppfattades dock inte som ett problem förrän i mitten av 
1970-talet. Det var då som jämställdhetsdebatten tog verklig fart och kvinno-
rörelserna växte sig starka över stora delar av världen. Det var förmodligen 
ingen tillfällighet att de kvinnliga skolledarnas situation just vid denna tid-
punkt kom att uppmärksammas och behandlas i en särskild statlig utredning, 
med avsikt att besvara frågan om varför de kvinnliga skolledarna var så få.  

Behörighetslagen som 1923 gett kvinnor tillträde till högre statliga tjäns-
ter hade rört frågan om uteslutningen av kvinnor. Det jämställdhetsarbete 
som nu drog igång och som senare kom att utmynna i Sveriges första jäm-
ställdhetslagstiftning, uppmärksammade nu kvinnors underordning. Frågan 
om kvinnors sociala underordning kom att knytas till ett politiskt-ideologiskt 
sammanhang och särbehandling skulle lagstiftas bort.  

Under 1970-talet behandlades skolledarskap som en jämställdhetsfråga i 
flera statliga utredningar. Först i den s.k. SIA-utredningen, Skolans arbets-
miljö. Betänkande avgivet av Utredningen om skolans inre arbete – SIA, 
SOU 1974:53 för att påföljande år och mer ingående diskuteras i Kvinnor i 
statlig tjänst. Utredningen angående kvinnornas situation inom den statligt 
lönereglerade offentliga förvaltningen, SOU 1975:43. 

Syftet med den sistnämnda utredningen var att förbättra kvinnors situation 
och skapa ökad jämställdhet mellan kvinnor och män inom statsförvaltning-
en. Som en del av den statliga verksamheten behandlades även undervis-
ningsområdet och de kvinnliga skolledarnas situation uppmärksammades 
särskilt. Man konstaterade i utredningen att andelen kvinnliga rektorer 1973 
endast uppgick till 7 procent vilket inte ansågs stå i rimlig proportion till det 
stora antalet kvinnliga lärare. Skolan som uppväxtmiljö måste ge barn och 
ungdomar rollförebilder i överensstämmelse med målsättningen att verka för 
ett jämställt samhälle. Det skulle inte hjälpa långt att enbart låta barn läsa om 
kvinnors och mäns jämställdhet för att sedan uppleva helt andra principer i 
praktisk tillämpning i skolmiljön, menade utredningen. 

Man refererade till en undersökning av Sveriges lärarförbund från 1970 
där antalet sökande och förordnade manliga och kvinnliga skolledare hade 
kartlagts. Undersökningen visade att den procentuella andelen sökande kvin-
nor till rektorstjänster inte i något län uppgick till mer än 11 procent. För 
hela landet var fördelningen bland de sökande till utlysta tjänster 96 procent 
män och 4 procent kvinnor. Flera kommuner rapporterade att bristen på sö-
kande kvinnor berodde på ”att de måste ägna sig åt sina barn” och att kvin-
nor i det stora hela ”kryper bakom hem och familj, samt att de inte vågar åta 
sig chefsuppdrag”.150 Resultaten pekade på att män även fortsättningsvis 

                                                      
150 SOU 1975:43, Kvinnor i statlig tjänst. Betänkande avgivet av utredningen angående kvin-
nornas situation inom den statligt lönereglerade offentliga förvaltningen. Stockholm: Allmän-
na förlaget, s. 77. 
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skulle komma att dominera skolledarbefattningarna om inte andelen kvinnli-
ga sökande ökade. Att vikariera som skolledare fastslogs i utredningen ha 
stor betydelse för senare befordran. Även här befanns den manliga dominan-
sen vara stor. Att kvinnor mer sällan än män vikarierade som skolledare 
förklarades genom just den traditionsbundna synen på ansvaret för skötsel av 
hem och barn. Rent allmänt ansåg utredningen att de kvinnliga skolledarnas 
självförtroende behövde stärkas för att öka deras benägenhet att söka skolle-
dande tjänster. 

Utredningen föreslog en rad direkta stimuleringsåtgärder som t.ex. or-
dentlig information om skolledarens arbetsuppgifter till alla lärare via stu-
diedagar. Vidare att underlätta för samtliga lärarkategorier att skaffa sig led-
ningsmeriter där de sittande rektorerna särskilt borde uppmuntra kvinnor att 
vikariera. Även en skolledarutbildning ansågs nödvändig att få till stånd, 
även för dem som inte förordnats och där hälften av utbildningsplatserna 
skulle reserveras för kvinnor. Målet skulle vara att inom varje kommun på 
lediga skolledartjänster befordra lika många kvinnor som män. 

En särskild utredning om kvinnor och skolledarskap 
Problemet med de fåtaliga kvinnliga skolledarna gavs sådan dignitet att re-
geringen den 20 januari 1977 tillsatte en kommitté med namnet Utredningen 
om kvinnliga skolledare, för att särskilt studera de kvinnliga skolledarnas 
situation. Utredningens uppgift var dels att utreda varför det fanns så få 
kvinnliga skolledare och dels föreslå åtgärder för att öka andelen kvinnor på 
skolledande befattningar. Efter dryga tre år presenterades betänkandet Fler 
kvinnor som skolledare. Betänkande av utredningen om kvinnliga skolleda-
re, SOU 1980:19. Behandlat som en fråga om rättvisa och omsorg om barns 
och ungdomars fostran tog denna utredning sin utgångspunkt i ”det liberala 
jämställdhetsbegreppet”.151  

Inledningsvis konstaterade man att debatten länge innehållit föreställning-
ar om att andelen kvinnor på högre poster skulle öka automatiskt bara kvin-
norna gick ut i förvärvslivet. Av en ingående siffergranskning i utredningen 
framgick emellertid att när det gällde yrken som krävde akademisk utbild-

                                                      
151 Det ”liberala jämställdhetsbegreppet” ges en relativt utförlig behandling i utredningen och 
beskrivs som en utveckling från den kristna föreställningens abstrakta princip om alla männi-
skors lika värde, till problemen med hur dessa värden skulle manifesteras i världsliga sam-
manhang. Det gällde att utforma ett samhälle där alla, utifrån lika utgångspunkter kunde 
utveckla sin potential. Striden kom sedan att stå mellan olika uppfattningar om när ojämlikhet 
inte kunde anses bero på strukturella drag i samhället utan på individen själv. En annan och 
mer utopisk jämställdhetsuppfattning menar man även ställer kravet på individens egen käns-
lomässiga upplevelse av att vara jämställd i samhället. Slutsatsen är att man i utredningen 
avser att ”undersöka de strukturella hinder som medför brist på jämställdhet mellan kvinnor 
och män.” SOU 1980:19, Fler kvinnor som skolledare. Betänkande av utredningen om kvinn-
liga skolledare. Stockholm: Liber, s. 30. 
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ning eller motsvarande befann sig Sverige mot slutet av 1970-talet mycket 
långt efter andra europeiska länder, mätt i andelen kvinnor i kvalificerade 
yrken. Tillsammans med övriga Skandinavien hade Sverige även den lägsta 
andelen kvinnliga skolledare i Europa, med 7 procent. Vidare befanns hälf-
ten av Sveriges dåvarande 277 kommuner helt sakna kvinnliga skolledare 
och i ytterligare ett femtiotal kommuner fann man sammantaget endast en 
kvinna på skolledande befattning 

Rekryteringsfrågan var föremål för utredningens intresse och man kunde 
fastställa att lärarna var den enda grupp från vilken skolledare rekryterades. 
Det faktum att lärarkåren till 60 procent bestod av kvinnor stod knappast i 
rimlig proportion till att den statistiska sannolikheten att bli skolledare enligt 
utredningen ändå befanns vara störst, 1:5 för manliga ämneslärare. Någon 
uttalad eller systematisk rekryteringspolitik förekom heller inte. Den enda 
kända inkörsporten gick via skolledarvikariat, som till stor del inte utlystes 
och från vilka utredningen fann att kvinnorna därmed var utestängda. Sanno-
likheten för kvinnor att bli skolledare var således mycket liten. 

Föreställningar om likhet mellan könen 
Utredningen tog upp frågan om skillnader i kvinnligt och manligt ledarskap 
och psykologen Lisbet Meijer gavs i uppdrag att sammanställa forskning 
inom området. Inledningsvis i utredningen betonades emellertid att inga som 
helst anspråk gjordes på att besvara frågan ”om det finns några egentliga 
skillnader mellan kvinnors och mäns konstitutionella förmåga till ledar-
skap.”152 Man manade till försiktighet och ville inte dra några slutsatser av de 
presenterade forskningsresultaten. Man hävdade att den statistiskt-
psykologiska forskningen hade bidragit till skingrandet av 1800-talets före-
ställningar om kvinnor som mindre intelligenta och mer begränsade än män. 
I detta nya tidevarv och utifrån en liberal jämställdhetssyn fick nu talet om 
skillnader en klar värdeladdning som anknöt till den uttryckta föreställningen 
att ”tro på likhet bidrar till jämställdhet och motsatsen till brist på jämställd-
het”.153 Det skulle med andra ord medfört en komplikation för den utredande 
kommittén att i detta avseende utgå från något annat än likhet mellan könen. 

Forskningsöversikten grundades på ett antal forskningsrapporter som till 
stor del redovisade resultat till kvinnornas fördel, bl.a. fem internationella 
undersökningar om kvinnors och mäns sätt att utöva skolledarskap, deras 
attityder och värderingar, ledarskapsbeteende, konflikthantering osv. Men 
dessa resultat valde utredningen att bortse från och betrakta som ”synnerli-
gen osäkra”, de fåtaliga kvinnliga skolledarna hade ju selekterats hårdare och 
utgjorde därför ett mer positivt urval än vad som gällde för de manliga skol-
ledare som ingick i studien. Utredningen förhöll sig således inte till de i 

                                                      
152 a. a., s. 36. 
153 a. a., s. 36. 
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översikten redovisade forskningsresultaten som sådana, utan valde att istället 
metodkritiskt och allmänt ifrågasättande diskutera resultatens giltighet för att 
slutligen hävda likhetslinjen.  

… det enda man kan säga med säkerhet är att man inte hittills funnit några 
avgörande skillnader totalt sett i kvinnligt och manligt sätt att utöva ledar-
skap.154 

Föreställningar om psykologiska könsskillnader 
Samtidigt med likhetslinjen diskuterade utredningen de hinder som fanns för 
kvinnor att bli skolledare och lutade sina slutsatser mot för tiden representa-
tiv psykologisk teoribildning benämnd ”minoritetspsykologi”. Man valde att 
utgå ifrån att ”kvinnors status som psykologisk minoritet utgör i samhället 
det djupast liggande hindret för kvinnor att nå ledande poster”.155  

Man argumenterade för att kvinnor och män skiljde sig åt i psykologiskt 
avseende. Kvinnor som bärare av psykologiska barriärer tyngdes t.ex. av ett 
sämre självförtroende och en lägre uppfattning om sin prestationsförmåga än 
män. Som ett resultat av negativ identitetsutveckling besvärades också kvin-
nor ofta av en självanklagande och nedvärderande attityd i förhållande till 
det egna könet.  

Utredningen skrev att ”utanför hemmets väggar är kvinnans ställning osä-
ker och brist på självkänsla det förhärskande draget”.156 Utanför hemmets 
väggar kände sig kvinnor också ”som främlingar”.157 Med en identitet i första 
hand kopplad till rollen som maka och mor tog inte kvinnor heller sin försör-
jarroll på allvar och deras hemansvar medförde även praktiska hinder. Men 
med tanke på att hela den officiella jämställdhetsideologin handlade om de-
lat hemansvar fann utredningen det anmärkningsvärt att så lite skulle ha 
förändrats. Kvinnorna visste ju att de hade rätten på sin sida och det gällde 
nu för dem att själva frigöra sig från gamla könsföreställningar. Problemet 
formulerades, 

…i klartext: hon kräver inte delat hemansvar, eftersom hon inte törs, inte 
känner sig kompetent nog att satsa mer på sitt yrkesarbete.158 

Utredningen presenterade ytterligare skillnadsföreställningar i sina motiv för 
att öka antalet kvinnliga skolledare när man t.ex. menade att det gällde att 
utnyttja både kvinnliga och manliga skolledares skilda perspektiv vad gällde 

                                                      
154 Citatet är hämtat ur den sammanfattning av Meijers forskningsöversikt som presenteras i 
betänkandets kap. 2.4.2. Lisbet Meijer, Kvinnor och ledarskap, i Fler kvinnor som skolledare. 
Betänkande av utredningen om kvinnliga skolledare, SOU 1980:19, s. 41. 
155 SOU 1980:19, s. 17. 
156 a. a., s. 97 
157 a. a. s. 70.  
158 a. a., s. 73. 
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deras olika inlevelseförmåga, lyhördhet inför olika problem och människo-
kännedom.  

Motstridiga könsföreställningar 
Utredningens motstridiga ställningstaganden i könsfrågan skapade uppenba-
ra problem. Utifrån de anförda uppfattningarna om skillnader mellan kvinnor 
och män formulerade man å ena sidan konkreta och särskilda åtgärder i ter-
mer av stöd och uppmuntran när utredningen sammantaget slöt sig till att 
kvinnor som psykologisk minoritetsgrupp ”generellt är i större behov av 
uppmuntran (min kursiv.) än män”.159 Utifrån föreställningar om likhet mel-
lan könen fick man å andra sidan svårt att motivera positiv särbehandling på 
grund av kön. En sådan åtgärd kunde knappast betraktas som en lösning på 
problemet, när det nu saknades ”avgörande bevis för att det ena könet skulle 
vara mer lämpat än det andra att vara skolledare”.160 Att vara kvinna kunde 
utifrån en sådan ståndpunkt inte betraktas som en särskild merit menade 
man, utan som en ”omständighet” varken mer eller mindre värd än någon 
annan.  

Utredningen valde istället en medelväg och förordade könskvotering för 
att på så sätt uppnå ”en i huvudsak jämn fördelning” mellan kvinnor och 
män på rektors- och studierektorstjänsterna.161 Man föreslog i rättvisans 
namn att varannan ledigförklarad skolledartjänst vid grundskola och gymna-
sieskola skulle förbehållas kvinnliga sökanden och varannan manliga. Det-
samma föreslogs gälla för vikariat som nu även skulle utlysas, vilket tidigare 
brustit.  

Med de kommunala satsningar på studiedagar och studiecirklar om skol-
ledarskap som också föreslogs vände man sig särskilt mot kvinnorna som ju 
enligt utredningens skillnadslinje bar ansvaret för sin egen frånvaro. Det som 
krävdes menade man var,  

. . . förändring i attityder som är nödvändig att åstadkomma bland kvinnorna, 
om man vill öka andelen kvinnliga skolledare.162 

Problemet betraktades således huvudsakligen som ett kvantitativt sådant där 
lösningen enbart formulerades i termer av ett ökat antal kvinnliga skolledare 
med en stor tilltro till utjämningseffekter.  

I det slutliga förslaget om könskvotering var utredningen aldrig enig och 
tre ledamöter av sju reserverade sig. Könskvotering blev heller aldrig en 
realitet och huruvida alla de handfasta förslag som presenterades i statliga 

                                                      
159 a. a., s. 75. 
160 a. a., s. 96. 
161 Med ”i huvudsak jämn fördelning” menade man ”att minst 40 procent av rektors- och 
studierektorstjänsterna innehas av kvinnor och minst 40% av män.”, a. a., s. 117. 
162 a. a., s. 114,  avsnittet ”Informations- och utbildningsåtgärder”. 
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utredningar under denna period fick några effekter är svårt att uttala sig om. 
Under alla omständigheter skulle det dröja ytterligare ett femtontal år innan 
antalet kvinnliga skolledare fick någon mer påtaglig omfattning.  

Även om ökningen av kvinnliga skolledare framöver kom att bli ett fak-
tum så var utredningens redovisning av ett sjunkande antal sökande till utlys-
ta skolledartjänster intressant att notera. En rad möjliga förklaringar gavs till 
detta som t.ex. att skolledaren förlorat delar av sin forna självklart auktorita-
tiva roll. Man uteslöt inte att den minskade benägenheten att söka skolledar-
tjänster kunde få till följd vad som iakttagits inom andra yrkesområden näm-
ligen ”att kvinnor accepteras när det föreligger brist på män för en upp-
gift”. 163 Med facit i hand kan man efteråt konstatera att antalet rektorsbefatt-
ningar inom grundskolan under 1980-talet kom att minska med 190 stycken 
medan 264 manliga rektorer försvann och 74 kvinnliga rektorer tillkom. Det 
finns en möjlighet att tolka detta som de första signalerna på att rektorsupp-
draget inte längre hade samma självklara dragningskraft på män. 

Den första forskningsrapporteringen i Sverige 
Utredningen om kvinnliga skolledare grundade till stor del sitt betänkande 
på en bilagd studie med titeln Om kvinnor och skolledarskap. En intervjuun-
dersökning, genomförd av fil. lic. Helena Herlin. Studien är den första 
svenska forskningsrapport jag funnit där kvinnor och skolledarskap upp-
märksammats som forskningsområde. Studien i samarbete med Utbildnings-
departementet utgjorde även Herlins psykologexamensarbete vid psykolo-
giska institutionen, Stockholms universitet 1978.  

Studien syftade till att ge en bild av de djupare liggande orsakerna till var-
för det fanns så få kvinnliga skolledare. En serie djupintervjuer med 22 
kvinnliga och manliga, jämnt könsfördelade, lärare och skolledare i Stor-
stockholm genomfördes med fokusering på yrkesvalsbakgrund, aktuell livs-
situation, arbetstillfredsställelse, befordringsintresse och upplevda möjlighe-
ter, kvinnligt/manligt skolledarskap, aspekter på skolledarrollen samt fram-
tidsvisioner. Den teoretiska basen för studien beskrevs som psykoanalytisk 
personlighetsteori, socialpsykologisk rollteori samt strukturalistisk organisa-
tionsteori. Det redovisade intervjumaterialet i rapporten är rikt och omfat-
tande och ger en målande illustration till könsfrågans komplexitet eller för 
att anknyta till utredningstexten av att 

…de underliggande mekanismer som fördelar kvinnor och män på olika ni-
våer i samhället är betydligt starkare än de formella hindren för en annorlun-
da fördelning.164 

                                                      
163 a. a., s. 51. 
164 a. a., s. 67. 
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Resultaten visade att kvinnor i hög grad antog en kvinnofientlig grundsyn 
med en negativ identitet som följd där den egna erfarenheten och kompeten-
sen undervärderades. Kvinnornas låga förväntningar på sig själva resulterade 
i en ond cirkel där ”antaganden om verkligheten blir  verklighet: profetian är 
självuppfyllande”.165 De kvinnor som trots allt blev skolledare menade att de 
måste vara mycket bättre än sina manliga kollegor – som kvinnor betrakta-
des de som undantag och kunde inte fungera som realistiska förebilder. 

Herlin kunde konstatera att tyngdpunkten i de intervjuades svar handlade 
om kvinnors egenskaper och sociala situation vilket ofta upplevdes som skä-
let till att så få kvinnor blev skolledare. Man undvek att placera förhållande-
na i ett större socialt sammanhang utan höll sig kvar på en individualiserad 
förklaringsnivå som t.ex. att kvinnors dåliga självkänsla och rädsla för obe-
kanta situationer också bidrog till att de inte ”höll sig framme” i samma om-
fattning som män. 

Bilden av manlig hegemoni framstod tydligt. Männen stödde varandra i 
en slags ”manlig tvåvägs identifiering”.166 Genom det stora antalet manliga 
skolledare fick de unga männen förebilder, uppmuntran och stöd för den 
egna yrkes- och kompetensupplevelsen. För de äldre kunde det egna jaget 
speglas i dessa yngre upplagor av ’påläggskalvar och arvtagare’. Herlin me-
nar att kvinnorna som avvikande från den manliga successionsordningen, 
måste för att accepteras framstå som ovanliga och exceptionellt utrustade för 
att kunna ”försvara sin plats”. Herlin noterar en nedvärdering av det som 
betraktas som specifikt kvinnligt och ett motstånd mot ett kvinnligare inne-
håll. 

Några intervjucitat illustrerar de attityder och värderingar som kvinnorna i 
Herlins studie möttes av. Materialet ger rikligt med exempel på att motstån-
det mot kvinnliga rektorer levde vidare. 

En sak är viktig när det gäller att välja en kvinnlig studierektor – hon får inte 
vara för vacker. . . det skulle kunna ruinera mitt äktenskap. Jag vet att jag är 
mottaglig för kvinnlig fägring så kvinnans utseende är alltså en viktig bit, det 
är något som vi inte kan göra något åt, det är naturen själv som påverkar 
oss.167 

Eller angående stödet man ansåg sig ge för att uppmuntra nyrekrytering av 
kvinnliga skolledare, ”jag har en kvinnlig lärare här nu som gärna vill pyssla 
lite med administration.” 168 Herlin beskriver de intervjuade männens attityd 
till önskvärdheten att ändra på könsfördelningen bland skolledarna som 
”ljummet välvillig och samtidigt vacklande”. 

                                                      
165 a. a., s. 16.  
166 Herlin, 1980, i bilaga SOU 1980:19, s. 238. 
167

 a. a. s. 210. 
168

 a. a. s. 210. 
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…jag är gammalmodig nog att tycka att familjen är den verkliga världen och 
att den är viktigast för kvinnan. Jag tycker det är viktigast att möjligheten 
finns för alla, men inte att flåsa fram dem.169 

Starten för internationell forskning 
Med USA i täten kom den internationella forskningen om kvinnor och skol-
ledarskap igång ordentligt under mitten av 1970-talet och kretsade då huvud-
sakligen kring frågan om kvinnors underrepresentation: Varför blir så få 
kvinnor skolledare? En av frontfigurerna i sammanhanget, den amerikanska 
forskaren Charol Shakeshaft menar att denna fråga och behovet av att besva-
ra den, var just det som framkallade den kraftiga ökningen av forskning 
inom området under 1970- och 80-talen.170 

I en forskningsöversikt från 1990 konstaterar Shakeshaft att de hinder 
som höll kvinnor borta från skolledarskap vid 1800-talets slut, i stort sett 
kom att kvarstå under stora delar av 1900-talet. Enda skillnaden var att man 
från mitten av 1970-talet började artikulera och identifiera hindren.171 En av 
dagens ledande skolledningsforskare, australiensiskan Jill Blackmore reflek-
terar i en historisk återblick och menar att föreställningar om kvinnors skol-
ledarskap utgick från deras biologi på 1800-talet, deras psykologiska brister 
på 1900-talet med betoning på avsaknad av karriärambitioner och dåligt 
självförtroende på 1970-talet. Därefter började empiriska undersökningar att 
peka på strukturella och organisatoriska orsaker. 172 

I en mängd undersökningar under 1960- och 70-talen angavs - på liknan-
de sätt som ovan redovisats för Sveriges del -  könsstereotypa och särartsan-
knutna attityder som skäl till att kvinnor inte blev skolledare. Ofta fokusera-
des den enskilda kvinnan och de inre blockeringar hon själv ansågs vara 
bärare av. Kvinnor hade dåligt självförtroende, en försvagad självbild och 
saknade allt som oftast både motivation och ambition i förhållande till skol-
ledaryrket.173 Ibland rapporterades kvinnor även bära ett inre motstånd mot 
att inta ledningsposition, liksom deras rädsla för framgång kunde diskuteras 
under en tidstypisk rubrik som: Toward an Understanding of Achievement-

                                                      
169 a. a. s. 213. 
170 Charol Shakeshaft, The Struggle to Create a More Gender Inclusive Profession, i Murphy, 
Joseph & Seashore Louis, Karen (eds.), Handbook of Research on Educational Administra-
tion; A Project of the American Educational Research Association. San Francisco, CA.: 
Jossey-Bass, 1999, s. 99-118. 
171 Shakeshaft, 1990. 
172 Jill Blackmore, ’Breaking the Silence’: Feminist Contributions to Educational Administra-
tion and Policy, i Leithwood, Kenneth m.fl. (eds.). International Handbook of Educational 
Leadership and Administration. Kluwer Academic Publishers, Printed in the Netherlands, 
1996. Artikeln finns på sidorna 997-1042, med särskild referens till s. 1004-1005. 
173 Shakeshaft, 1990, Patricia A. Schmuck, Sex Differentiation in Public School Administra-
tion. Diss. Arlington, Va.: National Council of Women in Educational Administration, 1975. 
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Related Conflicts in Women.174 Förutom att manliga skolledare dessutom ofta 
öppet satte sig emot anställandet av kvinnliga skolledare var rekryterings- 
och karriärgångarna även organiserade efter sådana urvalsprinciper och 
mönster att diskrimineringen kom att vidmakthållas under lång tid.175  

Denna gemensamma fråga om varför de kvinnliga skolledarna var så få 
engagerade således forskare i flera västländer och tog på liknande sätt som i 
Sverige avstamp i motstridiga könsföreställningar som dels handlade om 
psykologisk särart samtidigt som likheten mellan könen betonades. 

Likhet som sanning, ideologi eller strategi? 
De inre barriärer som snarare än yttre pekades ut som skäl till den kvinnliga 
frånvaron var samtidigt möjliga att överbrygga. Med lite stöd och uppmunt-
ran utgick man från att kvinnor skulle kunna sätta sig över sina blockeringar 
och våga gå in i rollen som skolledare.176 Men väl där, i tjänst som skolledare 
upphörde problemen när forskare nu övergick till att rapportera ”inga skill-
nader” i manligt och kvinnligt skolledarskap. Kvinnor ansågs nu vara lika 
bra som män i den skolledande uppgiften.177 

 Under denna period var det samtidigt tydligt hur likhet mellan könen 
gärna överbetonades på liknande sätt som i de svenska utredningarna ovan. I 
flera undersökningar där skillnader mellan kvinnliga och manliga skolledare 
studerades och även visade på resultat till kvinnornas fördel, var det ändå 
könsneutraliteten och likheten mellan könen som särskilt lyftes fram i slut-
satserna.  

                                                      
174 Matina S.Horner, Toward an Understanding of Achievement-Related Conflicts in Women. 
Journal of Social Issues, 1972, 28, 2, 157-176. 
175 Patricia A. Schmuck m.fl. (eds.), Educational Policy and Management. Sex Differen-
tials.N.Y.: Academic Press, 1981. 

- Women´s Place in Educational Administration: Past, Present and Future, i Leith-
wood, Kenneth m.fl. (eds.). International Handbook of Educational Leadership and 
Administration, 337-368. Dordrecht, Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 
1996. 

176 På liknande sätt som i den svenska utredningen om kvinnliga skolledare (SOU 1980:19) 
listar Claudia K. Young möjliga tillvägagångssätt för att stödja, stimulera och uppmuntra 
kvinnor att söka skolledande befattningar i artikeln: Women in School Administration and 
Supervision: A New Leadership Dimension. Paper presented at the Annual Meeting of the 
National Association of Secondary School Principals. Washington DC. Feb.13-18, 1976. 
177 Vilket t.ex. kunde diskuteras i enskilda rapporter som i Kathryn Cirincione-Coles, The 
Administrator: Male or Female? California Journal of Teacher Education, 1975, 2, 4, 83-92, 
men har även diskuterats översiktligt av flera forskare som Andrew Fishel & Janice Pottker, 
Performance of Women Principals: A Review of Behavioral and Attitudinal Studies, i Fishel 
& Pottker. Sex Bias in the Schools: Research Evidence. Rutherford N.Y.: Fairleigh Dickinson 
University Press, 1977. Vidare av James M. Frasher, & Ramona S. Frasher, Educational 
Administration: A Feminine Profession. Educational Administration Quarterly, 1979, 15, 2, 
1-13 och av Shakeshaft, 1990.  
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Gross och Trask ger prov på detta i en stor studie där kvinnliga och man-
liga rektorers ledaregenskaper jämfördes.178 Resultaten pekade på de kvinnli-
ga rektorernas genomsnittliga överlägsenhet i en mängd avseenden, och man 
hävdade t.o.m. markant högre elevprestationer i skolor under ledning av 
kvinnor. Samtidigt som man slöt sig till att kön spelade roll i skollednings-
sammanhanget menade man att kvinnliga skolledares förmågor nu behövde 
uppgraderas i det allmänna medvetandet för att likställas med manliga för-
mågor. 

Our findings, then, suggest that school systems that have been following a 
male preference policy should give serious consideration to abandoning it 
and to replacing it with one designed to provide equal opportunities for 
women to become elementary school principals.179  

På liknande sätt diskuterar Hemphill, Griffiths och Fredriksen i en studie 
som avsåg att utveckla urvalsinstrument vid rekrytering av skolledare.180 I 
studien ingick ett jämförande test av ett stort antal kvinnliga och manliga 
rektorers ledaregenskaper. Resultaten påvisade kvinnliga skolledares förde-
lar i en rad betydelsefulla avseenden. Trots det underströk man särskilt att 
detta inte skulle betraktas som bevis för att kvinnor var att föredra framför 
män i valet av skolledare. Man förordade istället en mer könsneutral linje 
utifrån slutsatsen att män inte längre kunde betraktas som en självklart över-
lägsen grupp i rekryteringshänseende. Kvinnor och män framställdes därmed 
som likvärdiga grupper och urvalet skulle styras av krav och omständigheter 
unika för varje anställningstillfälle.181  

Shakeshaft menade att det var önskvärt, för att inte säga nödvändigt för 
forskningen att initialt förhålla sig till likhetsperspektivet och ”inga skillna-
der” mellan kvinnor och män.182 Rekryteringen av kvinnliga skolledare hade 
länge hämmats av argument om kvinnors sämre förmåga. Där svenska ut-
redningar tog avstamp i en politiskt-ideologiskt förankrad likhetsidé för att 
förändra situationen, talade Shakeshaft om likhet som strategi. Den bästa 
strategin för att bryta ner hindren och bana väg för fler kvinnliga skolledare 
menade hon var att visa att kvinnor i ledande position var administrativt lika 
kompetenta som de ledande männen.  

Det olyckliga enligt Shakeshaft var dock att rapporteringen kom att be-
gränsas till formuleringen ”lika bra som”, vilket inte var samma sak som 

                                                      
178 Neal Gross & Anne E. Trask, The Sex Factor and the Management of Schools. N.Y.: 
Wiley, 1976. 
179 a. a., s. 221. 
180 John K. Hemphill, Daniel E.Griffiths & Norman Fredriksen, Administrative Performance 
and Personality. N.Y.: Teachers College, Columbia University, 1962. 
181 I rapporten diskuteras könsfrågan i det avslutande kapitlet: Implications for the Practice of 
Administration, s. 330 utifrån frågan “Should men be selected for the principalship in prefer-
ence to women?” 
182 Shakeshaft, 1990. 
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”identisk med”.183 Och man bortsåg därigenom från sådana ledaregenskaper 
och praktiker som Shakeshaft hävdade var unika för kvinnliga skolledare. 
Istället kom kvinnor under lång tid att jämföras med män utifrån en manlig 
idealitetsnorm. Shakeshaft kritiserade ”inga skillnader- undersökningar” för 
att först studera manliga skolledare och utifrån dessa iakttagelser sedan be-
döma kvinnliga skolledares förmåga att klara av att göra samma saker, på 
samma sätt och lika bra som sina manliga kollegor. 

Vad Shakeshaft uttryckte var just det som kom att utmärka den fortsatta 
utvecklingen inom skolledningsområdet, och som behandlas i nästkomman-
de kapitel, nämligen nödvändigheten av att föra fram de unika kvinnliga 
förmågorna enligt traditionell särartsbestämning. Detta behov inkluderade 
även att sätta fokus på kvinnligt skolledarskap oberoende av manligt, vilket 
satte ytterligare fart på forskningen i såväl Sverige som utomlands. Shake-
shaft kom även att bli ledande bland de forskare som fortsättningsvis sträva-
de efter att dokumentera en specifikt kvinnlig organisations- och ledar-
skapskultur – av unikt slag och artskild från en manlig sådan.  

En avvikande utveckling i Sverige – likhetsidén skapar 
konflikt 
I den fortsatta numerära utvecklingen kom situationen i Sverige att avvika 
markant från omvärlden genom den allt snabbare ökningen av kvinnliga 
skolledare i vårt land. 

För utländska forskare hade däremot frågan om kvinnlig underrepresenta-
tion fortsatt relevans och Shakeshaft noterade, efter granskning av interna-
tionell skolstatistik från början av 1990-talet, att problemet med få kvinnliga 
skolledare bestod. Statistiken angående utvecklingstrenden bland exempelvis 
västvärldens länder visade även att ju äldre barn och ju högre årskurser, des-
to färre kvinnliga lärare och skolledare. När kvinnor blev skolledare var det 
vanligtvis vid skolor för yngre elevgrupper.184 

Av min egen granskning framgår också att sättet att problematisera frågan 
om den låga andelen kvinnliga skolledare, under decennierna som följde 
kom att ändra karaktär internationellt. Mot mitten av nittiotalet kunde man 
t.ex. notera ett ökat intresse för varför kvinnor som skulle kunna, inte ville 
bli skolledare och varför andra som redan innehade befattningen allt oftare 
lämnade den. Forskningsresultaten ledde ofta fram till diskussioner om 
kvinnors behov av balans mellan familjeliv och yrkesliv och om deras mind-
re benägenhet än män att ge upp det ena till förmån för det andra.185 Resulta-

                                                      
183 a. a., s. 168. 
184 Sverige finns dock inte med bland de länder som statistiken i a. a., s. 101 omfattar. 
185 T.ex. Cynthia Beekley, Dancing in Red Shoes. Why Women Leave the Superintendency, i 
Cryss. C..Brunner, (ed.), Sacred Dreams. Women and the Superintendency. Albany: Suny 
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tet av studierna blev ofta en kartläggning av könsmönster utan en djupare 
analys av vilka strukturer, föreställningar eller ideologier som skapat dessa 
mönster. Utifrån ett stort antal artiklar, antologier, forskningsrapporter och 
papers framgick att även om nya frågeställningar konstruerats så kom svaren 
att i stort förbli desamma och ofta anknyta till särartsföreställningar. 

Ett illustrativt exempel på sådan empiristisk forskning med ambitionen att 
utveckla problemställningen gav Sakre Kennington Edsons longitudinella 
studie prov på. Mellan åren 1980-1990 sökte hon svar på frågan om varför 
kvinnor framhärdade i sina strävanden att bli skolledare trots alla obestridli-
ga och väldokumenterade hinder som undersökningar visat på.186 

I Sverige kom det jämställdhetspolitiska reformeringsarbetet och likhets-
föreställningen att skapa motsättningar inom både kvinnorörelserna och 
kvinnoforskningen då företrädarna för jämställdhetsstrategin anklagades för 
att inrikta sig mot kvantitativa och kortsiktiga lösningar istället för mot mer 
genomgripande förändringar av könsförhållandet. 

Anne-Marie Morhed beskriver i sin doktorsavhandling hur den revolutio-
nära kvinnorörelsens tänkande om könsförhållandet kom att utmynna i ny 
vetenskap – kvinnovetenskap.187 Morhed menar att 1970- och 80-talens dis-
kussion om kvinnors sociala underordning banade väg för ett vetenskapligt 
genombrott och ett kvinnoteoretiskt tänkande. En disciplinär vändpunkt in-
nefattade just jämställdhetsstrategien och hur kvinnoforskningen som ett steg 
i utvecklingen mot vetenskap och en självständig teoribildning kom att di-
stansera sig från politiskt-ideologiska hänsyn. Kvinnoforskningen bar, till 
skillnad från jämställdhetsforskningen och dess politiska anknytning till 
manliga maktintressen, på en befrielseambition ”som inte begränsar sam-
hällsförändringen till ett liv där männens positioner gjorts till måttstock för 
kvinnornas strävanden”.188 Morhed hävdar att avståndstagandet från jäm-
ställdhetsperspektivet också innebar ett mer konfliktcentrerat angreppssätt på 
könsförhållandet med ett uteslutande av likhetsidén. När ett nytt sekelskifte 
närmar sig tar talet om skillnader åter fart, och som nästa kapitel ska visa, 
med en ofta dubbeltydig förståelse av skillnadernas uppkomst.  

Harriet Hollter pekade på likhetsföreställningarnas inneboende fällor när 
hon i en tillbakablickande artikel diskuterade jämställdhet som könsneutrali-

                                                                                                                             
Press, 1999. Margaret Grogan, Voices of Women Aspiring to the Superintendency. Albany: 
Suny Press, 1996. Mary Woods Scherr, The Glass Ceiling Reconsidered: Views from Below, 
i Dunlap, Diane M. & Schmuck, Patricia A. (eds.). Women Leading in Education. Albany: 
Suny Press, 1995. Alyson M.Worrall, Suit-able for Promotion: A game of Educational Snakes 
and Ladders, i Dunlap, Diane M. & Schmuck, Patricia A. (eds.). Women Leading in Educa-
tion, Albany: Suny Press, 1995.. 
186 Sakre Kennington Edson, Ten Years Later: Too Little, Too Late? i Dunlap, Diane M. & 
Schmuck, Patricia A. (eds.). Women Leading in Education. Albany: Suny Press, 1995. 
187 Anne-Marie Morhed, Mellan kvinnofråga och kvinnovetenskap. Om kvinnodiskursens 
utveckling och disciplinering. Diss. Uppsala universitet, Sociologiska institutionen, 1993. 
188 a. a., s. 87. 
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tet eller maktbalans.189 Hollter menade att sättet att ursprungligen definiera 
jämställdhet som chanslikhet d.v.s. att kvinnor och män skulle ha lika chan-
ser till t.ex. utbildning och arbete, eller som resultatlikhet d.v.s. lika lön för 
lika arbete, byggde på könsneutralitet som gjorde jämställdheten till ett soci-
alt problem och dolde de politiska frågor som måste ställas. ”En jämställdhet 
som inte jämställer och värdesätter social reproduktion lika mycket som 
produktion av varor och tjänster är en låtsasjämställdhet som ger den tradi-
tionella manligheten och männens verksamhet företräde.”190 Det väsentliga 
menade Holter var att uppmärksamma maktförhållandet mellan kvinnor och 
män och jämlikt fördelad makt och inflytande. 

Sammanfattande analys 
Skolledarskap som kulturell symbol framkallade under 1970- och 80-talen, 
könsföreställningar enligt två parallella och motsägelsefulla spår, verksam-
ma i såväl politisk retorik som vetenskaplig rapportering.  

Å ena sidan drog ett jämställdhetspolitiskt reformeringsarbete igång i 
Sverige, direktadresserat till kvinnliga skolledare med utgångspunkt tagen i 
likhet mellan könen. Långsamt förändrade synsätt hade gradvis luckrat upp 
föreställningar om biologiska särartsskillnader mellan kvinnliga och manliga 
skolledare. I Sverige blev det politiskt initierade jämställdhetsarbetet nu det 
definitiva startskottet för ett nytt sätt att diskutera skolledarskap. Utifrån 
föreställningar om likhet mellan könen betraktades kvinnor nu som lika 
lämpliga som män för skolledningsuppgiften. Kvinnliga skolledare synlig-
gjordes och uppmärksammades och den låga andelen kvinnor betraktades för 
första gången i historien som ett problem. Manligheten kvarstod dock som 
norm när det kvinnliga skolledarskapet ofta beskrev i termer av ”lika bra 
som”. Även forskningen, i såväl Sverige som internationellt, beskrev nu 
kvinnligt och manligt skolledarskap som likvärdigt i sin utövning. Likheten 
var emellertid oprecist definierad och presenterades i forskningsrapporter 
och statliga utredningar omväxlande som vetenskaplig sanning, förändrings-
strategi eller som ideologisk ståndpunkt, nödvändig för att driva en jäm-
ställdhetslinje. Under en tid kom också likhetsidén att få en onyanserad 
överbetoning i både utrednings- och forskningssammanhang.   

Å andra sidan pekade politiker och forskare samtidigt ut en rad psykolo-
giska artskillnader mellan kvinnliga och manliga skolledare. I enlighet med 
skillnadsspåret ansågs orsakerna till den kvinnliga frånvaron ligga hos kvin-
norna själva. Kvinnor beskrevs som bärare av inre blockeringar med ett inre 

                                                      
189 Harriet Holter, Berättelser om kvinnor, män och samhälle. Kvinnoforskning under 30 år, i 
Acker, Joan. (red.). Kvinnors och mäns liv och arbete. Stockholm: SNS, 1992. 
  
190 a. a., s. 99. 
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motstånd mot att inta ledningsposition. De var till skillnad från män utrusta-
de med dåligt självförtroende och låg självkänsla och rapporterades till och 
med känna rädsla inför karriärframgång. Utifrån helt skilda perspektiv på 
tillvaron antogs kvinnliga och manliga skolledare ta sig an ledningsuppgiften 
på helt olika sätt och dessutom skilja sig åt vad gällde inlevelseförmåga, 
lyhördhet och människokännedom.  

Den sociala organiseringen handlade nu om att föra samman kvinnor och 
män. Det tidigare isärhållandet ersattes av det uttalade politiska målet att nu 
inkludera kvinnorna i det manligt dominerade skolledarkollektivet. I klassi-
ficeringen av kvinnor som psykologisk minoritetsgrupp som inte tillräckligt 
väl höll sig framme i rekryteringssammanhanget, blev den viktigaste uppgif-
ten att stärka deras självförtroende och stödja och uppmuntra kvinnor i deras 
arbete för att ta sig an skolledningsuppgiften. Den statliga ambitionen orga-
niserades genom särskilt riktade stimuleringsåtgärder mot skolledningsom-
rådet. Det kunde t.ex. handla om könskvotering som konkret åtgärd eller 
organiserade studiedagar, i syfte att påverka kvinnors attityder och sprida 
information om skolledningsuppgiften i stödjande, uppmuntrande och rekry-
terande syfte. 

Det könshierarkiska förhållandet mellan kvinnliga och manliga skolledare 
hade nu förändrats. Ny forskning, politiska ambitioner och långsamt föränd-
rade synsätt innebar att kvinnors underordning inte längre var given, att 
frånvaron av kvinnliga skolledare sågs som ett problem och att uteslutning 
bytts ut mot inkludering av kvinnor. I likhetens och jämställdhetens namn 
var det nu viktigt att jämnt balansera maktförhållandet mellan könen och 
likställa kvinnligt och manligt skolledarskap. 

Sammanfattat kan man dock konstatera att även om föreställningar om 
likhet var ledande för denna tid så kom konstruktionen av det könshierarkis-
ka förhållandet mellan kvinnliga och manliga skolledare ändå att formas 
genom ett nytt slags särskiljande. Även om målet var att inkludera kvinnor i 
skolledarkollektivet så betecknades de samtidigt som en egen och annorlun-
da sort. Något i kvinnors inre verkade även fortsättningsvis hindrande för en 
skolledarkarriär när biologisk särart nu byttes ut mot psykologisk.  

De könsdiskurser som framträder i kapitel 5 under perioden som rör 1970 
och 80- talen benämner jag likhetsdiskursen och särartsdiskursen. I enlighet 
med likhetsdiskursen bedömdes kvinnligt och manligt skolledarskap som 
likvärdigt i ett jämt balanserat maktförhållande mellan könen, utan över- och 
underordning. Manligheten kvarstod dock som norm och fast referenspunkt 
för jämförelsen. Kvantitet stod i fokus med en stor tilltro till utjämningsef-
fekter. I enlighet med särartsdiskursen var nu kvinnans inneboende och art-
bestämda natur av psyklogiskt slag. Varför kvinnor inte blev skolledare för-
klarades med deras inre psykologiska brister, vilka hindrade dem i skolled-
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ningssammanhanget. I förhållande till manliga skolledare placerade detta 
kvinnor i fortsatt underordnad position.  
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Kapitel 6: Vilka är skillnaderna mellan 
kvinnliga och manliga skolledare? 

Inledning 
Den historiska tillbakablicken har hittills visat hur föreställningar om särart 
och kvinnliga skolledares givna underordning under 1800- och 1900-talen, 
långsamt gav vika för nya synsätt. I förra kapitlet blev kvinnligt skolledar-
skap på 1970-talet för första gången efterfrågat utifrån föreställningar om 
likhet mellan könen. Likhetsperspektivets oprecisa definition, presenterad 
omväxlande som vetenskaplig sanning, förändringsstrategi eller som ideolo-
gisk ståndpunkt, begränsade emellertid dess förändrande innebörd och kraft. 
Den bärande och könshierarkiskt konstruerande idén förankrades istället i 
föreställningar om psykologisk särart mellan kvinnliga och manliga skolle-
dare, med risk för fortsatt särskiljande och uteslutning av kvinnor.  

Likhetsföreställningen kom fortsättningsvis att kritiseras av många fors-
kare som hävdade att likheten mellan kvinnliga och manliga skolledare fast-
ställdes utifrån manliga ideal, kvinnor var lika bra - som män. Kvinnliga 
ledningspraktiker, fria från manliga måttstockar, menade man kom bort i 
jämförelsen. En ansenlig mängd forskning kom nu under 1980- och 90-talen 
att fokusera kvinnligt ledarskap och föra fram kvinnliga skolledares egna 
erfarenheter och egenskaper. Kvinnorna skulle nu för första gången i histori-
en ges möjlighet att tala med ”egen” röst. 

Parallellt med detta argumenterande för en särskild kvinnlig rationalitet 
aktiverades återigen föreställningar om skillnader mellan manliga och kvinn-
liga skolledare. Under en intensiv period kom skillnadsföreställningar att stå 
i fokus för såväl forskning som fortsatt jämställdhetspolitiskt reformerings-
arbete och med full kraft debatteras i fack- och dagspress. 

Kapitel 6 handlar om just denna tidsperiod under 1900-talets sista decen-
nier, när kvinnors röster skulle höras och talet om skillnader inför ett nytt 
sekelskifte åter tog fart. Den stora frågan gällde nu vilka skillnaderna mellan 
kvinnliga och manliga skolledare egentligen var. 

Kapitlet är på liknande sätt som det föregående uppbyggt kring ett urval 
av texter av betydelse för perioden och den fortsatta utvecklingen inom skol-
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ledningsområdet, och som speglar hur föreställningar om kön blev formande 
för politiskt reformeringsarbete, forskningsrapportering och allmän debatt.  

Ett växande intresse för könsskillnader 
Sökandet efter det unika för varje könskategori och det växande intresset för 
skillnader mellan könen som pågick under 1980- och 90-talen bidrog till en 
stereotyp och inte så sällan biologisk och särartsförankrad könsdebatt.  Bio-
logismen fick en renässans, vilket medförde en konflikt inte minst ur veten-
skapsteoretisk synvinkel. Karin Johannisson (1995) talade om ett nygammalt 
”sekelskiftesfenomen” i artikeln Biologin förlöser en sekulariserad värld 
och konstaterade att ”det går en biologistisk förförelse över världen” och att 
exakt samma modell för artskillnaden mellan könen som fick sitt genombrott 
mot slutet av 1800-talet återigen hyllades och presenterades som ny och 
revolutionerande.  

I hjärnans strukturer bestäms det könsspecifika tänkandet. Här skapas kvinn-
liga problemlösningsförmågor och reaktionsmönster. I hörsel, syn och hud 
iscensätts kvinnlighetens väsen.191  

Detta vetenskapliga särskiljande menade Johannisson även fick hierarkiska 
konsekvenser för relationen mellan könen. 

Under 1980-talet etablerades genusbegreppet i Sverige, ett begrepp som 
kom att få stor genomslagskraft. Liksom de biologiskt orienterade forskarna 
riktade även genusforskarna uppmärksamheten mot skillnader. Genus disku-
terades just genom isärhållning och genom skapandet av kvinnligt och man-
ligt som motsatspar. Men det var inte de biologiska skillnaderna som var det 
intressanta utan tolkningen av dessa och vilken innebörd kvinnligt och man-
ligt gavs i ett kulturellt sammanhang – konstruktionen av det sociokulturella 
könet.  

Genusforskarna poängterade att kvinnligt och manligt därmed inte 
beskrev något essentiellt eller sant utan speglade den mening och innebörd 
som utvecklades och tog form i det sociala sammanhang där kvinnor och 
män verkade som kulturvarelser. Det centrala i detta resonemang var att nu 
synliggöra maktrelationen och dess konsekvenser för kvinnor och män. 

Yvonne Hirdman skrev om genusdikotomin Hon – Han, och om nödvän-
digheten i att värja sig emot dess ”inbyggda fälla” att ta ställning för det ena 
könet mot det andra alternativt att hamna i den urgamla och segslitna diskus-
sionen kring just natur-kultur, kropp-själ. 

                                                      
191 Karin Johannisson, Biologin förlöser en sekulariserad värld. Om kvinnan som könsvarelse 
och ett nygammalt sekelskiftesfenomen. Dagens Nyheter/Kultur, 29 mars, 1995. 
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Det gäller att förhålla sig iskall till kategoriernas lockande förklaringsmakt 
och att istället använda den (förmenta förklaringen) analytiskt för att förstå 
segregeringens svårutrotade praktiker, att förstå hur stereotyperna HAN och 
HON både genusladdar platser och praktiker men också hur platser och prak-
tiker genusladdar stereotyperna HAN och HON.192 

Som det skall visa sig i den fortsatta texten bar forskningen om kvinnor och 
skolledarskap tydliga spår av denna konflikt kring förståelsen av könsskill-
nader. När skillnader diskuterades fanns ofta en outtalad essentialistisk idé 
förborgad i resonemangen kring kvinnors och mäns hantering av skolled-
ningsuppgiften i bemärkelsen könsspecifika inneboende egenskaper, unika 
för vardera könet. I den tidigare refererade likhetsforskningen togs det man-
liga skolledarskapet som norm och utgångspunkt för jämförelsen på ett mer 
eller mindre tydligt sätt. I den forskning som nu avsåg att uppmärksamma 
och dokumentera det kvinnliga ledarskapet hävdades allt oftare en feminis-
tisk eller genusteoretisk ansats som snarare grundade sig på att det enbart var 
kvinnor som ingick i undersökningarna och att jämförelsen inte var uttalad. 
Ett påpekande av betydelse eftersom det visar på hur traditionella och sär-
artsbestämda synsätt smög sig in och även fortsättningsvis verkade med 
könshierarkiskt bevarande kraft. 

Med kvinnors röst 
Under denna period kom således forskare att allt oftare övergå till att enbart 
studera kvinnors skolledarskap utan den öppna jämförelsen i förgrunden. 
Framförallt togs kvinnors egna upplevelser som utgångspunkt för dessa un-
dersökningar. Kvinnors tystnad var metaforen för ignorerandet och osynlig-
görandet av kvinnors liv och arbete.193 Att låta de skolledande kvinnorna nu 
komma till tals och själva med ”egen röst” beskriva hur de fann uttrycksfor-
mer för sitt ledarskap inom ett mansdominerat yrkesområde, förknippades 
ofta med en feministisk ambition.194 

                                                      
192 Yvonne Hirdman, Konstruktion och förändring – genus som vetenskap. Kvinnovetenskap-
lig tidskrift, 1998, 3/4, s. 8. 
193 En klassisk text för denna tid är Carol Gilligan, Med kvinnors röst. Psykologisk teori och 
kvinnors utveckling. Stockholm: Bokförlaget Prisma, 1982, där Gilligan kritiserar psykologisk 
teoribildning för att ensidigt ha byggts upp kring observationer av mäns liv. Gilligan avsåg 
med sin bok att rätta till denna felaktighet genom att också släppa fram kvinnors röster. En 
annan uppmärksammad text vid denna tid är Mary Field Belenky, m.fl., Women´s Ways of 
Knowing. The Development of Self, Voice, and Mind. New York, NY, US: Basic Books, 1986, 
där författarna fokuserar kvinnors lärande, med utgångspunkt tagen i kvinnors levda liv i 
tystnad och deras svårigheter att göra sina röster hörda. 
194 Exempel på sådan internationell forskning är Cecilia Reynolds & Beth Young (eds.), 
Women and Leadership in Canadian Education. Calgary, Alberta: Detselig Enterprises Ltd, 
1995, som presenterade kanadensiska kvinnors erfarenheter av skolledarskap. Valerie Hall, 
Dancing on the Ceiling. A study of Women Managers in Education. London: Paul Chapman 
Publishing, 1996, skrev om när brittiska kvinnor tog sig igenom ”glastaket”, blev skolledare 
och vad som hände när de ”gjorde dansgolvet till sitt eget” (min övers.). De amerikanska 
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Ett representativt exempel för talet om kön och skolledarskap mot slutet 
av 1900-talet och av intresse att här titta närmare på, presenterades av de 
amerikanska forskarna Helen B. Regan och Gwen H. Brooks som menade att 
det var just för att kvinnor så länge uteslutits från skolledarpositionen och 
fortfarande var så få till antalet, som deras erfarenheter inte varit tillgängliga 
som källa till kunskap.195 Författarna illustrerade med stor tydlighet de före-
ställningar som rådde för tiden. Lösningen på problemet med frånvaron av 
kvinnliga skolledare handlade främst om att synliggöra kvinnligt ledarskap 
för att bidra till allmän kännedom om dess goda kvalitet, eliminera föreställ-
ningar om kvinnors sämre förmåga och därmed öppna upp för en ökad re-
krytering av kvinnliga skolledare.  

Studien utgick från elva amerikanska kvinnor med erfarenhet av skolled-
ning sedan mitten av sjuttiotalet. Under åren 1986/87 träffades de regelbun-
det för att identifiera, beskriva och dokumentera sitt ledarskaps innersta vä-
sen. De kunde konstatera att de inlett sina skolledarkarriärer med att imitera 
männen omkring sig men samtidigt burit på en tyst övertygelse om att snart 
utveckla ett bättre skolledarskap än sina modeller. De lyckades sålunda stå 
emot att socialiseras in i ett traditionellt skolledarbeteende men eftersom 
deras unika erfarenheter aldrig benämndes förblev de osynliga och under-
värderade i skolledarvärlden. Det tog också tid innan de kunde ge sin erfa-
renhet och kunskap en röst och sätta ord på den betydelse de upplevde av 
skillnaden mellan hur en skolledare förväntades uppträda och hur de själva 
kände att de ville uppträda. Resultatet och processen av hur de i de gemen-
samma samtalen kom att omvandla förståelsen av sitt sätt att leda utmynnade 
i fem för dessa kvinnor kännetecknande egenskaper och utmärkande drag 
som Regan & Brooks rubricerade som relationellt ledarskap ”Relational 
Leadership” formulerade i ”Five Feminist Attributes of Leadership”196: 

1. Samarbete 
Förmågan att arbeta i grupp och skapa en stödjande och sam-
verkande miljö för varje gruppmedlem. Deras arbetssätt in-
kluderar ambitionen att nå ut, inte ner dvs. ett icke hierarkiskt 
ledarskap. Detta inbegriper också förmågan att be om hjälp 
när det behövs och att bjuda in till samarbete för att ”få jobbet 
gjort”. Den öppna attityden får även till följd att det egna le-
darskapet utvecklas och att självkänslan hos de samverkande 
medarbetarna ökar. 

2. Omsorg 

                                                                                                                             
forskarna Maenette K. P. Ah Nee-Benham & Joanne E. Cooper fokuserade mångfald i sin bok 
Let My Spirit Sour! Narratives of Diverse Women in School Leadership. Thousand Oaks, 
Calif.: Corwin Press, 1998, och lät nio kvinnliga skolledare med kulturellt och etniskt skiftan-
de bakgrunder från olika delar av världen berätta om sitt skolledarskap.  
195 Regan & Brooks, 1995. 
196 a. a., kapitel 3: Feminist Attributes of Leadership, s. 25-42. 
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Med omsorg förknippar författarna utvecklingen av en sam-
hörighetskänsla med omvärlden och förmågan att omsätta 
moraliska åtaganden i handling. Det innebär också att kunna 
kliva ur sin egen referensram och in i någon annans – vilket 
författarna också menar är själva essensen i undervisning. Att 
befrämja mänsklig tillväxt och svara på elevers och kollegors 
behov i ett interaktivt samspel som bygger på både ett givande 
och tagande. 

3. Mod 
Innehåller kapaciteten att fortsätta mot det okända och låta 
nya idéer få omsättas i praktiken och att våga ta risker. Upp-
märksamheten riktas inte här mot det egna ledarskapet utan i 
första hand mot personal/elevgruppen. Att ingjuta mod i 
gruppen för att tillsammans anta nya utmaningar. 

4. Intuition 
Förmågan att lägga lika stor vikt vid erfarenhet som abstrak-
tion, vid tanke som känsla. Att t.ex. våga lita på sin känsla och 
inte alltid låta traditioner och regelsystem styra. Författarna 
påpekar att intuition i detta sammanhang ingenting har att 
göra med den magiska ”kvinnliga intuitionen” utan ses som 
en naturlig mental förmåga starkt förbunden med erfarenhet. 

5. Vision 
Förmågan att formulera och uttrycka självständiga idéer och 
göra det möjligt för andra att ta nya alternativ i beaktande. 
Detta bidrar till en process där alla ges möjlighet att se hur 
olika uppfattningar så småningom bildar en helhet och hur en 
ny och progressiv situation kan uppstå. 

Författarna menade att när värdet av dessa kvinnliga egenskaper bekräftades, 
artikulerades, spreds och integrerades med manliga ledaregenskaper kunde 
genomgripande förändringar av sättet att leda skolor komma till stånd. Pro-
blemet menade man, låg inte i att kvinnor lärde sig leda skolor utifrån man-
ligt perspektiv utan i föreställningen att detta var det enda sätt som fanns. 

Relationellt ledarskap var dock enligt författarna möjligt för alla männi-
skor, både kvinnor och män att praktisera. Detta ville man symbolisera ge-
nom att presentera bilden av den dubbla spiralen, ”The Double Helix” som 
man gav formen av en DNA spiral där slingorna sinsemellan var förbundna 
och var för sig representerade ett antingen/eller beteende (vanligtvis man-
ligt) respektive ett både/och beteende (vanligtvis kvinnligt). Med illustratio-
nen ville man klargöra nödvändigheten av att båda könen rörde sig fram och 
tillbaka mellan dessa könsrelaterade föreställningsvärldar – den ena en förut-
sättning för den andra. Relationellt ledarskap förväntades uppstå genom uni-
onen mellan ovan beskrivna kvinnliga ledarskapskvaliteter och traditionell 
manlig praktik, en syntes av kvinnliga och manliga intellektuella traditioner. 
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Författarna betraktade detta som en framtidsmodell som kunde ge skolledar-
skapet balans och helhet.  

Problemet presenterades relativt förenklat som en fråga om tillräckligt 
god informations- och kunskapsspridning. Genom att starta grupper och låta 
kvinnor och män komma tillsammans i respektfull dialog, 

…its product will be understanding of relational leadership, fully illustrated 
by stories of women and men who have successfully integrated the feminist 
and masculinist strands in practice.197 

Författarna förmedlade sin övertygelse om att de ledaregenskaper som man 
uppfattade att kvinnor bidrog med, på ett betydande och positivt sätt skiljde 
sig från det ledarskap som praktiserades av män. Kvinnors sätt att bedriva 
skolledarskap ställdes således i förhållande till ett manligt, kvinnor var an-
norlunda – än män. Även om författarna tog avstånd från jämförelsen, var 
den således ofrånkomlig. De hävdade att de i sin undersökning utgått från ett 
feministiskt perspektiv med ”gender as a category of experience”.198 Men det 
tycktes som om fokuseringen på enbart kvinnors erfarenheter var det som 
fick legitimera den feministiska ansatsen. Deras undersökningsresultat bi-
drog inte heller med något nytt i förhållande till andra undersökningar om 
skillnader mellan kvinnligt och manligt skolledarskap där stereotypa och 
hierarkiserande könsföreställningar snarare riskerade att befästas än lösas 
upp.  

Kvinnoröster i Sverige 
Mot slutet av 1990-talet lades de första doktorsavhandlingarna om skolledar-
skap och kön fram vid svenska universitet. Avhandlingarna var också repre-
sentativa för den tid då enbart kvinnor ingick i undersökningarna, som med 
”egna röster” fick beskriva sitt ledarskap utan den öppna jämförelsen med 
män i förgrunden.  

Sten-Sture Olofsson avsåg med sin avhandling Kvinnliga rektorers ledar-
stil i svensk grundskola att ”kartlägga kvinnliga rektorers ledarskap genom 
att studera enbart kvinnors agerande.”199 Olofsson diskuterade de studerade 
kvinnornas bakgrund, arbetsuppgifter, ledarstil och kompetens. Han refere-
rade till en modell bestående av fem olika ledningsnivåer: förändrande, initi-
erande, stödjande, stabiliserande och förvaltande. Han fann att de kvinnliga 
skolledarna företrädesvis befann sig på den förändrande, initierande och 
stödjande nivån. Detta tog sig bl.a. uttryck i stödjande och uppmuntrande 
insatser i förhållande till medarbetarna.  

                                                      
197 a. a., s. 105. 
198 a. a., s. 17. 
199 Olofsson, 1998, s. 81. 
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Britta Wingård gjorde i likhet med Olofsson, en mycket ingående studie 
av kvinnors skolledarskap som hon presenterade i avhandlingen Att vara 
rektor och kvinna.200 Syftet med avhandlingen var att ”öka kunskapen och 
förståelsen om hur det är att vara rektor och kvinna i den svenska grundsko-
lan” utan könsjämförelser.201 Genom bildandet av en forskningscirkel följde 
hon åtta kvinnliga rektorer under åren 1995-97. Wingård förklarade rekto-
rernas sätt att hantera och förhålla sig till sitt arbete med kvinnornas egna 
livshistorier och skoltid. De hade alla levt i relativ underordning i sin egen 
familjesituation och hade inte utvecklat förmågan att ifrågasätta auktoriteter 
och utveckla sin egen röst.  

Olofssons och Wingårds iakttagelser överensstämde i flera avseenden 
med internationella studier t.ex. vad gäller kvinnors sätt att ofta ta avstånd 
från könsdiskriminerande faktorer eller deras upplevelser av att inte kunna 
påverka sin arbetssituation. I de båda studierna framhölls också hur de 
kvinnliga skolledarnas arbete i hög grad präglades av omsorgsrationalitet. 

Är kvinnor sämre, lika bra eller bättre? 
Dokumentationen av kvinnors egna erfarenheter och upplevelser av sitt le-
darskap uppmuntrade till jämförelser och aktiverade föreställningar om 
skillnader. Enligt rapporteringen tycktes kvinnors sätt att förhålla sig till sitt 
ledarskap i väsentliga delar skilja sig från manliga förhållningssätt, och frå-
gan gällde allt oftare hur detta annorlunda kvinnliga skolledarskap nu skulle 
värdesättas. I ett historiskt perspektiv blir motsägelserna intressanta att note-
ra. Den tid då kvinnors förmåga att leda påstods vara sämre än mäns, efter-
följdes av forskning som kom att hävda att några skillnader inte syntes före-
ligga. Inte lång tid därefter gjorde nu forskning gällande att kvinnligt skolle-
darskap var bättre än manligt.  

Utmärkande för skillnadsforskningen vid denna tid var just formuleringar 
i termer av bättre - sämre än. I en tidig forskningsöversikt sammanställd av 
Judith Adkinson beskrevs t.o.m. manlig ledarstil i jämförelse med kvinnlig 
som olämplig (inappropriate).202 Forskningsrapporteringen som bildade un-
derlag för översikten påvisade att kvinnlig ledarstil var att föredra i skol-
sammanhang. Kvinnorna hade det som krävdes och var t.ex. mer inriktade 
mot undervisningsprocess och klassrumsdynamik och representerade ett i 
alla avseenden mer demokratiskt, kommunicerande och samhällsengagerat 
ledarskap. Skolor under kvinnlig ledning gav också enligt denna forskning, 
prov på en högre moral bland lärare och elever och erhöll oftare föräldrarnas 
gillande. 

                                                      
200 Wingård, 1998. 
201 a. a., s. 17. 
202 Adkinson, 1981, s. 317. Översikten omfattar forskning publicerad mellan åren 1974-81. 
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Shakeshaft motiverade sin forskning under 1980-talet med just olikheten 
mellan könen, som hon menade ställde krav på dokumentation av kvinnlig 
organisationskultur.203 Med sitt digra dokument Women in Educational Ad-
ministration bidrog hon mot slutet av 1980-talet i hög grad till etableringen 
av kunskapsområdet om kvinnor och skolledarskap. Hennes ambition till 
trots så bidrog hennes arbete ändå till att förstärka stereotypa föreställningar 
om skillnader mellan kvinnligt och manligt skolledarskap. 

Dokumentet byggde dels på hennes egen forskning under tio år utifrån ett 
omfattande empiriskt material, dels på en sammanställning och problemati-
sering av andra forskares arbetsinsatser inom området. Hon fann att forsk-
ning om kvinnor och skolledarskap nästan var omöjlig att finna via lättill-
gängliga källor och bevakades inte i ledande fackpress. Den forskning som 
representerade de senaste strömningarna fann Shakeshaft ingå i doktorsav-
handlingar och opublicerade papers och hade därför inte införlivats i kun-
skapsområdet. Hennes sammanställning bygger på över 200 doktorsavhand-
lingar och 600 forskningsartiklar fram t.o.m. 1985. Hennes bok kom att 
uppmärksammas och bli ett dokument av betydelse för forskare världen 
över. 

Shakeshaft delade in forskningen om skillnader mellan kvinnliga och 
manliga skolledare under fem olika kategorier: arbetsmiljö, ledarskap, 
kommunikation, beslutsfattande och konfliktlösning. Nedan ges några ex-
empel på redovisade skillnader mellan hur kvinnliga skolledare förhöll sig 
till sin arbetsuppgift i jämförelse med sina manliga kollegor204: 

- Utnyttjar sin tid annorlunda och har en mer flexibel tidsplanering 
- Övervakar mindre 
- Lämnar skolan mer sällan 
- Uppmärksammar och samverkar oftare med lärare och elever 
- Visar ett större intresse för elevers individuella skillnader, utveckling 

och problem 
- Ger mer stöd åt nyblivna lärare 
- Lägger ner mer tid på klassrumsbesök och på diskussioner med lä-

rarna i utbildningsfrågor 
- Samverkar mer med föräldrar/föräldraföreningar 
- Är kunnigare i läroplansfrågor 
- Tillbringar mer tid utanför skolan tillsammans med andra lärare 
- Har mer kontakt med överordnande 
- Samverkar också genom fler kontakter med andra kvinnor vare sig 

det är mödrar, kvinnliga lärare, andra administratörer eller kommuna-
la företrädare 

                                                      
203 Shakeshaft, 1990. Shakeshafts bok kom ut 1987 och publicerades i en reviderad andra 
upplaga 1990. 
204 a. a., passim. 
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- Har oftare en mer informell stil vad gäller t.ex. språk och klädstil 
- Löser konflikter effektivare i personalgruppen 

De kvinnliga skolledarnas sociala kontakter ansågs inte bara ha en högre 
frekvens utan också innehålla ett annat sätt att interagera. Samtidigt kände de 
sig ofta ensamma i sin roll som skolledare ”loneliness at the top” och heller 
inte delaktiga i den manliga kollegialiteten. 

Även kvinnornas sätt att fatta beslut avvek avsevärt från männens enligt 
Shakeshaft. Kvinnorna företrädde ett mer demokratiskt och deltagaroriente-
rat ledarskap. De involverade och ville ha med andra i beslutsprocessen me-
dan männen tenderade att fatta beslut på egen hand utan andras inblandning. 
Kvinnorna hade också en mer samverkande planeringsstrategi för sina mö-
ten, var mindre hierarkiskt inriktade och mer villiga att ge avkall på sin per-
sonliga makt till förmån för gruppen. Denna deltagarorienterade ledarstil 
visade sig ändå ge kvinnorna en starkare ledarposition och ett större infly-
tande över skolans angelägenheter. Shakeshaft menade även att det kvinnliga 
ledarbeteendet gagnade både kvinnorna själva och utbildningssystemet.  

Shakeshaft fogade ingen teori- eller tolkningsdiskussion till sin rapporte-
ring varför hennes resonemang kritiserades för att utgå från stereotypa köns-
föreställningar där könskategorierna sågs som fasta och förutbestämda. Man-
liga skolledare förutsattes vara utrustade med en uppsättning särskilda egen-
skaper, vilka förväntades generera ett särskilt ”manligt” ledarskap - motsatt 
för kvinnor som förväntades leverera ett särskilt ”kvinnligt” skolledarskap. 
Syftet med boken kopplade Shakeshaft i det inledande kapitlet till en rättvi-
seambition och att hon utifrån den historiskt sett ensidiga fokuseringen på 
manliga skolledare också önskade sprida ljus över och uppmärksamma de 
kvinnliga skolledarnas strategier och praktiker. På så sätt hoppades hon kun-
na skapa en större förståelse för ”human life in organizations”.205  

En avsevärd mängd studier på temat skillnader med liknande resultat kom 
att produceras under flera decennier, främst från amerikanskt håll. Denna 
forskningsrapportering dominerades enligt min granskning av empiriska 
studier ofta utan återkoppling till teoretiska eller historiska sammanhang och 
med det manliga ledarskapet som norm och utgångspunkt för jämförelsen. 
Det sätt på vilket skillnader mellan kvinnliga och manliga skolledare fördes 
fram, utgick ofta från föreställningar om kvinnor som bärare av könsspecifi-
ka egenskaper särskilt väl lämpade för skolledning.206  

                                                      
205 a. a., s. 12. 
206 Sådana resonemang kunde föras fram under rubriker som Diane M. Dunlap, Women Lea-
ding: An Agenda for A New Century. i Dunlap, Diane M. & Schmuck, Patricia A. (eds.) 
Women Leading in Education. Albany: Suny Press, 1995. Sally Helgesen, The Female Advan-
tage: Women´s Ways of Leadership. New York: Doubleday, 1990. Dorothy W. Cantor, & 
Toni Bernay, Women in Power: The Secrets of Leadership. Boston: Houghton Mifflin Com-
pany, 1992. Crystal J. Gips, Women´s Ways: A Model for Leadership in Democratic Schools. 
Paper presented at the Annual Meeting of the National Council of States on Inservice Educa-
tion, San Antonio, Texas, USA, 1989. Kathleen, S. Hurty, Women Principals – Leading with 
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Behovet av teoriutveckling blev samtidigt tydligt och i takt med den fe-
ministiska forskningens intåg på området ifrågasattes de traditionella an-
greppssättens gångbarhet för kunskapsområdets utveckling, vilket också 
markerade att ett vetenskapsteoretiskt skifte var i antågande. Shakeshaft 
konstaterade också en smula cyniskt,  

The work that is currently being done is considered so rich, new and exciting, 
that it almost seems that time spent on countering the traditional literature is 
time wasted.207  

De amerikanska skolledningsforskarna visade inte heller i samma utsträck-
ning intresse för teoridiskussionen som forskare i t.ex. Australien, Kanada, 
England och Nya Zeeland. 

Killar, gör som tjejerna! 
Under 1980- och 90-talen tog man även i svensk forskning och debatt upp 
frågan om skillnader mellan kvinnliga och manliga skolledare. I sin doktors-
avhandling avsåg Bert Stålhammar att med utgångspunkt tagen i skolans 
övergång från regelstyrning till målstyrning, besvara frågor runt skolledares 
konfliktfyllda funktion.208 I ett kortare avsnitt kom hans studie även att in-
kludera skillnader mellan kvinnliga och manliga rektorer. Kvinnorna i studi-
en uppvisade enligt Stålhammar i förhållande till män ett större mod att ta 
konflikter, betonade i högre grad det pedagogiska ledarskapet och det sociala 
ansvaret för eleverna, vilket Stålhammar tolkade som att de kvinnliga rekto-
rerna ”styr hårdare ända ner på klassrumsnivå”.209  Ulf P. Lundgren gjorde i 
en rapport om skolledares arbete och arbetsvillkor liknande iakttagelser.210 
Enligt Lundgren ägnade de kvinnliga skolledarna genomgående mer tid åt 
elev- och personalvårdsfrågor och var även mer villiga än de manliga skolle-
darna att ta konflikter. 

Också den skolledningsdebatt som förekom i svensk fack- och dagspress 
mot slutet av 1980-talet och in på 90-talet, var klart influerad av skillnads-
tänkandet. Även här speglades värnandet om de kvinnliga upplevelserna och 
uttryckssätten. Utifrån sin minoritetsställning, behövde kvinnorna bilda nät-
verk. ”Kampviljan hos kvinnorna växer. För att stärka sin ställning i ett 

                                                                                                                             
Power, i Dunlop, Diane, M. & Schmuck, Patricia, A. (eds.). Women Leading in Education. 
Albany: Suny Press, 1995. En klassisk text i detta sammanhang är också Kathy E. Ferguson, 
The Feminist Case Against Bureaucracy. Philadelphia: Temple University Press, 1984. 
207 Charol Shakeshaft (1999). The Struggle to Create a More Gender Inclusive Profession. s. 
47. 
208 Stålhammar, 1984. 
209 a. a., s. 245. 
210 Lundgren, 1986. 
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mansdominerat yrke bildar kvinnliga skolledare nätverk för att stödja var-
andra.”211   

Utifrån föreställningar om skillnader mellan könen formulerades det 
kvinnliga ledarskapets överlägsenhet. Kvinnor beskrevs som bättre än män 
att hantera konflikter. Kvinnor lyssnar - män vill bestämma och tala om hur 
det skall vara. Kvinnor talar ett bildspråk och är relationsorienterade medan 
män är konkreta, målinriktade och tävlar, hävdade företrädare för ett annat 
kvinnligt nätverk i Malmö.212  Under rubriken Bättre skola med kvinnlig 
rektor kunde man läsa att kvinnor kan ”hålla tio bollar i luften samtidigt som 
de håller humöret uppe.” De är dessutom ”glada och hövliga” har en mer 
informell ledarstil än de flesta män, rutar inte in hela almanackan i förväg 
och är ”främst intresserade av undervisningens innehåll och av att vara ute i 
klassrummen.”213  

Shakeshafts besök i Sverige 1992 resulterade i en artikel i facktidningen 
Skolledaren med uppmaningen Killar, gör som tjejerna så blir ni bättre skol-
ledare, ett upprop som för övrigt kan ses som representativt för tiden.214 Ut-
ifrån liknande resonemang upprepades nu uppmaningen till manliga skolle-
dare att anamma kvinnliga förhållningssätt i olika sammanhang. Kvinnligt 
skolledarskap kunde beskrivas som ”ett mänskligare ledarskap baserat på 
livskvalitet”, ”en uttalad personlig och social kompetens”, ”ett ansvarsratio-
nellt tänkande där människors väl och ve står i centrum”. Andra egenskaper 
värda att ta efter kunde t.ex. gälla att lyssna, inta ett empatiskt förhållnings-
sätt eller en ”diplomatiskt mjukare” ledarstil osv.215 

Skillnadstänkandet och jämställdhetspolitiken 
Under 1980-talet var antalet kvinnliga rektorer i Sverige fortfarande mycket 
begränsat men ökade stadigt. Under decenniet ägde en procentuell fördubb-
ling rum vilket innebar att andelen kvinnliga rektorer i den svenska grund-
skolan vid ingången till 1990-talet uppgick till 14 procent.216  

Det låga antalet kvinnliga skolledare betraktades dock fortfarande som ett 
problem och ingick även fortsättningsvis i det reformpolitiska arbetet under 
rubriken jämställdhet. På grundval av betänkandet Varannan damernas, om 
ökad kvinnorepresentation, lade regeringen mot slutet av 1980-talet en pro-

                                                      
211 ”De har knutit ett nätverk”, Lärartidningen/svensk skoltidning, 31, 1988. 
212 Detta hävdades i artikeln ”Kvinnligt nätverk i Malmö åsidosätter inte männen” i Skolleda-
ren, 11/93. 
213 ”Bättre skola med kvinnlig rektor”, Sydsvenskan, 1990-11-13. 
214 ”Killar gör som tjejerna så blir ni bättre skolledare”, Skolledaren 7/8, 1992. 
215 ”Skolledare uppmuntras att synliggöra kvinnligt och manligt i skolan”, Skolledaren, 10/94. 
”Kvinnligt ledarskap”, Skolledningsnytt 3/98. 
216 SCB (2009). Registret över pedagogisk personal (lärarregistret). 
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position om Jämställdhetspolitiken inför 90-talet.217 Där föreslogs på nytt 
åtgärder för att öka den kvinnliga representationen i statliga organ.  

I propositionen konstaterades att även om antalet kvinnor bland skolle-
darna ökade mycket långsamt så gick ändå utvecklingen åt rätt håll. Man 
drog slutsatsen att tidigare åtgärdsprogram gett resultat genom t.ex. före-
skrifter om utlysning av vikariat och andra aktiva insatser i kommunerna för 
att stimulera och motivera kvinnliga lärare att söka skolledarbefattningar.  

Med åberopande av sifferstatistik hävdade man dock på samma sätt som 
under 1970 talet, att andelen kvinnliga lärare inte stod i rimlig proportion till 
andelen kvinnliga skolledare. Man ville därför påskynda utvecklingen och 
satte det konkreta målet att det i Sverige 1992/93 skulle finnas minst 20 pro-
cent kvinnliga rektorer och minst 30 procent kvinnliga studierektorer. Kom-
muner och länsskolnämnder uppmanades att inrikta sitt rekryteringsarbete 
mot att minst hälften av antalet lediga skolledartjänster inom den angivna 
tidsperioden skulle tillsättas med kvinnliga sökande. Det uttryckta målet 
kom att uppfyllas mer än väl, budgetåret 1992/93 var redan 37 procent av 
landets rektorer kvinnor och motsvarande siffra bland studierektorerna var 
43 procent.218  

Denna gång formulerades dock inte statens strävan utifrån föreställningar 
om likhet, och ett ökat antal kvinnliga skolledare var inte enbart förenligt 
med en jämställdhetspolitisk rättviseidé. Nu förväntades kvinnor och män att 
bidra med olika och könsspecifika egenskaper i yrkeslivet. Formuleringarna 
i propositionen utgick från att kvinnor och män var utrustade med olika 
”tankar, förutsättningar och värderingar” och jämställdheten handlade nu om 
en jämn balans av dessa olika och könsbestämda egenskaper.219 Skolledare 
”spelar roll som förebilder och attitydpåverkare”, och i propositionen anför-
des att det vore ”oförsvarligt att inte ta tillvara denna (kvinnliga) resurs” som 
alla kvinnliga ledningskompetenta lärare utgjorde.220 Därmed betraktades 
kvinnliga ledarskapsförmågor för första gången i ett jämställdhetspolitiskt 
program utan förbehåll som en jämbördig resurs. 

Ett annat exempel på skillnadstänkande illustreras av Stockholms Stads 
Skolförvaltning vid ingången till 1990-talet.221 När 26 procent av landets 
samtliga skolledare, rektorer och studierektorer 1990 konstaterades vara 
kvinnor, kunde motsvarande siffra i Stockholm län noteras till 41 procent. 

                                                      
217 SOU 1987:19. Varannan damernas. Slutbetänkande från utredningen om kvinnorepresen-
tation. Stockholm: Fritzes. Riksdagen, Proposition 1987/88:105. Jämställdhetspolitiken inför 
90-talet. Stockholm 1988. 
218 SCB (2009). Registret över pedagogisk personal (lärarregistret). 
219 Riksdagen. Proposition 1987/88:105, s. 22. Så formulerade sig utredningen t.ex. omkring 
jämställdhetsfrågan på arbetsmarknaden. 
220 a. a., s. 84. 
221 I en sammanställning av Uno Holmgren, Equality Between Men and Women in Sweden. 
Women and Men in School Administration, Stockholms Skolvecka ’90. Stockholms skolor, 
central förvaltning, 1990, redovisades bl.a. länsstatistik över tjänstgörande skolledare fördela-
de efter kön tillsammans med olika pressklipp. 
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Denna högre siffra menade man var ett resultat av de cirklar om vad det in-
nebar att vara skolledare som anordnats av Stockholms Stads Skolförvalt-
ning. Den jämnaste fördelningen gällde studierektorerna där ”de manliga 
studierektorerna är 90 och de kvinnliga 88 till antalet – mer jämställt kan det 
knappast bli”.222 I Holmgrens sammanställning fanns också ett pressklipp ur 
personaltidningen SkolStockholm med huvudrubriken ”Världsrekord (?) i 
jämställdhet”.223 Det inom parentes inskrivna frågetecknet markerade en 
försiktighet i bedömningen av ett eventuellt världsrekord. I förhållande till 
jämställdheten fanns inget frågetecken, där framfördes endast ett jämnt för-
delat antal mans- respektive kvinnokroppar. Detta trots att man samtidigt 
konstaterade att ”männen är på väg bort från skolan” och att det för kvinnli-
ga skolledare utgick lägre löner än för manliga skolledare.224 

Sammanfattande analys 
Skolledarskap som kulturell symbol framkallade under denna tidsperiod 
könsföreställningar om skillnader mellan kvinnor och män.  

När väl jämställdhet och kvinnligt skolledarskap satts på agendan blev det 
under 1980- och 90-talen angeläget bland forskare att lämna utrymme åt 
kvinnors egna upplevelser och erfarenheter. Deras ledarskap beskrevs som 
annorlunda i förhållande till manligt och dokumenterades ingående i en om-
fattande rapportering. Parallellt kom detta att aktivera ett nytt skillnadstän-
kande som formulerades i ett gränsland mellan biologisk särartbestämning 
och synen på könsskillnad som en social och kulturell konstruktion. Kvinnor 
ansågs nu, till skillnad från män, vara särskilt väl lämpade för skollednings-
uppgiften. Av de mängder av företräden som kvinnliga skolledare enligt 
forskare ansågs besitta lyftes bl.a. deras sociala, kommunikativa och demo-
kratiska förmågor i förhållande till elever, personal och föräldrar särskilt 
fram. Kvinnorna ansågs vara mer samverkande och deltagarorienterade och 
mindre hierarkiskt inriktade. Tillsammans med ett större engagemang för de 
direkta undervisnings- klassrumsfrågorna rapporterades även skolor under 
kvinnlig ledning visa upp speciellt goda resultat och erhöll oftare positiva 
omdömen än vad som var fallet för skolor under manlig ledning. De manliga 
ledaregenskaperna konkretiserades mycket sällan i forskningsrapporteringen 
men kunde utläsas i motsatserna när kvinnor nu beskrevs som bättre än, 
mer/mindre än osv. I denna belysning kom den manlige skolledaren att 
framstå som en representant för förlegade ideal och var för första gången i 
historien ifrågasatt. De manliga skolledarna uppmanades att anamma de 
kvinnliga förhållningssätten för att stå sig i konkurrensen. De kvinnliga, 

                                                      
222 a. a., s. 4. 
223 a. a., s. 5.  
224 a. a., s. 3. 
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annorlunda och könsspecifika egenskaperna uppvärderades nu inte enbart ur 
en rättviseaspekt, utan sågs för första gången som en resurs av betydelse för 
skolans verksamhet.  

Den sociala organiseringen av dessa könsföreställningar kom till uttryck 
genom inkludering och en fortsatt strävan mot att utöka antalet kvinnliga 
skolledare. Den samstämmigt organiserande kraften var under denna period 
stark i alla läger. Genom sitt politiska budskap om jämställdhet, uppmanade 
staten kommuner och länsskolnämner, att i sin rekrytering av skolledare 
arbeta mot målet att under en femårsperiod tillsätta hälften av alla lediga 
skolledartjänster med kvinnliga sökande. Forskningsresultaten om det kvinn-
liga skolledarskapets goda kvalitet användes som understödjande motiv för 
en ökad rekrytering av kvinnliga skolledare. I fackpressen hävdades att 
kvinnliga rektorer skapade förutsättningar för en bättre skola. 

Det könshierarkiska förhållandet mellan kvinnliga och manliga skolledare 
påverkades nu av flera omständigheter. Enigheten om skillnader mellan kö-
nen var under denna period stor bland såväl politiker, forskare och debattörer 
i fack- och dagspress. Oberoende av på vilka grunder uppfattningarna vilade, 
så riskerade dock det intensiva talet om skillnader att befästa kvinnors sär-
ställning. Inför ett nytt sekelskifte kändes det stereotypa olikhetstänkandet 
bekant och balanserade ofta mellan artbestämning och konstruktivism.  

Samtidigt hade något väsentligt inträffat. Nu kom för första gången 
kvinnligt och manligt att diskuteras som varandras motsatser med de kvinn-
liga skolledarna som subjekt. Med ett alltmer ökat intresse för kvinnors erfa-
renheter följde ett erkännande av det kvinnliga perspektivet – jämställd men 
annorlunda. När nu det kvinnliga skolledarskapet för första gången i histori-
en legitimerades, skedde det på grundval av föreställningar om just skillna-
der mellan kvinnliga och manliga skolledare. 

Den könsdiskurs som framträder i kapitel 6 under perioden som rör 1980 och 
90-talen benämner jag skillnadsdiskursen. Skillnader mellan kvinnliga och 
manliga skolledare betraktades fortfarande som könsspecifika, men nödvän-
digtvis inte som artbestämda. Könsskillnader diskuterades nu även som soci-
alt och kulturellt konstruerade. Manligheten kvarstod som norm men i ett 
omvänt maktförhållande där kvinnliga egenskaper och förmågor nu värdera-
des högre än manliga. 



113 
 

Kapitel 7: Varför är de kvinnliga skolledarna 
så många och vad får det för konsekvenser? 

Inledning 
Föregående kapitel visade hur skillnadstänkandet intensifierades och hur 
intresset för kvinnliga och manliga skolledares olikheter återigen ökade. 
Samtidigt bröts en lång könshistorisk tradition. När de kvinnliga skolledarna 
stod på tröskeln till 2000-talet sågs de som representanter för ett erkänt le-
darskap där just olikheten för första gången var det som legitimerade deras 
närvaro. Det kvinnliga ledarskapet var nu godkänt och efterfrågat och det 
manliga för första gången ifrågasatt. 

Om än i hård konkurrens av nya synsätt och uppfattningar levde dock sär-
artsföreställningar vidare och den utpekade olikheten riskerade liksom tidi-
gare i historien att ge kvinnliga skolledare en särställning - som i könshierar-
kisk bemärkelse alltid utgjort en bräcklig grund att stå på. Den kvinnliga 
olikheten kom också att utmanas i det utbildningspolitiska systemskifte som 
ägde rum under 1990-talet, och med de nya sätt att se på skolans ledarskap 
som följde. 

Kapitel 7 bygger på texter som visar denna brytningstid runt sekelskiftet 
2000, då skillnadstänkandet fortsatte men fick en ny innebörd i efterdyning-
arna av 1990-talets skolpolitiska omvandlingsprocess. Avregleringen och 
kommunaliseringen av den svenska skolan hade ägt rum tillsammans med 
kraftiga besparingar och nedskärningar av offentliga verksamheter. Parallellt 
hade antalet kvinnliga skolledare ökat med närmast explosionsartad fart. 
Kvinnliga skolledare i ett större antal än någonsin tidigare, skulle nu ta plats 
och leda skolan genom effekter av strukturomvandlingar och hårda bespa-
ringskrav, med identitetsförändrande betydelser för en hel yrkeskår. Nu kom 
det stora antalet kvinnliga skolledare och dess konsekvenser att uppmärk-
sammas och debatteras i fack- och dagspress. Den under decennier så efter-
frågade ökningen av kvinnliga skolledare hamnade i ny belysning och fick 
en innebörd i skarp kontrast till avsikten med den långvariga kampen för 
ökad kvinnorepresentation och jämställdhet inom skolledningsområdet. 
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Skolledarskap med kvinnliga förtecken efterfrågas! 
Med kommunaliseringen och avregleringen av den svenska skolan i början 
av 1990-talet inleddes en omfattande strukturomvandling med nya ekono-
miska och organisatoriska förutsättningar för skolans verksamhet. Föränd-
ringen innehöll en strävan att åstadkomma en klarare ansvarsfördelning mel-
lan staten, kommunerna, lärare och skolledare. Ett nyckelbegrepp var de-
centralisering och att genom detta avbryta detaljreglering och en stark cent-
ralistisk tradition som befunnits hämmande för utveckling och förnyelsen av 
skolan. Mål- och resultatstyrning infördes som grundläggande princip vilket 
skulle ge kommunerna och de professionella i skolan mer ansvar och en 
ökad frihet. Det omfattande reformeringsarbetet gav skolan ett nytt menings-
sammanhang och innebar även en omfördelning av rektors makt och infly-
tande över verksamheten. 

Rektor tilldelades en nyckelposition som lokalt ansvarig för genomföran-
det av kommunala beslut, en platschef med budget- och resultatansvar som 
också skulle fungera som både administrativ och pedagogisk ledare. Stora 
förväntningar kom att ställas på rektorerna som gavs omfattande ansvarsom-
råden i förhållande till bl.a. måluppfyllelse, utvärdering och kvalitetsutveck-
ling.225  

De skolpolitiska intentionerna visade sig dock inte helt enkla att realisera. 
En jämn ström av rapporter visade att förändringen av skolan gick trögt. Den 
pedagogiska utvecklingsverksamhet som den utökade friheten och det lokala 
ansvaret bl.a. syftade till att stimulera, uteblev i stora stycken.226 Därtill be-
skrevs rektorernas nya roll och arbetssituation som komplex och svårhanter-
lig. I Riksrevisionsverkets första granskning 1998, av skolans verksamhet 
efter kommunaliseringen beskrevs skolledarens uppgift som alltmer omöjlig. 
Större administration, ökade krav, med minskade resurser.  

Mycket formellt ansvar men ofta små möjligheter att påverka förutsättningar-
na för sitt arbete. De (rektorerna) kan därför i många fall inte ta sitt ansvar för 
den lokala skolutvecklingen.227 

Det ledarskap som nu förordades låg långt ifrån auktoritära och hierarkiska 
ledningsideal och ställde bl.a. krav på rektor som en demokratisk, samver-
kande och kommunikativ ledare. Kravformuleringar som kan sägas gå i linje 
med värden och egenskaper som sedan början av 1980-talet förknippats med 

                                                      
225 Bl.a. Riksdagen, Proposition 1990/91:18. Om ansvaret för skolan. Stockholm 1990. Skol-
verket, Läroplan för det obligatoriska skolväsende, förskoleklassen och fritidshemmet. Lpo 
94. Stockholm: Fritzes, 2006a. 
226 Se t.ex. Riksrevisionsverket, Lokal skolutveckling – statens roll och ansvar. Avdelningen 
för Effektivitetsrevision. Stockholm, 1998:26. 
227 a. a., s. 108-09.  
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kvinnor och kvinnligt ledarskap.228 Denna nya syn på skolans ledarskap gavs 
stor uppmärksamhet och behandlades bl.a. i en särskild rapport från Utbild-
ningsdepartementet.  

Det ledarskap som expertgruppen förordar är ett förändrat sätt att leda en sko-
la. Dialogen, lärandet, kommunikationen och att bygga relationer kommer att 
vara viktiga kännetecken för framtidens ledare. Detta förutsätter självkänne-
dom, empati och social kompetens. Det är viktigt att alla i skolan i dialog kan 
nå en gemensam, fördjupad förståelse av uppdraget samt utveckla arbetsfor-
mer och arbetssätt för att förverkliga detta. Ett bra ledarskap skapar möten 
som inbjuder till dialog där alla tillåts att bidra med idéer om hur man på bäs-
ta sätt utvecklar verksamheten.229 

I rapporten formulerades förväntningar på kommunernas förtroendevalda 
och förvaltningsledning att vara tydliga i såväl kraven på förändring, som i 
stödet för att stimulera ett nytänkande. Det slags skolledarskap som diskute-
rades i föregående kapitel 6 och som åtskillig forskning under 1900 talets 
sista decennier fastställt som typiskt kvinnligt, efterfrågades således vid 
2000 talets ingång även i de politiska texterna. Skolledarskap med kvinnliga 
förtecken betraktades nu som en möjlig väg mot utveckling och förändring i 
enlighet med den nyordning som reformeringsarbetet av skolan ansågs krä-
va. 

Ju fler kvinnor desto sämre? 
Det är i samband med denna omvandlingsprocess på 1990-talet som antalet 
kvinnliga skolledare börjar öka på allvar. Statistiken visar att andelen kvinn-
liga rektorer i den kommunala grundskolan uppgick till 14 procent år 
1990.230 Redan 5 år senare hade denna andel ökat till 50 procent. År 2000 
och vid ingången till ett nytt sekel visade siffrorna att andelen kvinnliga rek-
torer under endast ett decennium hade ökat från 14 till 59 procent. Bland de 
biträdande rektorerna gick ökningen något snabbare men med uppnådda 50 
procent vid samma tidpunkt som för rektorerna - år 1995. Först 1998 passe-
rade de dock den statistiska gränsen för könsdominans och 60 procentgrän-

                                                      
228 Se t.ex. Adkinson 1981, Regan & Brooks 1995, Shakeshaft 1990, Jill Blackmore, Trou-
bling Women. Feminism, Leadership and Educational Change. Buckingham: Open University 
Press, 1999. Carin Holmquist, Den ömma bödeln. Kvinnliga ledare i åtstramningstider, i Om 
makt och kön – i spåren av offentliga organisationers omvandling. Rapport till Utredningen 
om fördelning av ekonomisk makt och ekonomiska resurser mellan kvinnor och män. SOU 
1997:83, s. 147-177. Cecilia Reynolds, From Backlash to Whiplash: Women’s Continuing 
Leadership Dilemmas in Education in Canada. Paper presented at the Annual Meeting of the 
American Educational Research Association. San Diego, 1998. 
229 Utbildningsdepartementet, 2001. Citatet utgör rapportens slutord s. 44. 
230 Samtliga siffror i den följande framställningen är hämtade ur SCB (2009), Registret över 
pedagogisk personal (lärarregistret). 
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sen.231 Av siffrorna framgår att den största ökningen ägde rum i samband 
med kommunaliseringen av skolan i början av 1990-talet, för att därefter 
avta i intensitet. År 2008/09 uppgår andelen kvinnliga rektorer i den kom-
munala grundskolan till 63 procent medan motsvarande siffra bland de biträ-
dande rektorerna är 71 procent. 

Erövrandet av rektorsmandatet gällde således i hög grad kvinnor, som 
bröt mot skolans ledningstradition, i egenskap av sitt kön och allt som oftast 
även genom sin utbildningsbakgrund. Utifrån detta skulle de omsätta sitt 
förtroendekapital i en skola som ansågs befinna sig i kris och vars kvalitet 
och legitimitet beskrevs som sviktade.  

Enligt återkommande larmrapporter var skolans kvalitet i riskzonen. På 
DN:s ledarsida i mars 1998 hävdades att skolan mist sitt förtroende och att 
bara en tredjedel av allmänheten trodde att skolan klarade av att ge goda 
kunskaper och färdigheter. Man hävdade att misstroendet även riktade sig 
mot kommunpolitikers och rektorers ledningsförmåga. Rubriker om ”kris” i 
skolan duggade tätt, Fortsatt kris i skolan, Skolan nästa krisbransch är bara 
några rubrikexempel mot slutet av 1990-talet.232 

Parallellt med negativ uppmärksamhet tog således allt fler kvinnor över 
ledningen av skolan. Det var inte längre enbart grundskolans lärarkår som 
till största delen bestod av kvinnor, nu befanns även de flesta skolledare vara 
kvinnor. Begreppen ”kris” och ”femininisering” följdes åt i den massmediala 
bevakningen och fick en synonym värdeladdning. Kvinnligt blev någonting 
dåligt – alltför många kvinnor i skolan var inte bra. Sannolikheten att de 
verksamma kvinnorna blev betraktade som ”problemet” var stor.233 

Det skulle heller inte dröja länge förrän konsekvenser av kvinnodominans 
blev föremål för diskussion. Som den fortsatta texten ska visa förknippades 
kvinnligt skolledarskap med negativ löneutveckling, sänkt yrkesstatus, ut-

                                                      
231 Definitionen av könsdominans finns att läsa i SCB, På tal om kvinnor och män. Lathund 
om jämställdhet. Stockholm: Statistiska Centralbyrån, Prognosinstitutet, 2006, s. 5. Könsdo-
minans infinner sig när mer än 60 procent av endera könet dominerar en grupp. Enligt denna 
definition passerade hela 1900-talet utan kvinnlig dominans bland den obligatoriska skolans 
rektorer. Först år 2000/2001 överskreds gränsen för kvinnlig dominans. 
232 ”Lågt förtroende för skolan”, Dagens Nyheter 1998-03-17. ”Fortsatt kris i skolan”, Dagens 
Nyheter 1998-08-20. ”Skolan nästa krisbransch”, Dagens Nyheter 2000-03-20. 
233 Något som uppmärksammats av flera forskare utanför Sveriges gränser. Bl.a. skriver 
Blackmore, 1999, Australien, ingående om kvinnliga skolledares konfliktfyllda positioner 
under de omstruktureringar av utbildningssystemen som pågick i de flesta västländer 1990 
talet. Även om omständigheterna var annorlunda än i Sverige med kvinnliga skolledare till 
antalet kraftigt underrepresenterade, kom kvinnor och femininitet på samma motsägelsefulla 
sätt som i Sverige, att ömsom godkännas och efterfrågas, ömsom underkännas och underord-
nas män och maskulinitet och där kvinnorna i rollen som mellanchefer ofta pekades ut som 
”problemet”. Liknande resonemang förs även av Reynolds, 1998, Kanada. Även behandlat av 
Jane Strachan, New Zeeland, Feminist Educational Leadership in a New Zealand Neo-Liberal 
Context, Journal of Educational Administration, 1999, vol. 37, 2, 121-138. Även publicerad i 
förkortad version, Jane Strachan Feisty Feminists: Leading at the Cutting Edge. Paper pre-
sented at the Annual Meeeting of the American educational Research Association, San Diego, 
USA, 1998. 
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armning av formell kompetens och hot om en allmän femininisering av sko-
lan. Återigen sammankopplades antalet kvinnliga skolledare med tal om 
problem – men denna gång handlade det inte om att de var för få, utan för att 
de nu plötsligt hade blivit så många. Vad som i statistisk bemärkelse endast 
handlade om en förhållandevis jämn könsfördelning, framkallade reaktioner 
som århundraden av total manlig dominans aldrig varit i närheten av. Skol-
ledningsområdets traditionella könsbalans var satt ur spel och en ny makt-
ordning tycktes ta form. 

Den eviga femininiseringsfrågan och särartstanken 
Talet om skolans femininisering kom att stå i ett uppenbart motsatsförhål-
lande till de könsföreställningar som ungefär samtidigt formulerats som ett 
erkännande och uppvärderande av kvinnliga värden och förhållningssätt i 
förhållande till skolans ledningsfunktion. Femininisering som begrepp är 
svårfångat och lever ofta ett liv i det fördolda. I sammanhang där en officiell 
strävan och uppfattning formulerades, i måldokument, statliga utredningar 
eller expertutlåtanden osv. behandlades inte femininisering som en öppen 
fråga. Däremot framstod, likt tidigare i skolledningshistorien och med kopp-
ling till lärarkårens femininisering, dess laddade men samtidigt motstridiga 
och oftast oproblematiserade innebörd i andra sammanhang. Ambitionerna 
att reda ut varför de kvinnliga skolledarna nu plötsligt blivit så många och 
vilka konsekvenser detta ansågs få, kom att ansluta till och förstärka den 
allmänna uppmärksamheten runt skolans femininisering. Därtill hörde sär-
artsbestämda föreställningar om könsspecifika kvinnliga egenskaper med 
menlig inverkan på skolans elever och skolverksamhet i största allmänhet.  

Christina Florin har i sin doktorsavhandling behandlat femininiseringsbe-
greppet ingående.234 Den femininiseringsprocess av läraryrket med koppling 
till 1800-talet, som Florin så förtjänstfullt klargör har många likheter med 
den femininiseringsprocess av skolledarkollektivet som tilldrog sig i den 
svenska grundskolan under 1990 talet. Det handlar i båda fallen om ett tidi-
gare mansdominerat yrkesområde inom det offentliga skolväsendet som 
erövras av kvinnor, vilket enligt Florin brukar kallas för femininisering. 

Den yrkessociala företeelse som innebär att många kvinnor kommer in i ett 
förut manligt yrke brukar kallas för femininisering. Med den termen avses 
här, att antalet kvinnor inom ett yrke ökar, dvs. en kvantitativ förändring.235 

                                                      
234 Christina Florin, Kampen om katedern. Feminiserings- och professionaliserings-processen 
inom den svenska folkskolans lärarkår 1860-1906. Diss. Stockholm: Almqvist & Wiksell 
Intl., 1987, kap II s. 32-71. 
235 a. a., s. 33. 
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En sådan förändring får dock konsekvenser utöver de kvantitativa, menar 
Florin. Synen på och den sociala värderingen av yrket förändras parallellt, 
vilket innebär att yrket även förändras samhällsstrukturellt. 

 Florin menar att det finns könskulturella traditioner som bidrar till att 
könsstrukturer i arbetslivet är svåra att bryta. Sociala, kulturella, juridiska 
och ekonomiska konventioner håller kvar ett ”könsspecifikt status-quo-
tänkande” som även de arbetssökande själva internaliserar som gällande 
norm. Kvinnor och män beträder inte gärna varandras yrkesarenor. Men, 
skriver Florin, historien ger ändå många exempel på då kvinnor kommit in i 
typiskt manliga yrkessammanhang. Vad är det då som har hänt, frågar sig 
Florin och ger en möjlig förklaring utifrån Myra H. Strobers modell. Enligt 
denna modell krävs ett samspel på både arbetsmarknadsnivå, ekonomisk och 
ideologisk nivå innan en förändring av en könssegregerad struktur blir möj-
lig. Det som måste till är något som skakar om systemet, utifrån eller inifrån, 

…ett krig, en kris, en teknologisk förändring, uppkomsten av en ny metod, en 
administrativ reform, övergång till storskalig produktion e dyl. Det måste 
också finnas tillgång på lämpligt utbildade kvinnor och skapas stor efterfrå-
gan på arbetskraft genom systemförändringen.236 

Men detta är ändå inte tillräckligt, menar Florin, dessutom måste systemför-
ändringen sammanfalla med att nyordningen backas upp massmedialt, poli-
tiskt, institutionellt och genom familjeopinion med en passande ideologi som 
sanktionerar kvinnors lämplighet. 

Florins resonemang erbjuder en möjlighet att även diskutera den föränd-
rade könssammansättningen/femininiseringen av skolledarkollektivet. Den 
s.k. Behörighetslagen som 1923 gav kvinnor rätten att tillträda rektorsbefatt-
ningar, fick bevisligen ingen genomslagskraft. Den kvinnliga andelen rekto-
rer kom genom de följande sju decennierna att öka i mycket blygsam om-
fattning och uppgick så sent som 1990 till ynka 14 procent. Därtill hade den 
könskulturella traditionen förmodligen bidragit. Det könsspecifika ”status-
quo-tänkandet”, som Florin talar om, kom inte i gungning förrän det svenska 
utbildningssystemet skakades om i sina grundvalar genom kommunalise-
ringen och avregleringen av skolan i början av 1990-talet.  Denna systemför-
ändring kom också att sammanfalla med kvinnors inträde på skollednings-
arenan – vilket helt i enlighet med Florins modell kom att backas upp i en 
rad olika avseenden. Kvinnors bättre lämplighet som skolledare uppmärk-
sammades och sanktionerades offentligt och massmedialt i en rad olika 
sammanhang vid ungefär samma tidpunkt och kom därmed att utgöra den 
passande ideologi som nyordningen krävde. 

Sammanfattningsvis beskriver således feminiseringsbegreppet en kvanti-
tativ förändring av ett yrkes könssammansättning där antalet kvinnor ökar. 

                                                      
236 a. a., s. 34 



119 
 

Begreppet är dessutom sammankopplat med den numerära förändringens 
konsekvenser i form av omgivningens förändrade syn och värdering av yrket 
och att yrket därmed även förändras samhällsstrukturellt. Talet om skolans 
feminisering, oberoende av tidsperiod, innehåller således även en maktdi-
mension som handlar om en nedvärdering och underordning av kvinnor och 
med dem förknippade könsspecifika värden och egenskaper, vilka riskerar 
att ta över och dominera i händelse av exempelvis skolans femininisering. 
Den följande texten speglar delar av den skoldebatt som tilldrog sig runt 
sekelskiftet 2000. Här ges exempel på just sådan nedvärdering när feminini-
seringen av skolan på en rad olika sätt enligt dessa debattörer tycks hota 
skolans kvalitet och särskilt missgynna pojkarna.  

Hot om ökad femininisering! 
F.d. skolministern Beatrice Ask bekymrade sig t.ex. i en debattartikel Alltför 
feminin skola, ”över en utveckling där skolans femininisering fortsätter”. 
Kvinnor kunde det mesta men vissa undervisningsområden menade Ask 
befann sig i riskzonen då de krävde manlig närvaro. Vidare hävdade ett un-
dervisningsråd vid Skolverket i artikeln Kvinnliga lärare missgynnar pojkar, 
att det faktum att pojkar generellt presterade sämre i skolan än flickor kunde 
bero på skolan som ”en oerhört kvinnodominerad värld.” Aftonbladet rap-
porterade i artikeln I Eslöv får männen behålla jobbet när dagis ska spara. 
Kvinnorna får sluta – för barnens skull! Verksamheten blev inte bra med för 
få män/för många kvinnor. Det var viktigt att dagis inte blev ”någon mysko 
kvinnovärld”, menade en av de intervjuade pedagogerna. Tidningen Arbetet 
uppmärksammade frågan i en ledare under rubriken Kvinnorna i skolan – ett 
samhällsproblem? Skolan höll nu på att helt femininiseras och kvinnodomi-
nansen betraktades allt som oftast som ett samhällsproblem menade artikel-
författaren. I Svenska Dagbladet skrev man att Kvinnor tar över i skolan. Nu 
har även rektorsrummen blivit en kvinnovärld och snart är ”hela grundskolan 
femininiserad”.237 Av debatten framgick att oron för kvinnodominansens 
verkningar innefattade undervisningskvalitet och pedagogisk verksamhet i 
största allmänhet, men gällde även pojkarna i skolan och deras försämrade 
prestations- och identifikationsmöjligheter. 

Orsakerna till den snabba ökningen av kvinnliga skolledare söktes på fle-
ra plan och kopplades bl.a. samman med det faktum att rektorsområdena 
under 1990-talet både blev mindre, fler till antalet och att det totala antalet 
rektorer i landet därmed ökade. Integreringen av förskola-skolbarnsomsorg 
och grundskola medförde även att den utökade rekryteringen av rektorer 

                                                      
237 Beatrice Ask, ”Alltför feminin skola”, Göteborgs-Posten, 1997-09-29.  
”Kvinnliga lärare missgynnar pojkar”, Aftonbladet, 2001-03-28. 
”I Eslöv får männen behålla jobbet när dagis ska spara. Kvinnorna får sluta – för barnens 
skull.”, Aftonbladet, 1995-11-04. ”Kvinnorna i skolan – ett samhällsproblem?”, Arbetet, 
1997-05-10. ”Rektorer - Kvinnor tar över i skolan.”, Svenska Dagbladet, 1999-04-29. 



120 
 

kom att ske bland för befattningen nya och kvinnotäta yrkesgrupper. Försko-
lor och fritidshem hade av tradition så gott som uteslutande stått under led-
ning av kvinnor. Några citat från fack- och dagspress under 1990-talet visar 
att mötet mellan barnomsorgens och skolans personal både innehöll yrkes- 
och könskonflikter och en ytterligare nedvärdering av femininitet.  

Facktidningen Skolledaren berättade 1991 att Hällefors blev den första 
kommunen i landet som utnämnde två förskollärare till rektorer. I artikeln 
Nu är de här – de nya rektorerna med förskollärarbakgrund, inleddes in-
gressen med: ”Några har befarat det och rynkar på näsan, andra har förutsett 
det men välkomnar det.” Av artikeln framgick också att de nyanställda rek-
torerna löneplacerats ”några tusen” under den enligt statistiken lägst liggan-
de rektorslönen. I Skolledaren 1998 återfanns en artikel under rubriken Inte 
lika fint att vara rekryterad från barnomsorgen?. ”Inte riktigt att räkna med. 
Inte riktigt trovärdig. Den attityden får jag möta lite för mycket”, berättade 
en intervjuad kvinnlig rektor rekryterad från barnomsorgen. 

I Dagens Nyheter skrevs en upprörd krönika 1997 under rubriken Skolor-
na blir dagis. Man fann det märkligt att ge förskollärare det högsta pedago-
giska ansvaret för skolan. ”Varför sänka skolans pedagogiska kvalitet?”, och 
man tog exempel från Kalmar där tio skolor fått förskollärare som rektorer 
vilket väckt ”ramaskri bland skolpersonal, fackförbund och föräldrar”. Krö-
nikan avslutas med ”Godtycket sprider sig. Talet om kunskapsskola skorrar 
mer och mer falskt.” På ledarsidan i Dagens Nyheter 1999 under rubriken Ett 
alltjämt läsande folk?, oroade man sig för hur det skulle gå med svenska 
folkets läsförmåga nu när ”förskollärarna tar över som skolledare.” Och i 
Skolledningsnytt blev det nu även dags att ställa frågan: Kvinnliga skolleda-
re = låg status?238 

Genom en undersökning av den kommunala lönesättningen av skolledare 
från 1995 framkom att de flesta kommuner inte utgått från befattningens 
innehåll vid tillsättandet av rektorer utan från den tidigare lönen. ”Skolledare 
med en bakgrund inom förskola/fritidshem har erhållit avsevärt lägre löner 
än sina kollegor med skolbakgrund. /.../ Gruppen består företrädesvis av 
kvinnor.”239  

                                                      
238 ”Nu är de här – de nya rektorerna med förskollärarbakgrund”, Skolledaren 3/91, 4-5. ”Inte 
lika fint att vara rekryterad från barnomsorgen?”, Skolledaren 3/98, 8-9. ”Skolorna blir da-
gis”, Dagens Nyheter/Krönika 1997-09-08. ”Ett alltjämt läsande folk?” Med underrubriken: 
Arvet lever från en stark läskultur, men det bryts ner om vi inte gör något. Dagens Nyhe-
ter/Ledarsidan 1999-03-02. ”Kvinnliga skolledare = låg status?”, Skolledningsnytt 1/96, 5-6.  
239 Anna Spånt, Den kommunala lönesättningen av skolledare. Stockholm: Lärarförbundet. 
Personalpolitiska avdelningen, 1995, s. 9. 
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Alltmer komplexa könsföreställningar och angreppssätt  
Den kraftfulla omvandlingen av offentlig verksamhet i Sverige föranledde 
tillsättandet av den statliga Kvinnomaktutredningen med syftet att utreda 
omvandlingens konsekvenser för maktförhållandena mellan könen, och för-
delningen av ekonomiska resurser mellan kvinnor och män. Utredningens 
arbete presenterades i sammanlagt tretton volymer med forskningsrapporter 
mellan åren 1997-98, samtliga publicerade i SOU-serien.  

I den delrapport tillika antologi som här refereras utgjorde ökningen av 
kvinnliga mellanchefer inom offentliga verksamheter och dess konsekvenser 
en central fråga.240 Även om kön, kvinnor och män/ kvinnligt och manligt 
förklarades som sociala processer frikopplade från biologi, så tycktes ändå 
antologins bidrag oftare utgå från fixerade än flytande och rörliga könsgrän-
ser. Bidragen tydliggjorde samtidigt att könsföreställningar, teoretiska ut-
gångspunkter och angreppssätt, i takt med att det hierarkiska förhållandet 
mellan könen nu ändrade karaktär, blev alltmer komplexa och långt ifrån 
entydiga med ett förhärskande synsätt. Författarna diskuterade kön över hela 
skalan – från traditionellt polära synsätt, ibland med betoning på kön som 
social konstruktion, med eller utan en maktdimension, för att i vissa fall utgå 
från mer flytande könsgränser och hur en och samma individ kunde vara 
bärare av såväl kvinnliga som manliga egenskaper och förhållningssätt. Slut-
satserna av antologin bidrag var att förändringarna inom den offentliga sek-
torn vare sig var köns- eller klassneutrala.241   

Nedan presenteras tre författares bidrag i Kvinnomaktutredningen vars 
texter rör offentlig verksamhet och skolledarskap. 

Kvinnlig vanmakt och manlig makt 
Carin Holmquist studerade kvinnliga ledare i bl.a. förskola/skola, ur ett ge-
nus- och maktperspektiv i en av antologins artiklar, Den ömma bödeln. 
Kvinnliga ledare i åtstramningstider.242 Syftet gällde paradoxen minskad 
resurstilldelning och samtidig utökning av ansvarsområde och vilken funk-
tion kvinnliga ledare fyllde i denna situation. Holmquist menade att det inte 
var en tillfällighet att chefer i offentlig förvaltning plötsligt blev kvinnor. 
Ledarskap under kris och neddragning, minskad resurstilldelning tillsam-
mans med utökade ansvarsområden och krav på bevarande av kvalitet gjorde 
ledarskapet betydligt mindre attraktivt än tidigare. Inom t.ex. skola och 

                                                      
240 SOU 1997:83. Om makt och kön – i spåren av offentliga organisationers omvandling. 
Rapport till Utredningen om fördelning av ekonomisk makt och ekonomiska resurser mellan 
kvinnor och män. Stockholm: Fritzes. 
241 Elisabeth Sundin (red.) sammanfattar antologins bidrag i ett inledande kapitel: Om makt 
och kön – i spåren av offentliga organisationers omvandling, i antologin med samma namn. 
SOU 1997:83, s. 1-30. 
242 Holmquist, 1997. 
 



122 
 

barnomsorg gällde att med oförändrade mål krympa verksamheten utan att 
det märktes. Holmquist ställde frågan hur någon frivilligt kunde ta på sig att 
leda en verksamhet som ideligen krymptes men som samtidigt skulle utföra 
samma uppgifter. 

Ledarskapets funktion inom den offentliga sektorn är vare sig som förr, dvs. 
en positiv tjänstemannafunktion i det allmännas tjänst, eller som i företags-
världen, dvs. en effektiv, framåtriktad och tillväxtorienterad funktion. I da-
gens situation är ledarskapets funktion istället snarare att likna vid exekutorns 
– ledaren ska trimma den ofantliga sektorn till ett mindre störande element i 
vårt samhälle. Så vem vill och kan utföra denna uppgift som uppenbarligen är 
så politiskt väsentlig?243 

Holmquist menade att ledarskap traditionellt associerats med expansion lika 
med positivt, medan det motsatta - ledarskap under kontraktion - associerats 
negativt: ”möjligtvis kan ledarskap under kontraktion ses som heroiskt under 
en kortare tid men normen om expansion är tydlig”, skrev Holmquist.244 Den 
offentliga sektorns ledare skulle nu ”anträda fälttåget” mot det Holmquist 
benämnde den ”Ofantliga sektorn”. Fortfarande gällde den traditionella och 
manliga könsbestämningen av ledarskap förknippat med en tydlig auktori-
tetsordning, initiativ, styrka och karisma, vilket Holmquist menade gjorde 
kvinnligt ledarskap till en anomali. Detta innebar en hierarkisering då kvinn-
ligt ledarskap, betraktat som det avvikande och annorlunda, underordnades 
manligt ledarskap.  

Till skillnad från manliga ledare ansåg Holmquist att kvinnorna värdera-
des efter två oförenliga måttskalor samtidigt. I nedskärningstider, när gene-
ralsrollen var mindre klar blev dilemmat ännu tydligare. Den kvinnliga iko-
nen var mycket användbar i tider av kris: ”dess funktion av att lindra, lugna 
och trösta är som gjord för denna situation.” Lika självklar och lättanpassad 
som kuratorsrollen kunde vara i en organisation i kris, lika svåranpassad var 
Generalen. 

Med andra ord är det lättare att anpassa den kvinnliga ikonen än ett expansivt 
manligt ledarideal till en kontraktion. Detta kan vara en (o)medveten anled-
ning till att kvinnliga ledare uppmärksammas i krissituationer.245 

Den egentliga makten låg nu utanför de kvinnliga ledarnas domäner och 
hade radikalt förflyttats från verksamheten till den politiska nivån, hävdade 
Holmquist. Den makt som nu återstod för kvinnorna var makten att lojalt 
verka för minsta möjliga diskrepans mellan oförändrat höga mål och ambi-
tioner och en krympande budget. Tillsättningen av kvinnliga ledare i ned-

                                                      
243 a. a., s. 158. 
244 a. a., s. 164. 
245 a. a., s. 163. 
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dragningstider ansåg Holmquist vara ett tydligt uttryck för manlig makt och 
kvinnlig vanmakt. 

Rörliga könsgränser 
Ulla Johansson utgick från mer flytande och överskridande könsgränser i sin 
artikel Den offentliga sektorns paradoxala maskuliniseringstendenser.246 
Kvinnliga och manliga tanke- och förhållningssätt menade Johansson inte 
var bundna till en specifik könskategori utan kunde samtidigt bäras av en 
och samma individ. Att kvinnor nu beskrevs ”invadera” den offentliga sek-
torn med påföljande tal om femininisering, berodde på en oprecis definition i 
detta avseende, och utgick från dikotoma föreställningar om kvinnor och 
män. Förändringarna handlade i själva verket om en maskulinisering av of-
fentlig verksamhet, med både män och kvinnor som medverkande. Johans-
son talade om ”strömmar av såväl femininisering (hos såväl kvinnor som 
män) som maskulinisering (hos såväl kvinnor som män)” och hur t.ex. tradi-
tionellt sett kvinnlig ansvars- och omsorgsrationalitet kunde uttryckas av 
både kvinnor och män.247 

Den kvinnliga invasionen var en sen företeelse i den offentliga sektorns 
historia, menade Johansson. Män hade under lång tid haft monopol på tjäns-
terna inom statsmakten, med tillhörande beslutsrätt och verkställighet av 
statens angelägenheter. Efter århundraden av manlig suveränitet blev det 
utbyggnaden av barnomsorg, äldreomsorg och fritidsverksamhet som under 
1960- och 70 talen förvandlade ”hemmafruarna” till kommunalanställda och 
de tidigare arbetsuppgifterna kunde räknas med i bruttonationalprodukten. 
Vid mitten av 1990-talet utgjorde kvinnorna två tredjedelar av de anställda 
och över hälften av landets förvärvsarbetande kvinnor var tjänstgörande 
inom offentlig verksamhet. På ledande befattningar var däremot mansdomi-
nansen fortfarande överväldigande.  

Johansson argumenterade för att de styrande könsmönstren var djupt och 
institutionellt förankrade, ofta förgivet tagna, förändrades mycket långsamt 
och därför rimligen borde betraktas ut ett flergenerationsperspektiv. Även 
om män i alla tider sett sig som representanter för ”alla” så hade forskning 
visat hur tankarna formats utifrån borgerliga mäns villkor och referensramar 
hävdade Johansson. Offentligheten hade därmed haft en genuin koppling till 
manligt kodade föreställningar som ytterligare förstärkts av det okritiska 
överförandet av ekonomiska diskurser och målstyrningsverksamhet. Före-
tagsekonomiska resonemang och marknadstänkande infördes nu i kommu-
nerna och gavs en hög status. Ekonomiska konsulter efterfrågades och andra 

                                                      
246 Ulla Johansson, Den offentliga sektorns paradoxala maskuliniseringstendenser, i Om makt 
och kön – i spåren av offentliga organisationers omvandling. Rapport till utredningen om 
fördelning av ekonomisk makt och ekonomiska resurser mellan kvinnor och män. (SOU 
1997:83). s. 273-305. 
247 a. a., s. 275. 
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professioner tvingades legitimera sin verksamhet i företagsekonomiska ter-
mer snarare än i den egna verksamhetslogiken. Importen av det privata när-
ingslivets teori- och språkbildning menade Johansson kom att innebära en 
identitetsförändring av den offentliga sektorn vilket bidrog till en maskulini-
sering, 

… eftersom den traditionella företagsekonomiska världsbilden är konstruerad 
i linje med tankemönster som är inbäddade i eller har starkt släktskap med de 
traditionellt manliga tankemönstren.248 

Johansson menade att det därmed inte var lätt att hävda kvinnliga tanke- och 
förhållningssätt. Femininiteten var inte alls så etablerad som det stundtals 
hävdades utan hotades istället av de ekonomiska diskurser och manliga vär-
den som kommit att genomsyra sektorn. Verksamhetsbasen för offentlig 
sektor hade dessutom en helt annan värdegrund än den där de företagseko-
nomiska resonemangen utvecklats. 

Kvinnors och mäns villkor 
I Kvinnomaktutredningens antologi ingick även Jessica Lindverts artikel 
Förändrad skolorganisation – makt och möjligheter249. Hon avsåg att ur ett 
genusperspektiv studera vilka effekter organisationsförändringarna, med 
särskilt fokus på ledarskapet, haft på högstadiet och kvinnors och mäns vill-
kor. Lindvert sammanfattade förändringen ”som en övergång från central 
regelorienterad byråkratisk styrning till decentraliserad flexibel målstyrning 
med inslag av marknadslösningar i form av valfrihet och konkurrens.250 Hon 
tog avstamp i forskning som förknippade olika organisationsformer med kön 
och att,  

…nätverksbaserade, dynamiska, decentraliserade, relationsorienterade eller 
adhocratiska organisationsformer synliggör traditionellt kvinnlig förmåga, 
medan statiska och hierarkiska strukturer reproducerar den manliga maktdo-
minansen.251 

Efter intervjuer med kvinnliga och manliga skolledare argumenterade Lind-
vert för att nedmonteringen av den byråkratiska strukturen tillsammans med 
ökningen av kvinnliga ledare, verkat positivt och mot en mer jämställd ar-
betsorganisation. Kvinnliga kompetenser hade enligt hennes undersökning 

                                                      
248 a. a., s. 275. 
249 Jessica Lindvert, Förändrad skolorganisation – makt och möjligheter, i Om makt och kön – 
i spåren av offentliga organisationers omvandling, Rapport till utredningen om fördelning av 
ekonomisk makt och ekonomiska resurser mellan kvinnor och män, SOU 1997:83, s. 178-
206. 
250 a. a., s. 179. 
251 a. a., s. 183. 
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fått positiv uppmärksamhet och en ökad betydelse. De kvinnliga skolledarna 
kände sig också mer hemma i den nya organisationsformen än i den regel-
styrda och hierarkiskt uppbyggda organisationen. Lindverts diskussion ut-
gick dock från ett polärt synsätt och kretsade huvudsakligen kring kvinnliga 
och manliga skolledares villkor i den förändrade organisationsstrukturen.  

Särskilt intressant var hur Lindvert pekade på hur nya former av skolle-
darskap växte fram och att skolledarna kunde se en ny yrkesidentitet födas 
som ”inte längre förknippas med en skällande man med stängd dörr”, när nu 
kvinnliga värden vunnit insteg.252  

Liknande resultat presenterades senare av Franzén som efter att ha inter-
vjuat kvinnliga och manliga lärare och skolledare drog slutsatsen att det stora 
antalet kvinnliga skolledare i den svenska grundskolan bidragit till ett ledar-
skap, i högre grad kvinnligt könskodat än tidigare.253 

Kvinnomaktutredningens förslag till åtgärder kopplades aldrig specifikt 
till rektorernas situation. Däremot blev de könsföreställningar som förslagen 
utgick ifrån tydliga i slutbetänkandet, när erkännandet av könsskillnader 
uttrycktes som en nödvändig utgångspunkt för jämställdhetsarbetet i t.ex. 
skola och högskola. Så beskrevs t.ex. flickor och pojkar som homogena 
grupper med olika ”erfarenheter”, ”intressen”, ”behov” och ”förutsättning-
ar”. 

Endast genom insikt och erkännande av att könsskillnader existerar, att läran-
det inte är en könsneutral process och att kunskapsinnehållet inte kan betrak-
tas som könsneutralt kan läraren motverka diskriminering i undervisning-
en.254 

Föreställningar om kön, jämställdhet och lärande ledare 
Inför ett nytt sekel tystnade nu talet om skolledarskap och kön i de politiska 
texterna. Efter att statsmakterna under en intensiv period mot slutet av 1900-
talet i en rad utredningstexter strävat mot en jämnare fördelning av kvinnliga 
och manliga skolledare och samtidigt på olika sätt försökt utreda deras lika 
eller olika förutsättningar för uppdraget, tycktes nu tillströmningen av kvinn-
liga skolledare ha stillat intresset för skolledarskap som en könsfråga.  Istäl-
let kom ett gediget utredningsarbete att nu fokusera ledarskapet som sådant, 
skolans ledning, styrning och organisation, där kön aldrig nämndes med ett 
ord.255  I linje med detta kom rektorerna att få en ny roll i det jämställdhets-
politiska arbetet. Nu var de inte längre det uttalade målet för jämställdhetsin-

                                                      
252 a. a., s. 200. 
253 Franzén,  2006, s. 113-114. 
254 SOU 1998:6. Ty makten är din . . Myten om det rationella arbetslivet och det jämställda 
Sverige. Betänkande från Kvinnomaktutredningen. Utredningen om fördelning av ekonomisk 
makt och ekonomiska resurser mellan kvinnor och män s. 203. 
255 Utbildningsdepartementet, 2001, samt SOU 2004:116. 
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satserna utan blev istället medlet i statens strävan mot en jämställd skola. 
Rektorer utgjorde nu den personalgrupp och styrfunktion med vars hjälp 
jämställdhetsmålen för skolan skulle uppnås.256 

2000 talet inleddes dock med ett jämställdhetspolitiskt dokument där rek-
torerna aldrig omnämndes. Det var dock intressant att notera hur fokus för 
jämställdhetsarbetet inom utbildningsområdet nu förflyttades mot männen 
och olika rekryteringsprojekt för att knyta fler män till barnomsorg, skola 
och lärarutbildningar. Man uppmärksammade särskilt bristen på män och 
”manliga förebilder” i förskola och skola, ofta utifrån kvantifierade mål och 
polära synsätt.257   

När regeringen några år senare 2002/03 presenterade sin handlingsplan 
för jämställdhetspolitiken växlades synsätt när man istället menade att ”ska-
pade könsmönster och maktstrukturer går att förändra” och att jämställdhe-
ten i utbildningssystemet inte garanteras genom enbart en jämn fördelning av 
män och kvinnor i ledande positioner.258 Att jämställdhetsarbetet inom ut-
bildningsområdet var eftersatt och åsidosatt, ”väljs bort och vilar på enstaka 
eldsjälar” kopplades nu till graden av kunskap och medvetenhet om makt-
strukturernas och ojämställdhetens mekanismer där rektorerna för första 
gången placerades som aktiva medverkande och som medlet i statens jäms-
tälldhetsträvan.259 Kvantifieringsmålen byttes ut mot tal om kunskap och 
engagemang där rektors egen gestaltning och sätt att utöva ledarskapet, det 
egna ställningstagandet och viljan till förändring ansågs spela roll. Man kan 
säga att rektor inte längre framställdes som en perifer figur med ett yttersta 
och ospecificerat ansvar för vad andra gjorde i jämställdhetshänseende, utan 
flyttades nu in och gavs, genom sitt eget könsgörande, en aktiv roll i händel-
sernas centrum. Det uttryckta behovet av kunskapsutveckling länkades också 
till den statliga rektorsutbildningen vars mål och riktlinjer för jämställd-
hetsarbete man ansåg behövde förtydligas. 

Detta förändrade synsätt gick helt i linje med vad Utbildningsdepartemen-
tet något år tidigare hade fört fram i den tidigare i kapitlet refererade rappor-
ten Lärande ledare. Ledarskap för dagens och framtidens skola.260 Med an-
ledning av skolledares arbetssituation och bristande förutsättningar för att 
genomföra sitt förändrade uppdrag, hade en arbetsgrupp tillsatts för att läm-
na förslag till åtgärder. De utmaningar som dagens rektorer nu ställdes inför 
menade man bl.a. ställde stora krav på ett förändringsinriktat ledarskap där 

                                                      
256 Riksdagen, Jämt och ständigt. Regeringens jämställdhetspolitik med handlingsplan för 
mandatperioden. Näringsdepartementet, Regeringskansliet. Regeringens skrivelse SKR 
2002/03:140. 
257 Riksdagen, Jämställdhetspolitiken inför 2000-talet. Stockholm: Näringsdepartementet, 
Regeringskansliet. Regeringens skrivelse SKR 1999/2000:24, Avsnitt 12: Utbildningspolitik 
s. 59-67. På s. 63 finns ett särskilt avsnitt om ”Män inom barnomsorg och skola”. 
258 Riksdagen 2002/03: 140. Jämt och ständigt. Avsnitt 21, Utbildningspolitik s. 45-60, citatet 
är från s. 46. 
259 a. a. s. 46. 
260 Utbildningsdepartementet,  2001. 
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rektor i dialog med sina medarbetare, och utifrån skilda perspektiv fann lös-
ningar och utvecklingsstrategier av godo för verksamheten. I förhållande till 
jämställdhet beskrevs inte rektor längre som passivt ansvarig utan istället 
någon som ”identifierar sig med och är bärare av” skolans värdegrund. Den 
överordnade principen för detta demokratiska, lärande och kommunikativa 
ledarskap gällde således rektors egen aktiva och medverkande roll.  

Den lärande rektorn inser betydelsen av sitt eget lärande i relation till upp-
draget och förstår hur organisationen och medarbetarna i denna lär. Rektor 
ser som sin primära uppgift att leda lärandet om uppdraget och därigenom bli 
en förebild för medarbetarnas ledning av elevernas lärande.261 

Mot komplexitet och mångfald 
Omstruktureringen av utbildningssystemet och den förändrade synen på 
skolans ledarskap, delades av flertalet västländer och samspelade med de 
krav på teoretisk förnyelse som alltfler skolledningsforskare nu formulera-
de.262 En mer kritisk diskussion hade fogats till den internationella forskning 
som sedan decennier kretsat kring polära skillnadsresonemang.  

Frågan om kvinnliga och manliga skolledares eventuella likheter eller 
olikheter betraktades av allt fler forskare som en återvändsgränd. Robert 
Connell var en av de könsteoretiker som utifrån maskulinitetsforskning pekat 
på hur kön genom historien interagerat med komplexa sociala krafter i pro-
duktionen av oräkneliga föreställningar och uppfattningar om kön.263 De 
multipla och rörliga former av maskulinitet och femininitet som vuxit fram 
mot slutet av 1900-talet, menade Connell innehöll stora avvikelser från de 
stereotyper om kvinnligt och manligt som under lång tid reglerat våra sam-
hällen. Nu kom liknande resonemang att upprepas bland skolledningsforska-
re. 

I åtskilliga studier hade grundläggande skillnader mellan manligt och 
kvinnligt skolledarskap pekats ut där manligheten framställts som instrumen-
tell, byråkratisk och konkurrerande till skillnad från kvinnligheten som na-
turligt omvårdande, relationell och samverkande.264 Alltfler forskare ifråga-
satte nu värdet av att uppehålla sig kring sådana skillnadsresonemang. Vare 
sig antagandena vilade på biologisk, psykologisk eller socialkonstruktionis-
tisk grund så fastställdes uppfattningar om skillnader och kvinnor och män 
som homogena och motsatta grupper, vilket snarare hämmade diskussionen 
än förde den framåt. Ett annat problem ansågs vara att detta även bidrog till 

                                                      
261 a. a., s. 12. 
262 T.ex. Blackmore, 1999. 
263 Connell, 1996. 
264 Se t.ex. Cantor & Bernay, 1992; Helgesen, 1990; Hemphill m.fl., 1962; Regan & Brooks, 
1995; Shakeshaft, 1990 m.fl. 
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att motivera den kvinnliga närvaron utifrån synen på könsskillnad som kom-
plementär. Kvinnors och mäns olikheter kunde då anses viktiga att numerärt 
balansera, men där maktförhållandet kom bort. Inför 2000-talet höjdes nu 
alltså röster för att förflytta diskussionen bortom de dualistiska positioner-
na.265 

Dessa förespråkare hävdade att vi rört oss in i en tid med förändrade syn-
sätt på ledarskap, bort från top-down modeller och auktoritära ideal. Nu öka-
de istället kraven på ledarens flexibilitet och förmåga att snarare än för stabi-
litet rusta för förändring, att istället för konsensus och likformighet välkom-
na oliktänkande och demokratisk samverkan. För detta nya ledarskap som nu 
skisserades inför ett nytt århundrade utgjorde socialt engagemang och mång-
fald nyckelbegrepp.  

Skolledarskapsdiskursen handlar således på 2000-talet snarare om inklu-
dering och mångfald än om skillnader och exkludering, är inte längre köns-
stereotypt definierad och lockar både män och kvinnor att aspirera. Enligt 
Blackmore bör den framtida könsforskningen inriktas mot studier av sociala 
relationer, och förflytta ett ensidigt fokus på kvinnors ledarskap mot proble-
matiseringar av föreställningar om maskuliniteter och femininiteter i förhål-
lande till utbildningsledning.266  

Sammanfattande analys 
Skolledarskap som kulturell symbol fortsatte under perioden runt sekelskiftet 
att framkalla könsföreställningar om skillnader mellan kvinnliga och manli-
ga skolledare.  

 Perioden präglades dock av mångtydighet. Samtidigt som femininiteten 
uppvärderats, efterfrågats och med positiva förtecken knutits till skolans 
omvandlingsprocess, så innehöll den femininiseringsdebatt som nu blossade 
upp med anledning av den snabba ökningen av kvinnliga skolledare, särarts-
bestämda föreställningar om kvinnliga egenskapers negativa inverkan på 
skolans verksamhet. Debatten kändes igen och påminde om de argument 
som förts fram hundra år tidigare med anledning av det växande antalet 
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kvinnliga folkskollärare. När nu detta laddade ämne, vid påföljande sekel-
skifte gällde skolledarna, debatterades kvinnodominans återigen som en 
fråga om försämrad undervisningskvalitet, sänkt yrkesstatus och löneläge 
tillsammans med pojkarnas försämrade situation.  

Inledningsvis skrevs även den jämställdhetspolitiska ambitionen inom ut-
bildningsområdet fram med hjälp av resonemang som byggde på föreställ-
ningar om kvinnors och mäns olika och könsspecifika egenskaper, förutsätt-
ningar osv. Några år in på 2000-talet förändrades detta när könsmönster och 
maktstrukturer istället beskrivs som skapade och föränderliga. 

Forskningsrapporteringen var likaså mångfacetterad men uppehöll sig till 
stor del omkring kvinnor och män som homogena grupper med därtill hö-
rande könstereotypa kopplingar och uppdelningar. Kvinnligt ledarskap kun-
de t.ex. förknippas med förmågan att lindra, lugna och trösta, medan det 
manliga ledarskapet sammankopplades med auktoritet, initiativ, styrka, ka-
risma, beslutsrätt och verkställighet. Enligt sammanfattad organisations-
forskning ansågs också kvinnliga ledare i högre grad komma till sin rätt i 
nätverksbaserade, dynamiska, decentraliserade, relationsorienterade eller 
adhocratiska organisationsformer, medan statiska och hierarkiska strukturer 
lämpade sig bättre för män. Men forskningsresultat kunde också diskuteras 
utifrån mer rörliga könsgränser där kvinnligt och manligt tanke- och förhåll-
ningssätt ansågs kommuniceras gränsöverskridande.  

Den sociala organiseringen av skolledarskapet var inte längre inriktad mot 
ökad inkludering och rekrytering av kvinnliga skolledare. Med ett alltjämt 
växande antal kvinnliga skolledare tycktes intressefokus, att liksom tidigare i 
historien, istället riktas mot det låga antalet män inom utbildningsområdet 
och olika rekryteringsprojekt presenterades nu för att knyta fler män till 
barnomsorg, skola och lärarutbildningar.  

Det könshierarkiska förhållandet mellan kvinnliga och manliga skolledare 
konstruerades i en mix av olika könsföreställningar som gjorde kvinnliga 
skolledare till både vinnare och förlorare. T.ex. kunde de ses som utövare av 
ett vanmäktigt ledarskap där de i spåren av strukturomvandlingar och ned-
skärningar berövats både makt och resurser. Kvinnors yrkesmässiga tillkor-
takommanden kunde också bero på att maskuliniteten tagit över i styrningen 
av offentlig sektor och att femininiteten levde på undantag. Tvärtemot detta 
visade annan forskning samtidigt att nedmonteringen av den byråkratiska 
strukturen hade verkat till kvinnliga ledares fördel, mot en mer jämställd 
arbetsorganisation där nya och mer feminina former av skolledarskap nu 
växte fram. 

Av stor betydelse för den könshierarkiska konstruktionen under denna pe-
riod vad dock den intensiva könsdebatt som vid ingången till 2000 talet bil-
dade opinion för underkännandet och ogillandet av femininiteten. Nygamla 
särartsbestämningar präglade den hätska femininiseringsdebatt där den 
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kvinnliga tillströmningen sågs som hotande för skolans verksamhet i all-
mänhet och för pojkar i synnerhet.  

Den könsdiskurs som jag betecknar som tongivande och betydelsefull för 
skolledningsområdet perioden runt sekelskiftet 2000 känns igen som sär-
artsdiskursen. Liksom tidigare i historien och med hjälp av nygamla sekel-
skiftesargument och uttryck som femininisering fastställdes kvinnors och 
mäns inneboende och artbestämda natur. Därmed ifrågasattes och underord-
nades återigen kvinnligheten i förhållande till manligheten vilken sågs som 
nödvändig för upprätthållandet av skolans kvalitet och pojkars välbefinnan-
de.  

En sammanfattning av kapitel 4-7  
Skolledningshistorien såsom den översiktligt tecknats i kap 4-7, har studerats 
med hjälp av politiska texter, forskningsrapportering, debatt och opinion i 
fack- och dagspress. Av denna sammanställning framgår att föreställningar-
na om skolledarskap och kön tämligen ensidigt genom historiens gång kret-
sat kring skillnader mellan kvinnliga och manliga skolledare, medan inne-
börder av dessa föreställningar varierat stort mellan olika tidsperioder.  

De stridande i medborgarrättsfrågan, politiker i sin jämställdhetssträvan, 
liksom forskare och debattörer har alla medverkat i de sociala definitions-
strider där innebörder av skolledarskap och kön omförhandlats genom histo-
rien. Långsamma betydelseförskjutningar har verkat till kvinnornas fördel 
och skapat allt större möjligheter för kvinnor att ta plats i skolledningssam-
manhanget.  

Könsföreställningar 
Frågan om kvinnor kunde och överhuvudtaget skulle arbeta som skolledare 
utgick från särartsföreställningar som fick till följd att kvinnors lämplighet i 
skolledningssammanhanget länge ifrågasattes. Det var inte bara deras all-
mänt sämre anlag och förutsättningar som i den tidiga skolledningshistorien 
verkade hindrande. Kvinnligheten hade dessutom en social begränsning och 
passade sig inte för offentlighet eller ledande tjänster.  

Frågan om varför de kvinnliga skolledarna var så få formulerades på 
1970-talet utifrån en likhetsidé, men besvarades med hjälp av psykologiska 
skillnadsresonemang. Denna motstridighet fick till följd att kvinnlig skolled-
ningsförmåga uppvärderades samtidigt som det kvinnliga psyket sågs som 
ett hinder, när kvinnors inre psykologiska liv nu pekades ut som skälet till 
deras frånvaro.  

Frågan om vilka skillnaderna egentligen var mellan kvinnliga och manli-
ga skolledare utgick från blandade föreställningar om biologiskt och socialt 



131 
 

kön. Dessa föreställningar fick mot slutet av 1900-talet till följd att kvinnligt 
skolledarskap sågs som överlägset, medan manligt ledarskap ifrågasattes. 

Frågan om varför de kvinnliga skolledarna var så många och vad deras 
växande antal kunde få för konsekvenser, formulerades även den genom en 
blandning av särartsbestämda och sociokulturella föreställningar, med pend-
lingar mellan fixerade och rörliga könsgränser. Dessa föreställningar fick å 
ena sidan till följd att särskiljningen av kvinnliga och manliga skolledare 
kunde upprätthållas och att deras skilda förmågor och lämplighet även fort-
sättningsvis pekades ut. Särartsföreställningarna gjorde det också möjligt att 
t.ex. framställa den kvinnliga tillströmningen som hotande för skolans verk-
samhet.  

När 2000-talet står för dörren fogas föreställningar utifrån mer rörliga och 
överskridande könsgränser till diskussionen om skolans ledarskap.  

Social organisering 
Helt följdenligt har olika könsföreställningar fungerat socialt organiserande 
genom hela historien och handlat om såväl exkludering som inkludering av 
kvinnor och femininitet. Arbetet med att hålla kvinnliga och manliga skolle-
dare åtskiljda har dels förankrats i det för tiden socialt accepterade men även 
legitimerats via lagar och förordningar. Sedan 1970 talet har dock ett uttalat 
politiskt mål varit att inkludera kvinnor i det länge manligt dominerade skol-
ledarkollektivet. Den statliga rekryteringsambitionen har sedan dess formu-
lerats under rubriken jämställdhet och tagit sig uttryck genom en lång rad 
särskilt riktade stimuleringsåtgärder. Det har handlat om att påverka kvin-
nors attityder och att sprida information om skolledningsuppgiften för att på 
olika sätt stimulera kvinnor att anta skolledningsuppgiften. Bland mycket 
annat fogades till detta tidsbestämda kvantifieringsmål, vilka också uppnåd-
des. 

Könshierarkier 
Hur skolledarskapet utifrån olika könsföreställningar konkret förändrats i sin 
sociala organisering genom historien visar på hur kvinnliga skolledare suc-
cessivt inkluderats i det manliga skolledarkollektivet och hur deras ställning 
långsamt stärkts. Maskulinitet och manligt skolledarskap har dock alltid haft 
en given och överordnad position, medan femininitet och kvinnligt skolle-
darskap alltid ifrågasatts och på olika sätt underordnats.  

Det historiska brottet inträffade på 1970 talet då kvinnliga skolledares 
givna underordning bröts med hjälp av likhetsdiskursen och ett av staten 
initierat jämställdhetsarbete, som långsamt öppnade upp för kvinnlig närva-
ro. Särartsdiskursen har dock genom historien kraftfullt verkat för bevaran-
det av kvinnlig underordning och synen på femininitet som hotande för sko-
lans verksamhet.  
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I början av 2000-talet speglar texterna hur utvecklingen tar en ny vänd-
ning mot nya definitionsstrider och vetenskapsteoretiska ifrågasättanden. 
Inför ett nytt århundrade framstår frågan om skillnader mellan kvinnliga och 
manliga skolledare som alltmer utnött och otidsenlig. 

Könsdiskurser 
De könsdiskurser som pekas ut i kapitlen 4-7 benämner jag särartsdiskursen, 
likhetsdiskursen och skillnadsdiskursen. 
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Kapitel 8: Skillnadsdiskurs i brytningstid 

Inledning 
Genom den historiska översikten och analysen i fyra föregående kapitel 
identifierades tre dominerande könsdiskurser med inneboende maktordning-
ar. I följande kapitel 8-10 gäller nu frågan om dessa könsdiskurser fortfaran-
de är verksamma. Särartsdiskursen utgick från biologisk och psykologisk 
artskillnad med ett förutbestämt maktförhållande mellan könen där maskuli-
niteten alltid sågs som givet överordnad femininiteten. Kvinnor sågs som 
otillräckliga eller otänkbara som skolledare samtidigt som män och exklusivt 
manliga egenskaper utgjorde norm för ett godkänt och överlägset skolledar-
skap. Likhetsdiskursen utgick från en könsneutral syn och kvinnligt och 
manligt skolledarskap beskrevs här som likvärdigt. Samtidigt kvarstod man-
ligheten som norm och fast referenspunkt för likheten. Skillnadsdiskursen 
betraktade fortfarande skillnader mellan kvinnliga och manliga skolledare 
som könsspecifika, men nödvändigtvis inte som artbestämda. Könsskillnader 
sågs nu även som socialt och kulturellt konstruerade. Manligheten kvarstod 
som norm för jämförelsen samtidigt som maktförhållandet var omvänt med 
kvinnliga egenskaper och förmågor högre värderade än manliga.  

Den historiska genomgången visade att diskursernas inflytande i stor ut-
sträckning bidrog till särorganisering. Den överordnade frågan genom histo-
rien tycktes huvudsakligen handla om att fastställa och upprätthålla före-
ställningar om kvinnliga och manliga skolledares olikheter i sätt att förhålla 
sig till den skolledande uppgiften. I detta skillnadsskapande uppvisade sär-
artsdiskursen ett överlevnadskraftigt inflytande, som ständigt lockade till ny 
skillnadsretorik – giltig för sitt sammanhang och sin tid. Skolledarskap har 
således främst uppmärksammats och talats om i uppdelningen kvinnligt och 
manligt, men där kvinnligheten till skillnad från manligheten alltid ifråga-
satts och varit föremål för ständig definiering och omdefiniering.  

De följande kapitlen 8-10 handlar om hur ett antal intervjuade rektorer ta-
lar om sig själva och sitt ledarskap och om hur de formar sina ledningsprak-
tiker. De tänker, talar och handlar sig fram till den rektor de i sitt specifika 
yrkessammanhang kan, vill och ges möjlighet att vara. Här granskas vilka 
könsdiskurser som runt millennieskiftet ger möjliga subjektspositioner för de 
intervjuade rektorerna att inta respektive tilldela lärare och elever, vilka posi-
tionerna är - och vilka materialiseringar som hänger samman med detta. Frå-
gan gäller vidare vilka maktförhållanden som bruket av olika diskurser pro-
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ducerar och vilka hierarkiserande innebörder av femininitet och maskulinitet 
som skapas i de intervjuades tal.  

Här sker analysen med hjälp av begrepp tillhöriga Butlers teori: Sub-
jekts/könspositioner och materialiseringar (se vidare kap. 3). Jag studerar hur 
de intervjuade genom sitt sätt att tänka och tala konstituerar sin subjektivitet 
och förståelsen av sig själva som skolledande subjekt och ser deras tal om 
handlingar och praktiker som materialiseringar.  

I kapitel 8-10 presenteras som redan nämnts, två olika utskriftsmetoder 
och redovisningsformer. Den ena av mer läsvänligt slag i form av kortare 
citat endast markerade med komma, punkt, frågetecken, och där särskilt 
betonade ord är understrukna. Denna metod används för att redovisa den 
dominerande könsdiskursen i arbete/det dominerande talet och vad som hu-
vudsakligen förenar utsagorna.    

Den andra utskriftsformen är betydligt grundligare och avser att särskilt 
tydliggöra avvikelser från det dominerande talet och hur den process går till 
när den dominerande könsdiskursen konkurreras ut och maktproduktionen 
ändrar innebörd.  

Skillnadsdiskursen och särartsdiskursen i arbete 
I detta kapitel 8 presenteras resultaten från den första av avhandlingens två 
intervjustudier. Intervjuerna i den första studien genomfördes i samband med 
avregleringen och kommunaliseringen av grundskolan under nittiotalet. De 
fyra kvinnliga rektorer som intervjuades hade alla tillträtt sina skolledande 
befattningar inom den kommunala grundskolan i samband med skolans om-
vandling. Samtliga hade efterträtt en man och var sina skolors första kvinnli-
ga rektorer. Jag mötte således mina informanter under den intensiva föränd-
ringsprocess som skolan genomgick under 1990 talet, med förändrade eko-
nomiska och organisatoriska förutsättningar och nya krav på skolans ledare – 
ett skede som speglades i föregående kapitel 7. Det är också nu under en kort 
period som manligt skolledarskap för första gången i historien ifrågasätts 
medan kvinnligt godkänns och efterfrågas. Ett faktum som även fortsätt-
ningsvis kom att hålla intresset för könsskillnader vid liv.  

Det är inom ramen för skillnadsdiskursen man huvudsakligen positionerar 
sig och med vars hjälp de intervjuade inte bara förstår sig själva och sitt le-
darskap som annorlunda, utan dessutom som överlägset bättre. De använder 
den för tiden dominerande förståelsen av kvinnligt skolledarskap för att kliva 
ur en särartsbestämd underordning, bryta mot skolledningstraditionen och 
forma en motdiskurs med omvänd maktordning.  

Samtidigt ger de prov på ett motstridigt positioneringsarbete där skill-
nadsdiskursen utmanas, och särartsdiskursen i vissa lägen återigen gör sig 
påmind. Oberoende av subjektsposition fungerar dock ledarskapet för de 
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intervjuade som en symbol för särskiljande och uppdelning i två motsatta 
könskategorier. 

Ifrågasatta manliga företrädare – manligt ledarskap som motpol  
På mina frågor om vilka slags verksamheter man vid tillträdandet tagit över, 
om man gjort några förändringar eller hur företrädaren hade arbetat, svarade 
de intervjuade med att i mycket detaljerade ordalag särskilja och identifiera 
ett tidigare dominerande och i deras tycke förlegat manligt ledarskap. De 
intervjuades sätt att tala om detta manliga ledarskap som under lång tid varit 
rådande på skolorna följde två spår. Antingen positionerades företrädaren 
som en inåtvänd ledare med bristande både externa och interna kontakter, 
eller också tilldelades han positionen utåtriktad och fysiskt frånvarande - i 
båda fallen med auktoritära och autonoma maktanspråk. De intervjuade me-
nade att det tidigare på skolorna, genom detta manliga ledarskap saknats 
både inflytande och insyn liksom stöd för den dagliga verksamheten.  

En av rektorerna berättade spontant, innan en enda intervjufråga hunnit 
ställas, om hur hon vid tillträdandet hade fått ”ärva” en organisation märkt 
av ett ”manligt ledarskap” enligt den första kategorin med en ledare som levt 
i sin egen värld. Skolan var ”toppstyrd” i bemärkelsen en icke kommunice-
rad styrning och i avsaknad av organiserad ledning.  

IP: Man kan säga att det här var en skola typiskt märkt av . . . man kände att 
det var ett manligt ledarskap /…/ här är dom inte vana vid kvinnligt ledarskap 
/…/ det fanns inte, vad ska jag säga . . . en respektfull syn på honom.  

 (längre fram i samma intervju) 
 I: Vet du någonting om din företrädare, den man som satt här före dig, och 
hur han arbetade? 
IP: Ja det vet jag men då får du stänga av bandspelaren /…/ Skolan var gans-
ka toppstyrd och hade ingen ledningsgrupp, det fanns ingen ordentlig organi-
sation när det gällde hur den styrdes. Man satt och väntade på att något skulle 
hända. Dom hade inget förtroende för varandra riktigt, han körde sitt race och 
personalen något annat. Jag kände mig inte hemma alls i det sättet att jobba. 
/…/ Man visste nog inte vad han gjorde tror jag utan det flöt och han levde 
nog i sin värld. /…/ Det var inget ledarskap utan ett fnulande med allting. 
(Rektor 1, intervjustudie 1). 

Ytterligare en annan av de kvinnliga rektorerna betecknade företrädaren 
enligt den första kategorin inåtvända skolledare och kallade honom för ”pa-
ragrafryttare” och ”enstöring” utan relationer med någon – men som likafullt 
ville vara den ”som bestämmer”.  

Han hade ju ett helt annat ledarskap, han kunde alla sina paragrafer som jag 
skulle vara glad om jag kunde. Han visste precis, paragrafryttare, exakt hur 
det skulle vara och ni kan diskutera hur mycket ni vill, men det är jag som 
bestämmer. Och jag menar . . . han hade ju inte relationer egentligen till nå-
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gon. Han var chef och lite av en enstöring som människa och det blir ju en 
helt annan sak. (Rektor 3, intervjustudie 1). 

En tredje talade om företrädaren enligt den andra kategorin, en fysiskt icke 
närvarande rektor, ofta borta från skolan med många externa kontakter “han 
satt väl förmodligen med . . . jag vet inte riktigt . . men i många grupper” 
eller ”är han ute och spelar golf?”. En ”ståtlig patriark” med sexistisk fram-
toning och maktanspråk, som inte utgjorde något stöd för den dagliga verk-
samheten. Den följande tämligen detaljerade beskrivningen av företrädaren 
könskodas av den intervjuade. I citatet förknippas maskulinitet med att ”visa 
med hela handen”, ”stå fast vid” beslut, ”maktkamp”, ”bestämma och styra 
och ställa”, vilket den intervjuade, tillsammans med andra negativt uttalade 
omdömen ansåg skapa irritation bland medarbetarna. Sammantaget innebär 
detta att han döms ut som rektor, han var ”ingen rektorstyp”.  

Mycket entreprenör, utvecklingsinriktad, hade alltid idéer och var mycket ute 
på språng. Och det fanns mycket irritation här över att han aldrig var här /…/ 
att man aldrig visste var han var och det byggdes upp en irritation kring det. 
Är han ute och spelar golf eller var är han? Det lite diffusa, brist på informa-
tion. /…/ (den intervjuade kommer in på hur företrädaren lätt hamnat i kon-
flikt med föräldragruppen) 

 I: Det var lite grus i maskineriet alltså. Vad berodde det på? 
 IP: Där tror jag nog att man kan tala om det här med manligt och kvinnligt. 
Han visade med hela handen när han hade bestämt någonting och ville något. 
Han var nog egentligen ingen rektorstyp, det var han inte för han liksom . . . 
har jag bestämt så här så ska jag stå fast vid det och svettas till sista blods-
droppen för att köra den linjen. När han mötte samma typer av män bland 
föräldrarna, som också var vana att bestämma och styra och ställa. För det är 
ju ofta dom som hojtar och hör av sig. Och som jag ser det så blev det fråga 
om en maktkamp helt klart /…/ Han var en riktig storpappa och patriark, ståt-
lig och kvinnorna tyckte han var väldigt stilig. Han hade pondus och alltihop 
det där och han var en sådan som öppnade dörrarna och kom ihåg födelseda-
gar. Det fanns lite spänningar mellan vissa och en sådan man sätter alltså inte 
samma krav på kvinnor i sin omgivning, inte den typen av krav utan det blir 
ju helt andra roller, man skiljer inte på yrkesrollen och mans- och kvinnorol-
len där. (Rektor 4, intervjustudie 1). 

För ytterligare en annan intervjuad utgjorde det ”klassiskt” manliga ledar-
skapet på liknande sätt som i förra exemplet den motpol som hon förhöll sig 
till i sitt eget positioneringsarbete. 

Det chefskapet som han företrädde var ett rätt klassiskt – manligt klassiskt 
chefskap. Ett bra manligt chefskap alltså men som ändå innehöll saker som 
jag inte tyckte var bra, som jag var bättre på. Och det är just den här kontak-
ten med organisationen som jag tycker är viktig. /…/ Han gjorde stora fram-
trädanden för kollegiet. Han höll tal liksom, tyckte om det och var bra på det. 
Så det var väldigt manligt här. /…/ och andra som fanns utanför huset och tit-
tade på honom och tyckte, vilken dynamisk chef, vilken fantastisk talare och . 
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. . . . . ja han gjorde ju väldigt gott för skolan som sådan. (Rektor 2, intervju-
studie1). 

I citatet ovan pekar den intervjuade ut var skiljelinjen går mellan hennes eget 
kvinnliga ledarskap och företrädarens klassiskt manliga ledarskap. I talet är 
hon ”bättre” på ”kontakten med organisationen” och tycker den är ”viktig”. 
Företrädaren däremot är ”bra” på att göra ”stora framträdanden för kollegi-
et”. Den intervjuade betonar sin egen och bättre kontakt med medarbetarna 
medan företrädarens framträdanden framstår som något som sker inför kol-
legiet och inte i samverkan med kollegiet och medarbetarna. Företrädaren 
håller tal och alltsammans gör enligt den intervjuade arbetsplatsen ”väldigt 
manlig”. De enda positiva omdömen som förknippas med företrädaren i 
form av att vara ”dynamisk chef” och en ”fantastisk talare”, förlägger den 
intervjuade utanför den egna skolan. Det är ”andra” och uppenbarligen inte 
de egna medarbetarna som ”tittat” på honom och ”tyckt” att han är dynamisk 
osv. 

De positioner som de intervjuade kvinnorna tillskrev sina manliga före-
trädare - antingen som inåtvända ledare med bristande både externa och in-
terna kontakter eller som utåtriktade och fysiskt frånvarande - var således 
förknippade med toppstyrning, brist på respekt och förtroende, en chef som 
visade med hela handen och som höll tal och gjorde framträdanden inför 
kollegiet, maktkamper osv. Med hjälp av ett genomgående avståndstagande 
beskrevs de manliga företrädarna, förvånansvärt utlämnande, detaljrikt och i 
sina formuleringar stundtals både ironiskt och komiskt. Företrädaren och 
dennes ledarskap tycktes fungera som motpol till hur de intervjuade såg på 
sig själva och sitt eget ledarskap. En av de intervjuade talade till och med om 
sin företrädare som ”motbild”. 

Vi var precis varandras ytterligheter och det är det jag menar också att jag 
hade ingen förebild men jag visste också hur jag inte ville vara. . förebilden 
blev en motbild. (Rektor 3, intervjustudie 1). 

En annan av kvinnorna ansåg sig leva i ”en övergång” mellan givna och 
traditionella uppfattningar om hur en rektor ska vara med förväntningar på 
något nytt. Citatet nedan inkluderar de tidigare omtalade rektorstyperna på 
ett målande sätt, samtidigt som denna kvinnliga rektor försöker positionera 
sig själv i nyordningen. Hon ser sig själv som en representant för ett annor-
lunda ledarskap i motsatsförhållande till ett manligt, där hon i egenskap av 
kvinna förväntas förkroppsliga och materialisera detta nya och förändrande 
ledarskap.  

IP: Jag lever i en övergång och det finns en traditionell uppfattning om hur 
rektorer ska vara fortfarande . . .  

 I: Hur ser den ut? 
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 IP: Endera så är det den här dynamiska personen som min företrädare var el-
ler också så är det den stillasittande tjänstemannen som jag också ser runt om 
mig. Som är bekväma och bra, dom jobbar på, är byråkrater. Det händer inte 
så mycket och det är inte så mycket väsen omkring dom och det är rätt behag-
ligt så. Och sedan är det då att vilja något nytt. Det är ju en tredje roll om 
man säger så. Och där finns det ingen förebild för mig . . . . Jag har ingen dy-
namisk nytänkare att rikta mig mot. (Rektor 2, intervjustudie 1). 

Det gemensamma för företrädarna, oberoende av framtoning, kan enligt de 
intervjuades utsagor sammanfattas i den dåliga förmågan att kommunicera 
och leda skolan i samverkan med personalen - ett icke närvarande ledarskap 
vare sig fysiskt eller mentalt och som resulterade i bristande respekt och 
förtroende mellan ledare och ledda. En av de intervjuade menade också att 
många män blivit rektorer därför att de helt enkelt var trötta på att vara lära-
re. 

Dom var så jädrans trötta på det här med ungar och att vara lärare. Dom hade 
tagit jobbet för att vara rektor för en skola, inte för att leda en verksamhet. 
(Rektor 4, intervjustudie 1).  

I all levererad kritik dömdes företrädarens arbetssätt och organisation ut som 
förlegad. I följande citat talar den intervjuade om sitt eget sätt att leda, arbeta 
och organisera verksamheten som ”självklart” och som, till skillnad från 
företrädarens arbetssätt, betecknas som det enda framkomliga sättet ”det 
finns inget annat sätt”. 

Men det är den organisation som jag har lagt med allt vad det innebär som för 
mig är en självklar organisation och ett självklart arbetssätt. Och en väldigt 
tydlig roll för den som är chef i en sådan organisation. För mig är det liksom 
a och o, det finns liksom inget annat sätt att komma fram i skolutveckling 
idag, menar jag. Så hans, min företrädares arbetssätt eller organisation, den är 
ju förlegad. Så teoretiskt sett så har jag inga problem med att veta att det jag 
håller på med är det som är framkomligt. (Rektor 2, intervjustudie 1). 

Materialiserade könsnormer 
I talet om företrädaren och dennes ledarskap tog man således hjälp av skill-
nadsdiskursen för att både kritisera och ifrågasätta manligheten. Detta sär-
skiljande sätt att tänka och tala om företrädaren innefattade även den fysiska 
miljön. De manliga företrädarna hade omgivit sig med en annan inredning 
och möblering än de intervjuade kvinnorna, vilken de nu könskodade.  

Han inredde huset snabbt som en manlig chef gör. Jag har rester kvar, den här 
blåa gruppen. Resten var i valnöt och mörkbrunt och jätteskrivbord och 
skinnfåtölj. Det luktade läder på hela expeditionen! Han kopplade till sig dom 
attributen som också hänger ihop med en manlig chef, en chefchef s.a.s. Han 
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införde den röda lampan på dörren, alltid vara upptagen. (Rektor 2, intervju-
studie 1). 

Men lampan på dörren använde min företrädare men den har jag aldrig slagit 
på överhuvudtaget. Jag ska inte säga att dörren alltid är öppen för så kan man 
ju inte ha det under sammanträden men . . . men däremot är det ganska kul, 
de andra kvinnorna här på skolan har heller aldrig slagit på lampan men när 
killarna sitter härinne så slår dom på den ibland och jag skrattar när jag ser 
det. (Rektor 1, intervjustudie 1). 

Ja, här har alla rektorer suttit. Fast det såg inte ut så här då (skrattar) utan det 
var mörka möbler och så satt rektorn där (pekar mot ett hörn) så man inte såg 
honom. Det var en grå soffa med något mörkt träslag men det fanns inget 
sammanträdesbord utan det var en soffa som var bara för rektor, det fanns en 
besöksstol. Men jag ville ha så att jag skulle kunna träffa elever och andra 
som kommer. Och så vill ja se alla som kommer (har placerat sitt skrivbord 
mitt i rummet), och så skaffade jag ljusa möbler . . . och vita pärmar (skrat-
tar). (Rektor 3, intervjustudie 1). 

De diskursiva föreställningar om kvinnligt och manligt ledarskap som de 
intervjuade tagit upp och som format deras självbild, kom nu även att mate-
rialiseras i talet om rektorsexpeditionens inredning och funktion. Möblernas 
material, färg, storlek och placering var allt sådant som gavs en könad och 
särskiljande innebörd. Valnöt, läder och mörka träslag/ blått, mörkbrunt och 
grått/ stora möbler, placerade undanskymt/ att endast ha en besöksstol/ att 
hålla dörren stängd med besökslampa utanför dörren, oftast röd och uppta-
gen – kodades maskulint. Denna kodning gällde inte bara synintrycken utan 
inkluderade även dofter ”det luktade läder på hela expeditionen!”. I former-
ingen av en feminin motdiskurs ingick nu att göra sig av med dessa manlig-
hetssymboler, att ta bort eller sluta använda besökslampan, att skaffa ljusa 
möbler och till och med vita pärmar, att möblera om och placera sig synligt i 
rummet, att bereda plats för flera besökare och hålla dörren öppen så ofta 
som möjligt.  

Ironi och parodi 
I den skoningslösa kritiken är det med ett stort mått av ironi som de intervju-
ade rektorerna tecknar bilden av sina företrädare. Antingen beskrevs han 
som en enstörig paragrafryttare med maktanspråk som i avskildhet ”fnulade” 
med sitt eget, bakom stängd dörr med signallampa, relativt okunnig om vad 
som pågick i verksamheten för övrigt. Eller framställdes han som en bullrig 
typ som ”stövlade på” och tog befälet, förde en distanserad och opersonlig 
”toppstyrning” och som när han inte var ute på okända uppdrag eller kanske 
spelade golf, gärna tog prestigefyllda maktkamper i stort och smått.  

Ironin har i olika vetenskapsfilosofiska sammanhang använts och beskri-
vits som ett sätt att distansera blicken och med hjälp av skämtsamma motsä-
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gelser, orimligheter och paradoxer vända upp och ner på eller dekonstruera 
vedertagna sanningar och teser.267 Både ironi och parodi har även en central 
plats i Judith Butlers teori, som ett sätt att lösa upp normativa förståelser av 
kön och sexualitet.268 Flera forskare, med bl.a. ledarskapsinriktning har också 
uppmärksammat ironi som ett ofta använt maktmedel i spelet mellan könen. 
Ironin i form av överdrifter, underdrifter, förlöjliganden, dubbeltydigheter 
osv. kan verka både avväpnande och förvirrande och utgöra ett sätt att syn-
liggöra konstruktioner av kvinnligt, manligt och ledarskap. Företagsekono-
men och ledarskapsforskaren Anna Wahl menar t.ex. att ironi kan handla om 
överlevnad och samhörighet eller vara ett sätt att protestera. Likväl som den 
kan bidra till ett status quo tänkande och hålla könsordningen intakt, kan 
ironin som medvetet organiserad strategi användas i förändrande syfte.269 

Samtidigt som de intervjuades ironiserande av manligheten riskerar att 
fastställa och konservera könsstereotyperna så tolkar jag ändå deras sätt att 
här peka ut förlegade ideal, som en del i formeringen av en feminin mot-
diskurs. Med hjälp av ironi och parodi både protesterar de mot och tar av-
stamp ifrån en gammal ordning och ett sedan urminnes tider normaliserat 
manligt ledarskap - samtidigt som de synliggör och öppnar upp för alternati-
va och feminina gestaltningar av skolledarskap. 

Ett alternativt ledarskap 
I de intervjuades tal utgjorde således manligheten på flera sätt den drivkraft 
och negativa motpol som de förhöll sig till när de inom ramen för skillnads-
diskursen kommunicerade bilden av sig själva och hur de som annorlunda 
kvinnliga rektorer förväntades tala, uppträda och handla – alltid i motsats till 
manligheten och i linje med förväntningar i tiden. I talet om det egna ledar-
skapet bildades nu språkmönster med en helt annan innebörd än då de inter-
vjuade tidigare talat om manligt ledarskap.   

De intervjuade positionerade sig som nytänkare och förändrare och ”jag 
gör egentligen allting annorlunda än vad han gjorde” eller ”det fanns ju 
mycket att ändra på/jag röjde rätt bra första året”. Det var också i förhållande 
till en negation av något, som artikuleringen ofta skedde. Att se sig själv som 
nytänkare och förändrare kräver att någon tidigare saknat den förmågan lik-
som att vara smidigare eller tydligare förutsätter någon mindre smidig och 

                                                      
267 T.ex. talar Alvesson och Sköldberg med referens till Derrida och Rorty om en ”ironisk 
tankestil” med möjlighet att dekonstruera och blottlägga ”sprickor i fasaden” som kan visa sig 
vara ”en brist i hela bygget”. Mats Alvesson & Kaj Sköldberg, Tolkning och reflektion. Veten-
skapsfilosofi och kvalitativ metod. Lund: Studentlitteratur, 1994, s. 234. 
268 Detta talar Butler t.ex. om i boken Gender Trouble, 1999 och kapitlet Subversive Bodily 
Acts, s. 101-180. 
269 Anna Wahl m.fl., Ironi och sexualitet. Om ledarskap och kön. Stockholm: Carlssons, 1998. 
Berit Ås, The five master suppression techniques, i Women in White: The European Outlook. 
Stockholm: Stockholm County Council, 2004. 
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tydlig. En annan tillit betyder outtalat en bättre tillit i förhållande till en säm-
re osv. 

Jag tror själv att jag är smidigare, har en annan insikt i den psykologiska bi-
ten. Jag tror att jag ser tydligare vad olika saker står för och har inget som 
helst självhävdelsebehov. /…/ Det blev en annan tillit till att lita på mina idé-
er och det jag kom med. Ett större förtroende! (Rektor 4, intervjustudie 1)  

Detta föder ju ett annat arbetssätt att jobba så här. Det ger ju en möjlighet till 
samverkan på ett annat sätt. (Rektor 1, intervjustudie 1). 

Det var ett alternativt ledarskap jag ville forma och det var för att jag hade 
sett det tidigare ledarskapet och det var inte så jag ville leda. (Rektor 3, inter-
vjustudie 1).  

Utsagorna anspelade genomgående på ambitionen och förmågan att bryta ny 
mark, utan maktanspråk och med en stor förändringsambition där de såg sig 
själva som väl lämpade och rustade för att driva skolutveckling på detta nya 
och annorlunda sätt. Det var mycket de ville ändra på och i talet om detta 
alternativa ledarskap betonades genomgående samverkan, medverkan, dia-
log, diskussion och delaktighet tillsammans med en tydlig delegering: ”jag 
delegerar stenhårt och folk gör jättefantastiska jobb” och ”jag är så oerhört 
noga med att dom ska vara delaktiga hela tiden” och ser ”en större elevmed-
verkan som det viktigaste”.  

Det var således vid olika kommunikativa processer som rektorerna lade 
den största vikten. Betydelsen formulerades genomgående och i varierade 
ordalydelser som ”att resonera” och ”diskutera” ”lyssna in/av”, ”höra 
med/efter” eller ”bolla fram och tillbaka” – ett kommunikativt förhållnings-
sätt som också könskodades.  

Och kanske det är en kvinnlig variant att det är så oerhört viktigt med den här 
gemensamma känslan för hela verksamheten. (Rektor 4, intervjustudie 1). 

Ett feminint ledarskap materialiseras i ledningspraktiker och 
beslutsgångar 
Att med hjälp av skillnadsdiskursen positionera sig som manlighetens mot-
pol och att i alla avseenden och i synnerhet den kommunikativa bemärkelsen 
inte göra som företrädaren, blev alltså avgörande för hur de kvinnliga rekto-
rerna formade sin självbild. Detta sätt att se sig själva som representanter för 
ett feminint och alternativt ledarskap kom också till uttryck i deras tal om sitt 
sätt att organisera verksamheten och utforma ledningspraktiker och besluts-
gångar. För detta arbete tycktes allas medverkan, ansvarstagande och delak-
tighet betraktas som ledstjärnan och nyckeln till ett gott resultat. 
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Det tar tid att arbeta upp ett ansvarstagande så att man är delaktig. Att vara 
delaktig är ett steg, och hur blir min personal delaktig? Jo, då kan man orga-
nisera sig som jag har gjort. (Rektor 2, intervjustudie 1). 

Sättet att strukturera den egna organisationen var liknande för samtliga in-
tervjuade. Man hade bildat en egen ledningsgrupp samt självständiga arbets-
enheter/arbetslag. I arbetslagen delades skolans personal och elever upp i 
mindre enheter som samverkade omkring intressen, gemensamma för olika 
årskurser/stadier, och/eller olika ämnes/verksamhetsområden. I några fall 
hade ledare utsetts för varje arbetslag, vilka sedan ingått i en ledningsgrupp. 
I ett fall, den största skolan med närmare 900 elever, bestod ledningsgruppen 
endast av personer som var särskilt anställda för ledningsuppgiften och ej 
undervisande. I de övriga fallen lades på olika sätt vikt vid ledningsgruppens 
naturliga återkoppling till lärararbetet och undervisningen. 

Ledningsgruppen består av lärare vars tjänstgöring innebär att till del vara 
kvar som lärare och till del ingå i ledningen. Jag ville införa det som en möj-
lig karriärväg. Det ska inte vara så att man egentligen är lärare med några 
timmars nedsättning, utan att man faktiskt har båda funktionerna. Det är en 
del i att börja jobba på att ta ett helhetsansvar och att arbeta med hela skolan 
för ögonen men ändå ha rötterna i grundverksamheten. (Rektor 2, intervju-
studie 1). 

För att ledningsgruppen hela tiden skulle verka i samspel med övrig personal 
hade beslutsgångar utarbetats på skolorna där dialog och kommunikation 
sågs som avgörande för kollegial samverkan och ett gott resultat. Besluts-
processen beskrevs som ”ett flöde” mellan rektor och ledningsgrupp ut till 
AE-ledarna och arbetslagen och tillbaka. Ett ständigt pågående samtal, ett 
flöde av frågor, ”man diskuterar ständigt här i huset”. Två rektorer poängte-
rade också föräldrarnas betydelse. Arbetslagen, elevrådet och föräldrarna 
beskrevs som ”likvärdiga remissinstanser”. Detta innebar således att även 
det direkta beslutsfattandet ingick som en del av detta feminina och alterna-
tiva ledarskap som de intervjuade strävade efter att gestalta, i skarp kontrast 
och motsats till företrädarna och manligheten. Beslut skulle således fattas i 
samverkan med övrig personal och handlar om, som i citatet nedan, att det 
inte styrs och beslutas över huvudet på medarbetarna utan att man tillsam-
mans kommer fram till vilka beslut som ska fattas. 

Jag ville aldrig vara som den gamle traditionella rektorn. Jag ville inte vara 
chef utan ledare. För mig sitter chefen här och bestämmer och ledaren är den 
som tillsammans med dom andra kommer fram till beslut om hur man gör, att 
man går tillsammans. Då är du ledare. Gärna lite före, men ändå ihop med 
dom andra. Chefen står och säger ”så” (pekar med hela handen). /…/ Jag är 
ledare och lägger väldigt stor vikt vid relationer och engagerar mig i alla 
människorna som finns här och bryr mig. /…/ Nära delaktighet! Att det inte 
styrs och beslutas utan att alla får vara med. (Rektor 3, intervjustudie 1). 
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Det direkta målet var att uppnå personalens självständighet och egna an-
svarstagande. Att genom en successivt utökad delegering av arbetsuppgifter 
få medarbetarna att känna delaktighet och motivation att jobba mot gemen-
samma mål.  

För det första så tycker jag att det är så oerhört viktig att alla drar åt samma 
mål. Att vi kommer överens om att vi har samma kod på något sätt, och vi 
måste också ha krav på att alla jobbar mot dom målen. (Rektor 1, intervjustu-
die 1). 

Det handlar om att ta ett gemensamt ansvar och känna delaktighet i allt som 
händer på det här stora bygget. (Rektor 4, intervjustudie 1). 

Det gällde även att se till att medarbetarna hade det bra, att eleverna lärde sig 
något och lämnade skolan med bra grunder, ”och det handlar det om till stör-
re procentandel för mig än vad det gjorde för honom”. Det handlade också 
om att bygga upp en förtroendefull relation mellan ledare och medarbetare, 
vilket företrädaren misslyckats med. I följande citat omges talet om företrä-
darens arbetssätt av ord som ”oseriöst”, ”osäkerhetskänsla” med ett ifråga-
sättande av hur ”genomtänkt” han egentligen arbetade.  

Jag tror att dom upplevde att jag var mer noggrann. Det var ordentligt ge-
nomtänkt när jag gick ut med grejer./…/ Han var lite mer så här – äh, det fix-
ar sig! Lite så och det upplevdes väl som väldigt oseriöst av många och då li-
tade man ju inte riktigt heller på när det gällde tyngre grejer att det verkligen 
var genomtänkt. Har han verkligen tänkt på det och det . . . . . det skapade väl 
liksom en osäkerhetskänsla. (Rektor 4, intervjustudie1) 

Det kommer fortsättningsvis att framgå att detta avståndstagande från före-
trädarens manliga ledarskap och samtidiga bejakande av de egna kvinnliga 
förhållningssätten, i vissa lägen är förenat med konflikt. I följande citat vack-
lar den intervjuade mellan dessa båda motpoler, att å ena sidan vara inriktad 
mot dialog och diskussion men samtidigt känna beundran inför ett större 
mått av, som jag tolkar det, oberoende beslutsamhet. I citatet formuleras till 
och med en öppen fråga, om den intervjuades eget och processinriktade ar-
betssätt verkligen är en förutsättning för den typ av ledarskap som hon tidi-
gare betecknat som självklart, och till skillnad från företrädarens icke kom-
municerande arbetssätt, kallat den enda framkomliga vägen.  

Jag kan önska att jag var lite . . . alltså jag går ju åt det motsatta hållet från att 
ha varit oerhört inriktad på dialog och diskussion, så behöver jag istället bli 
mycket, mycket mer . . . . ja, eller vill jag det egentligen?  . . . . Ja, det är en 
svår fråga . . . jag tror alltid att jag skulle må lite bättre av att vara lite mer be-
slutsam. /…/ Endera är det för att jag fortfarande beundrar det, nu är det slut, 
nu är det klart liksom, nu får det vara. Medan jag lever med processerna jämt, 
jämt och det kanske är en nödvändighet. Är det en förutsättning för den här 
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typen av ledarskap? . . . .  att alltid fundera, tänka, slänga ut, ompröva, disku-
tera? (Rektor 2, intervjustudie 1) 

I upprätthållandet av en annorlunda rektorsposition formade de intervjuade 
således sina verksamheter till övervägande del med hjälp av skillnadsdiskur-
sen. Det kvinnliga ledarskapet sågs som överlägset det manliga och led-
ningspraktiker och beslutsgångar materialiserades utifrån självklart feminina 
utgångspunkter. Men samtidigt var detta positioneringsarbete, att alltid be-
trakta företrädaren som motpol, förenat med konflikter och de intervjuades 
tal kunde, som i utsagan ovan, innehålla motsägelser när man även fortsätt-
ningsvis lockades av traditionellt manliga ledningsideal.  

Särartsdiskursen lockar till motsägelser 
Motsägelsefullt tal kunde även infinna sig när man inte talade i jagform eller 
om sina företrädare, utan istället här och var talade om kvinnor och män i 
tredje person och i allmänna och mer generella ordalag. Då skedde något 
oväntat och omvänt. Kvinnor och femininitet nedvärderades samtidigt som 
män och maskulinitet idealiserades och uppvärderades. Den månghundraåri-
ga särartsdiskursen dök upp igen och formade de intervjuades tal utifrån en 
artbestämd och gammal maktordning.  

Talet om kvinnor var således även negativt laddat och förknippades med 
problem och man talade om kvinnors bristande egenskaper och beteenden. 
De intervjuade uttryckte t.ex. frustration över att det är ”lite problematiskt 
med kvinnor”, ”ja hela det här förtroendet för kvinnor i vissa situationer det 
funkar ju inte”. Och så är kvinnor ”oerhört analyserande och snackar myck-
et”. Kvinnor är sämre än män på att delegera och ”jobbar ihjäl sig och ska 
vara överallt”.  

I följande citat nedan talas om kvinnor som ”har bekymmer” och är ”oro-
liga”. Kvinnor vill visa att de är ”lika bra”, kvinnor har ”mer” fantasier, hål-
ler på ”mer” med detaljer osv. Dessa tillsynes triviala formuleringar är dock 
långt ifrån könsneutrala. Att tala om kvinnor i termer av ”lika bra” bygger på 
en outtalad jämförelse som innebär att män redan är ”bra” – och att de dess-
utom fungerar som den måttstock till vilken kvinnor bör förhålla sig för att 
bli ”lika” bra. Att kvinnor har ”mer” fantasier osv. innebär i det outtalade att 
män har mindre fantasier och i mindre omfattning ”hänger upp sig och hetsar 
upp sig” osv. och lika outtalat därmed företräder något bättre än kvinnor.   

Kvinnor kör ju slut på sig för att dom ska vara så duktiga och göra dubbelt så 
bra som . . . . för att visa att dom är lika bra. (Rektor 4, intervjustudie 1). 

Kvinnor har alltid sådana bekymmer med att det ska passa alla och är oroliga 
för att det inte ska falla i god jord och att någon ska bli sur. /…/ Kvinnor kan 
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bränna ut sig för att dom ska göra allting och är överallt för att säkerställa sig 
om att allting är perfekt. (Rektor 2, intervjustudie 1). 

Kvinnor har ju mer fantasier och dom håller ju på mer med detaljer och 
hänger upp sig och hetsar upp sig över . . . . .inga problem alls kan bli jätte-
problem och dom har mycket intriger. (Rektor 1, intervjustudie 1). 

Talet om män var däremot positivt laddat och handlade om handlingskraft 
och tydlighet. Män är till skillnad från kvinnor vana att bestämma och kan 
tala för sig och ser via sin ledningsgrupp till ”att andra gör jobb runt om”, 
”män ser till att dom har sin stab”. Och till skillnad från kvinnors analyse-
rande och snackande är män mer direkta i repliken och ”liksom bara sopar 
till ibland”. En av de intervjuade beskrev ”alla manliga chefsattribut” i form 
av att vara ”stor” och ”kraftfull” och ”chef i hela sitt sätt att vara”. Till en 
sådan chef hör också ”den röda lampan på dörren”. Han är ”bra” på att dele-
gera, är resultatinriktad och ses som ”en självklar auktoritet” som får omgiv-
ningens ”respekt och beundran”.  

I följande citat talar den intervjuade om ledarskap i förhållande till män i 
allmänhet. Manligt ledarskap laddas då i positiv bemärkelse med initiativ-
kraft och att veta ”vad man vill”. Att inte ha ”initiativet” förknippar män 
enligt uttalandet med att vara en ”svagare chef”.  

Och ett tydligt ledarskap för män innebär att man vet vad man vill och man 
säger precis när och hur och det och har initiativet. En chef som inte har initi-
ativet är en svagare chef medan för kvinnor är det tvärtom. (Rektor 2, inter-
vjustudie 1). 

Samma rektor talar i nästa citat om betydelsen av manlig närvaro. Män bi-
drar till ”en annan typ av diskussionsnivå” - inte ”diskussion” rent allmänt 
utan ”nivå” – här tolkat som en förhöjd sådan.  Med fler ”karlar” blir det på 
”ett visst sätt” – som kan tolkas som ett bättre ”sätt” än vad fler kvinnor 
skulle bidra med. 

Det handlar ju också om att ha fler omkring sig än bara kvinnor. Att man får 
lov att vara man, om man får uttrycka sig så, att det går an - det är bara bra. 
Det i sin tur har gett en annan typ av diskussionsnivå ibland också. Ju fler 
karlar, så blir det på ett visst sätt. (Rektor 2, intervjustudie 1) 

När beslutsfattandets praktik ställs på sin spets 
Detta särartsbestämda och könsstereotypa sätt att tänka och tala om kvin-
nor/kvinnligt och män/manligt får också konsekvenser för det egna positio-
neringsarbetet i förhållande till en viss sorts praktiker med uppenbar kopp-
ling till mer konkret besluts- och ledningsarbete. I det följande är avsikten att 
utifrån några detaljerat utskrivna avsnitt ur intervjumaterialet, visa när den 
dominerande skillnadsdiskursen i vissa lägen utmanas och hur den språkliga 
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process går till när särartsdiskursen återigen gör sig påmind. Utifrån två spe-
cifika och närgranskade situationer, där beslutsfattandets praktik ställs på sin 
spets i förhållande till ett genomgånget ledarskapstest i det ena exemplet, 
och i formandet av en ledningsgrupp i det andra exemplet – synliggörs de 
intervjuades konfliktfyllda positioneringsarbete där de har att förhålla sig till 
nya och feminina ledningsideal, men samtidigt lockas av en i vissa lägen 
fortfarande självklar maskulin norm.  

Den följande utskriftsmetoden skiljer sig från tidigare citatredovisning i 
kapitlet och erbjuder en mer detaljerad och noggrann läsning. Den används 
för att markera avvikelser från det dominerande talet, dess särdrag och struk-
tur och för att synliggöra vid vilka situationer och på vilket sätt som de in-
tervjuade byter subjektsposition och hur maktproduktionen därmed ändrar 
innebörd. 

”. . . du ska vara snabbare på att ta beslut” 
I det första intervjuavsnittet berättar en av de intervjuade kvinnorna om de 
konflikter i sättet att fatta beslut, som hon ställts inför med anledning av ett 
genomgånget ledarskapstest. Denna rektor som tidigare under intervjun med 
hjälp av skillnadsdiskursen betonat den kvinnliga ”varianten” av skolledar-
skap med högt ställda krav på kommunikation och delaktighet och ”den ge-
mensamma känslan för hela verksamheten”, gör plötsligt en tvär vändning 
och ställer kvinnligt och manligt skolledarskap i ett omvänt maktförhållande.  
Transkriptionssymbolerna som används i följande utskrifter finns redovisade 
i kapitel tre.  

Intervjuavsnitt 1: 
(Rektor 4, intervjustudie 1) 
 

I: om du skulle beskriva någon konflikt i ditt leda r-1 

skap alltså om du skulle beskriva någon svårighet 2 

IP: jag kan säga så här  att ehh (1.2) jag gjorde ett 3 

sånt här ledartest (1.0) man fick ett erbjudande 4 

(2.4) och det tog några timmar en förmiddag nu i 5 

höstas .hh (1.8) och ehh med ett ganska omfattande 6 

dataprogram (2.7) med frågor OCH DÄR  KOM DET FRAM 7 

(2.5) att ehh (1.3) min svaga (1.2) svaghet  (1.1) 8 

egentligen är att jag (1.6) det var liksom inte så 9 

där påtagligt  att jag (1.4) ehh för man hade ju 10 

skalor men det han kunde se  det var (1.3) att jag 11 
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lyssnar i vissa sammanhang lyssnar jag av gruppen  12 

(.) lite för mycket  (2.2) och det stämmer  (.) det 13 

stämde  för mig alltså när jag (.) såg det och när 14 

vi pratade om det att:: (1.2) ehh (3.3) det (.) 15 

jag får passa  mig för att det blir (2.3) fram och 16 

tillbaka (2.0) ehh man lyssnar av  man tar tillbaka  17 

(1.7) kommer med ett nytt förslag  (1.4) och så får 18 

alla tycka och så till slut så tar jag beslut men 19 

att just den processen kanske är lite (1.3) i vis-20 

sa sammanhang lite för (.) för  långdragen 21 

I: kan du ge något exempel(.) alltså hur går det ti ll 22 

IP: jag kan säga till exempel jag håller på med org a-23 

nisationen nu inför hösten jag har suttit mycket  24 

med den (1.9) och då sitter jag på kammaren och 25 

jobbar fram olika alternativ och så slänger jag ut 26 

det till alla titta på det kom med idéer kom med 27 

förslag (1.5) och tyckanden och så får jag tillba-28 

ka  (1.2) ibland väldigt lite  ibland är det ett an-29 

nat engagemang antagligen beroende på vad det är 30 

(3.6) och så tittar jag på det och utifrån dom 31 

synpunkterna så (.) så ehh (1.2) fixar jag om 32 

(1.4) om OM JAG SJÄLV TROR PÅ DET OCH TYCKER ATT 33 

DET VERKAR VETTIGT VA och så gör jag om förslaget 34 

och så slänger jag ut det igen (2.8) lite så  (2.1) 35 

och:: där är det ju liksom en gränsdragning då (.) 36 

hur många sådana (.) turer ska man köra  (.) tills 37 

man säger att (.) nu gör vi så här  (2.1) hur länge 38 

jag håller på är lite  beroende på vad det är  när 39 

jag själv  anser att (.) det här är skitgrejer  (.) 40 

nu gör  vi så här (.) förstår du (.) men när det 41 

gäller en organisation där alla blir väldigt  väl-42 

digt  drabbade och involverade och (.) som kan 43 
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stjälpa  väldigt mycket om inte folk tycker att det 44 

känns bra  o.s.v. då kör jag ganska mycket  så här 45 

I: varför är det dåligt 46 

IP: jag vet inte (1.7) men men det det liksom var i  47 

facit  där lite grand att du kanske ibland lyssnar 48 

av gruppen för mycket  att du ska vara snabbare  på 49 

att (1.1) ta beslut för ibland kan jag känna  lik-50 

som att (.) en (.) en otålighet hos mig själv (.) 51 

sätt stopp  nu alltså(.) bestäm  nu 52 

 

Den intervjuade talar om sitt sätt att leda och fatta beslut utifrån ett genom-
gånget ledarskapstest. I uttalandet beskrivs två olika sätt att fatta beslut. Det 
ena och egna sättet beskrivs med hjälp av ord och uttryck som, att ”lyssna 
av” gruppen och låta olika förslag gå ”fram och tillbaka” mellan personal-
gruppen och rektor. Avsikten är att ”alla” i personalgruppen genom ett re-
missförfarande ska få ”titta”, ”tycka” och komma med alternativa ”idéer och 
förslag”. Rektor ”lyssnar av”, ”tar tillbaka” och lämnar nya förslag för per-
sonalgruppen att titta på. Detta kan upprepas flera gånger och den intervjua-
de kallar detta för ”process”. I sin berättelse om detta egna sätt att arbeta 
talar hon också med betydligt större lätthet och med långt färre pauseringar 
än då hon innan dess försökt sätta ord på resultatet av ledartestet och den 
upplevda konflikten i förhållande till ett annat arbetssätt.  

Detta andra arbetssätt är förknippat med ledartestet. Den enda direkta be-
teckning som den intervjuade uttalar i förhållande till det andra arbetssättet 
är att det är ett ”snabbare” sätt att ta beslut. Det är i det outtalade som ytterli-
gare information ges. Med koppling till det första sättet att ”lyssna av grup-
pen för mycket” kan man dra slutsatsen att det andra sättet innebär att inte 
lyssna av gruppen så mycket. Den intervjuades sätt att värdera de två arbets-
sätten ger dem även en innebörd. Det första sättet att arbeta utgör en ”svag-
het” hos den talande och benämns som ”långdragen” beslutsprocess. Att det 
andra arbetssättet är att föredra framgår genom det sätt på vilket hon tar re-
sultatet av ledartestet till sig och bekräftar att ”det stämmer” och hon måste 
”passa” sig i förhållande till det första (och egna) arbetssättet. Att den inter-
vjuade använder uttrycket ”DÄR KOM DET FRAM . . .” och markerar med 
förstärkt röst, indikerar att ett avslöjande av betydelse är att vänta. Rektor är 
avslöjad och personen som meddelade testresultatet ”han kunde se” denna 
svaghet. Denna relativt korta talsekvens mellan rad 3 och 20 innehåller 
många pauseringar, i tid sammanlagt 35 sekunder, och ett tvekande och sö-
kande efter ord. Det är inte helt lätt för den intervjuade att sätta ord på kon-
flikten. 
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När den intervjuade på rad 22 uppmanas att ge exempel på hur denna 
långdragna och egna arbetsprocess går till, återkommer hon till de två olika 
arbetssätten. Även om hennes tal här är lättare och innehåller färre pause-
ringar, tydliggör särskilda betoningar och tilläggskommentarer även fortsätt-
ningsvis hennes osäkerhet och konflikt i förhållande till ett mer självständigt 
agerande. Att egenhändigt ”fixa om” bland remissomgångens insamlade 
synpunkter, får med förstärkt röst tillägget ”OM JAG SJÄLV TROR PÅ 
DET OCH TYCKER ATT DET VERKAR VETTIGT VA”, en som det kan 
tyckas onödigt förklarande och nästintill ursäktande kommentar. Den inter-
vjuades osäkerhet formuleras till och med i en fråga med anledning av re-
missförfarandet ”hur många sådana (.) turer ska man köra (.) tills man säger 
att (.) nu gör vi så här” . När hon så slutligen sätter ord på ett eget beslutsfat-
tande ”nu gör vi så här” så betonar hon samtidigt att det bara gäller ”skitgre-
jer”, följt av tilläggsfrågan ”förstår du” som ett indirekt sätt att be om inter-
vjuarens (min) bekräftelse på att det i förhållande till skitgrejer är i sin ord-
ning att bestämma själv.  

Att hennes eget och samverkande arbetssätt kritiserats i ledartestet, och i 
utsagan även betecknas som en ”svaghet”, är förmodligen skälet till att hon 
finner det nödvändigt att förklara och motivera varför hon arbetar som hon 
gör. Den intervjuade menar att det i vissa frågor är nödvändigt att ha perso-
nalen med sig och att de tycker att ”det känns bra”. Att inte ha sina beslut 
sanktionerade medför risken att personalen kan bli ”väldigt väldigt drabba-
de” vilket kan ”stjälpa väldigt mycket”. Trots ledartestets uppmaning är det 
således förenat med många överväganden och långtifrån självklart att ta 
kommandot och fatta självständiga beslut. 

Intervjun fortsätter där den slutade ovan: 
 

I: varför  (2.5) är det tidsbrist eller 53 
IP: ja: både och egentligen tidsbrist men också  att 54 

(1.4) ehh vad ska jag säga (3.6) kulturen  har ju 55 

blivit  den då att alla tar så för givet och tycker 56 

att det är så självklart att (.) dom ska tycka och 57 

vara med i (1.4) i det mesta  va (1.3) så när jag 58 

liksom nån gång då bara har (.) kommit med ett be-59 

slut  eller säger att så här ska vi göra  (.) så kan 60 

vissa studsa till jamen vi  då vi har ju inte fått 61 

tycka  (.) förstår du alltså det det det kan också 62 

försvåra  ibland (3.0)i vissa situationer när när 63 

(3.0) alla blir (.) väldigt vana vid att (2.5) få 64 

vara med  i hela processen jämt jämt jämt  65 
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I: det blir för långdraget (1.3) eller ineffektivt 66 

IP: nej egentligen  inte (.) ºjag vet inte (6.1) ((vis-67 

kar)) i vissa stycken är det ju inte ens ett valº  68 

I: när man säger att du lyssnar för mycket på grupp en 69 

(2.0) alltså hur mäter  man sånt  70 

IP: det tänkte  jag faktiskt på (.) sedan efteråt också 71 

ehh (.) utifrån  (1.1) vilka glasögon man har eller 72 

vem man är om det är en man till exempel (.) det 73 

är ju det det är ju ganska intressant trots att 74 

man tycker att man har tagit tag mycket i dom 75 

kvinnliga bitarna å alltihop det där så  76 

I: men om det är någonting som du skulle vilja ändr a 77 

på i ditt ledarskap så är det ändå det 78 

IP: egentligen egentligen inte för att utan (1.0) j ag 79 

konstaterade när jag såg det där då (.) att det 80 

stämde 81 

När jag genom fortsatta frågor försöker få veta mer om den intervjuades 
motiv för att välja det ena eller det andra arbetssättet hänvisar hon efter flera 
tvekanden och pauseringar till den ”kultur” som ”alla tar så för givet” och att 
medarbetarna ser det som ”självklart” att få ”tycka” i det ”mesta” och ”vara 
med i hela processen jämt jämt jämt”. Trots att detta det egna arbetssättet av 
den intervjuade anses ”försvåra ibland” tycks det ändå vara den enda möjlig-
heten när hon lite längre fram viskar att ”det är ju inte ens ett val”.  

I en kort passage mellan raderna 59-62 återkommer hennes konfliktfyllda 
och osäkra förhållningssätt till självständigt beslutsfattande. Om de egna 
besluten i det förra fallet endast gällde ”skitgrejer” så uttrycks osäkerheten 
denna gång genom hennes betoning på att det sker ”liksom nån gång då 
bara”. Dessutom förenas ett självständigt beslutsfattande i utsagan med per-
sonalens reaktioner. Om hon som det tycks, mer sällan fattat beslut själv-
ständigt har detta föranlett personalens ifrågasättande och anspråk på att 
själva få ”tycka”. Och på samma sätt som förra gången fogas en tilläggsfråga 
till talet om egna beslut ”förstår du alltså”, som ett indirekt sätt att få bekräf-
tat att jag förstår hennes upplevda konflikter och svårigheter i förhållande till 
självständiga beslut.  

Intervjuarens (mitt) ifrågasättande på rad 69-70 av påståendet att den in-
tervjuade lyssnar för mycket på gruppen och hur man mäter sådant leder den 
intervjuade in på könstemat och ger henne ytterligare skäl att bevara sin fe-
minina position. Samtidigt som hon avslutningsvis i citatet tydligt uttrycker 
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att hon inte vill förändra sitt ledarskap, accepterar hon att få det underkänt. 
Hon ”konstaterade” att testresultatet och ifrågasättandet av hennes eget le-
darskap ”stämde”. 

Sammantaget visar intervjuavsnittet hur talets särdrag och struktur förändras 
när beslutsfattandets praktik ställs på sin spets. På frågan om konflikt eller 
svårighet kopplad till ledarskapet väljer den intervjuade själv att ta upp 
ledartestet och att kategorisera och bedöma sitt eget arbetssätt genom intro-
ducerandet av två olika sätt att organisera beslutsfattande. Jag vill hävda att 
de båda sätten var för sig och i förhållande till varandra är könskodade. Den 
intervjuade skapar genom tvekanden, pauseringar, betoningar, viskningar 
och sökande efter ord en feminin och en maskulin praktik för beslutsfattande 
där maskuliniteten genomgående ges ett högre värde. 

Kulturellt definierade och understödda manlighets- och ledarskapsideal 
har traditionellt, och långt ifrån enbart inom skolledningsområdet, förknip-
pats med auktoritet, handlingskraft, självhävdelse, avskildhet, oberoende, 
kontroll, effektivitet, rationalitet, och tydlighet osv.270 Dessa föreställningar 
har en lång historia och en stark överlevnadskraft, av fortsatt betydelse för 
uppfattningen om vad det innebär att vara en kompetent och duglig rektor.  I 
ledarskapstestet konfronteras den kvinnliga skolledaren med detta särartsbe-
stämda manliga ledarskapsideal bortom rektorsexpeditionen och företräda-
ren, där den oberoende och beslutskraftiga maskuliniteten fortfarande är 
givet överlägsen.  

När intervjupersonen något uppgivet viskar att hon egentligen inte har 
något val ställer hon det i förhållande till den samverkanskultur som ”alla tar 
så för givet”. En sammanfattande tolkning är att den dominerande könsdis-
kursen nu innehöll förväntningar på ett förändrat ledarskap med kvinnliga 
förtecken i samverkande anda. Att som kvinnlig skolledare vid denna tid 
gestalta en högre grad av manlig rationalitet och autonomt beslutsfattande, 
bort från samverkansmodellen såsom ledartestet föreslagit, utgjorde ingen 
självklar möjlighet för den intervjuade. I butlersk mening äger valet av möj-
liga positioneringar rum genom en ständig balansgång mellan det föreställ-
ningsbara i diskursförskjutningen, samtidigt som gamla föreställningar, tra-
ditioner och institutionaliserade regler och rutiner blir tvingande för valet av 
subjektsposition. Föreställningen om en kvinnlig ledningspraktik skulle nu 
organiseras inom en manlig tradition. Den intervjuade är medveten om ”de 
kvinnliga bitarna” och har ”tagit tag” i dom och lagt upp sina ledningsstrate-
gier i enlighet med högre kommunikationskrav. Samtidigt påminner alltså 
ledarskapstestet om en annan och särartsbestämd ordning för beslutsfattan-

                                                      
270 T.ex. Alvesson, 2001 och Judi Marshall, Viewing Organizational Communication From a 
Feminist Perspective: A Critique and Some Offerings, i S. Deetz (ed.). Communication year-
book: an annual review. International Communication Association. New Brunswick, N.J. 
1993, 16, 122-143. 
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dets praktik, där femininiteten i konfrontation med en maskulin idealitets-
norm, plötsligt nedvärderas.  

Den intervjuade uttrycker på en rad olika sätt sitt konfliktfyllda och osäk-
ra förhållande till självständigt agerande och beslutsfattande, och tiden syns 
ännu inte mogen för maskulina materialiseringar. För den intervjuade fram-
står intagandet av en feminin subjektsposition med tillhöriga materialise-
ringar den enda möjligheten och sker i enlighet med särartsmodellens idé om 
två motsatta och uteslutande kön. Samtidigt som hon behåller sin feminina 
position och försöker uppbära någonting nytt, underordnar hon sig i vissa 
lägen maskuliniteten och tillskriver den maskulina rationaliteten ett högre 
värde. 

”. . . då bestämde jag mig för att jag skulle ha tag i män” 
I följande intervjuavsnitt berättar en annan av de intervjuade rektorerna om 
hur hon bildat en ny ledningsgrupp. Tidigare under intervjun har hon på 
olika sätt och med hjälp av skillnadsdiskursen markerat sig bort från företrä-
daren och det manliga ledarskap som hon tydligt underkänt och istället posi-
tionerat sig själv enligt nya och feminina ledningsprinciper. Men när hon ska 
motivera principerna för bildandet av sin ledningsgrupp tar hon plötsligt 
hjälp av särartsdiskursen och använder maskuliniteten som självklar värde-
mätare och normgivare för detta arbete.  

Intervjuavsnitt 2: 
(Rektor1,intervjustudie1) 

 

I: du fick ärva en organisation säger du (.) gjorde  1 

du inga ändringar när du tog över   2 

IP: jag strukturerade upp (.) människorna fanns ju och 3 

då sa jag att nu vill jag ha en ledningsgrupp (.) 4 

en skolledning och så vill jag ha tydliga arbets-5 

enheter det hade dom haft tidigare men det hade på 6 

något sätt blivit lite (2.3) alltså min  roll tyck-7 

er jag är att veta vart man vill att man vill  en 8 

skolutveckling och jag är den som måste förestå 9 

möjligheten till det och en ledningsgrupp måste ta 10 

fram modeller så att det går  att förändra  11 

I: det fanns väl en ledningsgrupp när du kom hit 12 
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IP: fast dom träffades ju inte (.) dom hade sina ar -13 

betsuppgifter och sedan så sprang dom till rektor 14 

och så tyckte dom att rektor .hh brydde sig för 15 

mycket om den ena och så blev den andra sur och så 16 

skötte hon sitt race och så ärvde  ju jag det här 17 

att man inte (.) jag tycker ledningsgruppen sitter 18 

här och här lägger vi allt på bordet  och sedan så 19 

delar vi upp  20 

I: vilka sitter nu i ledningsgruppen 21 

IP: nu har jag ju bytt ut  (.) så att nu har jag helt  22 

ny ledningsgrupp ehh (.) däremot omsorgen  har jag 23 

rekryterat precis nu  därför att den som var där 24 

fick flytta med familjen och måste sluta (.) och 25 

då har jag faktiskt rekryterat en utav våra lärare 26 

(.) som kunde verksamheten ganska bra ehh en 75% 27 

tjänst mot fritids och sexårsverksamheten (.) du 28 

vet det är ju nästan 400 barn (.) men de andra två 29 

(.)då bestämde  jag mig för att jag skulle ha tag i 30 

män därför att :: ehh det är så dödstråkigt  att 31 

bara vara kvinnor och det är inte bra (1.2) vi har 32 

t.ex. invandrarelever och det är lite problema-33 

tiskt med kvinnor och invandrarpappor därför att 34 

dom har ingen (1.0) ja hela det här ehh (3.1) för-35 

troendet  för kvinnor i vissa situationer det fun-36 

kar ju inte ehh så då när en kvinna i lednings-37 

gruppen (.) då fick hon tjänstledigt formellt från 38 

oss här och gick till en annan skola och då rekry-39 

terade jag på helårsvikariat en man  (.) och han 40 

har varit studieledare (.) och ehh biträdande rek-41 

tor han ville renodla så han kom hit på heltid mot 42 

högstadiet <och sedan så den som satt på låg- och 43 

mellan> hade just kommit tillbaka från gravledigt 44 

blev gravid igen  gick hem på barnledigt (.) och då 45 
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gjorde jag en ny rekrytering där  också en man (.) 46 

så nu har vi då två  nyrekryterade män (2.1) och 47 

ehh en  internrekrytering från skolan på 75% (.) 48 

och det här  blir bra och vi har gjort lite uppdel-49 

ning mellan dom så att dom har (.) förutom drifts-50 

jobbet då (1.6) ((pekar på en organisationsplan)) 51 

hon  håller i allt  med barn med särskilda behov 52 

(2.0) även om det finns assistenter här så ligger 53 

det på henne så (.) han  håller i allting som har 54 

med IT  att göra driver en IT-grupp  och sitter i 55 

IT-grupp  borta på förvaltningen och han håller i 56 

allt  här som har med tjänstefördelning och schema-57 

läggning att göra naturligtvis i samråd  men ändå 58 

man behöver samordna det funkar inte för (1.4) 59 

utan dom liksom ja (.) den  klankar på den  och så 60 

där så (1.0) vi måste renodla det (1.0) och vi  61 

jobbar jättebra  ihop mm så nu tycker jag det är 62 

kul och det är när det då är lite motigt ibland så 63 

har man ändå någon som man kan tala med (2.0) och 64 

dom ((pekar på rutorna med de nyrekryterade män-65 

nen)) är mycket  duktiga och kunniga och den här  66 

killen har varit på förbundet och drivit det här 67 

så han kan sin nya läroplan och allt  det här och 68 

det är väldigt skönt  som har då kanaler och vet 69 

vart man ska ringa så det känns jättebra  70 

Denna rektor tillskriver ledningsgruppen en stor betydelse. Att bygga upp en 
ledningsfunktion ses av den intervjuade som en strategiskt viktig åtgärd. Det 
är där man tar besluten för hur verksamheten ska bedrivas i förändrande och 
skolutvecklande anda.  

När hon fortsättningsvis i sin berättelse från och med rad 30 motiverar sitt 
tillvägagångssätt vid bildandet av ledningsgruppen är det inte längre den 
tidigare så uppvärderade femininiteten inom ramen för skillnadsdiskursen 
hon förhåller sig till. Nu tar hon istället hjälp av särartsdiskursen och ned-
värderar kvinnor och femininitet. I talet om ledningsgruppen förknippas 
kvinnor med brist på ”förtroende”. Män är innehavare av ett större förtroen-



155 
 

dekapital och tycks i största allmänhet besitta och garantera något bättre. 
Manligt ledarskap har tidigare i förhållande till företrädaren betecknats nega-
tivt, beskrivits som toppstyrt, icke stödjande, med maktanspråk, brist på 
respekt och förtroende och kallats för ett ”fnulande” bakom stängd dörr. 
Detta förändras nu när den intervjuade i organiseringen av sin ledningsgrupp 
istället intar en särartsbestämd subjektsposition och idealiserar maskulinite-
ten.  

Den tidigare ledningsgruppen som den intervjuade vid tillsättandet fått 
”ärva” bestod huvudsakligen av kvinnor och betecknades som en icke funge-
rande grupp. Inom den nya ledningsgruppen fördelas arbetsuppgifterna 
könsstereotypt. Ansvaret för fritids, sexårsverksamheten och ”allt” som har 
med barn med särskilda behov att göra håller ”hon” i (kvinnan i lednings-
gruppen), utan vidare kommentarer om t.ex. hennes bakgrund. Men sedan är 
det stopp, det är ”så dödstråkigt” och ”inte bra” att bara vara kvinnor och 
dessutom är det en fråga om förtroende säger den intervjuade, ”förtroendet 
för kvinnor i vissa situationer” fungerar inte. När de båda kvinnorna i den 
förra ledningsgruppen försvann, ”då bestämde jag mig för att jag skulle ha 
tag i män”.  

Dessa båda externrekryterade män har fördelat ansvaret för låg-, mellan- 
och högstadiet sig emellan. Därutöver ansvarar den ene för allt med koppling 
till IT-frågor, formulerat tillsammans med beteckningar som att ”driva” en 
IT-grupp eller en IT-grupp med anknytning till ”förvaltningen”. Den andre 
mannen i ledningsgruppen ansvarar för tjänstefördelning och schemalägg-
ning, ett arbetsområde förenligt med vissa konflikter i personalgruppen. Rek-
tor säger sig vara väldigt nöjd och ”vi jobbar jättebra ihop” och de båda 
männen är ”mycket duktiga och kunniga” och en av dem har dessutom kon-
takter, kanaler och ”kan allt det här”.  

De båda nyrekryterade männen lovordas på flera olika sätt och betraktas 
av rektor som ett stöd ”när det är lite motigt” och ses som ”någon man kan 
tala med”. Betoningen på ”vi jobbar jättebra ihop” indikerar att rektor inte 
varit lika nöjd i andra konstellationer. Männen får även betydligt utförligare 
beskrivningar vad gäller bakgrund, erfarenheter och nya arbetsuppgifter – till 
skillnad från den barnomsorgsansvariga kvinnan, som också är den enda av 
de tre som inte arbetar på heltid i ledningsgruppen. Hon beskrivs på rad 26 
som att ”faktiskt” ha rekryterats bland skolans lärare och ordvalet antyder att 
denna rekrytering inte varit självklar. Det enda omdöme som lämnas är att 
hon ”kunde verksamheten ganska bra”. Sammanfattningsvis ges det som i 
detta talavsnitt förknippas med maskulinitet ett högre värde. 

Detta andra intervjuavsnitt innehåller till skillnad från det första, ett mer 
sammanhållet och flytande tal utan särskilt många pauseringar, tvekanden 
eller andra påtagliga strukturella förändringar. Denne rektor är klar över sin 
strategi och ser med hjälp av särartsdiskursen möjligheten att komplettera 
och externrekrytera män och maskulinitet. På så sätt får hon den standard på 
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sin ledningsgrupp som femininiteten inte garanterar utan snarare på ogynn-
samt sätt kan äventyra. De feminina ledningsprinciper som hon nyss i förhål-
lande till sitt eget ledarskap i så hög grad legitimerat räcker plötsligt inte till 
för att i beslutande ledningssammanhang driva skolutveckling. Men genom 
att omge sig med män och maskulinitet ser hon chansen att nå sina mål. En 
maskulinitet som hon inte själv tycks kunna gestalta utan istället underordnar 
sig, tillskriver ett högre värde och externrekryterar in i ledningsgruppen.  

Sammanfattningsvis återgår de intervjuade i de intervjuavsnitt som redo-
visats ovan - och som båda avser vissa tillspetsade lägen med koppling till 
besluts- och ledningspraktiker - till en traditionell särartsreglerad ordning. 
Samtidigt som de försöker uppbära ett nytt feminint ledarskap underkastar 
de sig i dessa lägen en maskulin ledarskapsnorm. 

Skillnadsdiskurs i brytningstid – en sammanfattning  
Avsikten har i kapitlet varit att studera vilka könsdiskurser som ger möjliga 
subjektspositioner för de intervjuade rektorerna att inta, vilka positionerna är 
och vilka materialiseringar och maktförhållanden som hänger samman med 
detta.  

De intervjuade positionerar sig med hjälp av skillnadsdiskursen, vilken 
dominerar i intervjumaterialet, och särartsdiskursen. Detta innebär ett mot-
stridigt positioneringsarbete som resulterar i multipla och ibland motstridiga 
subjektiviteter tillsammans med dubbeltydiga uppfattningar om ledarskapet.   

Med hjälp av skillnadsdiskursen intar de intervjuade positioner i motsats-
förhållande till sina manliga företrädare samtidigt som de formulerar en fe-
minin motdiskurs. Att inte göra som företrädaren skapar en möjlig utgångs-
punkt för att agera och utforma ett annorlunda ledarskap. Företrädarna posi-
tioneras antingen som inåtvända ledare med bristande både externa och in-
terna kontakter, eller också tilldelas de positionen utåtriktade och fysiskt 
frånvarande – i båda fallen med auktoritära och autonoma maktanspråk. 
Deras ledarskap byggde enligt de intervjuade på ett oberoende beslutsfattan-
de och ”toppstyrning”, förknippades med brist på respekt och förtroende, 
bedrevs i avskildhet och utan vare sig en organiserad kommunikation med 
medarbetarna eller ett verksamhetsnära engagemang. De var ledare som 
pekade med hela handen, tog maktstrider och gjorde framträdanden inför 
snarare än samarbetade med lärarkollegiet och som i största allmänhet var 
vana att själva bestämma, styra och ställa. Det egna ledarskapet står i ett 
givet och självklart motsatsförhållande till företrädarnas, vilka istället för 
förebilder liknas vid motbilder.  

De intervjuade positionerar sig själva som nytänkare och förändrare, fria 
från maktanspråk och självhävdelsebehov, som med större social skicklighet 
och kommunikativ förmåga än sina manliga företrädare, ställer samarbetet 
med medarbetarna i första rummet. Utifrån denna syn på sig själva vill de 
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bryta upp och förändra förlegade manliga ledningsstrukturer med tillhöriga 
sätt att förhålla sig till medarbetarna och ledningsuppgiften. I enlighet med 
denna strävan organiserar de sina verksamheter i termer av dialog, samver-
kan och delaktighet och de delegerar arbetsuppgifter och ansvar och fattar 
sina beslut i samspel med övrig personal. Det är vid olika kommunikativa 
processer rektorerna lägger den störta vikten och med vars hjälp man ser sig 
kunna leda verksamheten med framgångsrikt resultat. Tillsammans med 
detta betonar de också sin beroende maktposition i bemärkelsen att alltid se 
till att fattade beslut är väl sanktionerade och att det inte styrs och beslutas 
över huvudet på medarbetarna. Även beslutsfattandet ingår således som en 
del i den feminina och förändrande ambitionen. Att vara en annorlunda rek-
tor innefattar även den fysiska miljön och materialiseras genom förändringar 
av rektorsexpeditionens inredning och funktion. Möbler, träslag, färg, skriv-
bordsstorlek och placering osv. uppfattas allt som maskulina uttrycksformer 
vilka ändras och byts ut.  

Denna feminina och överlägsna position som de intervjuade med hjälp av 
både humor och ironi intar så säkert och självklart kan dock genom en enkel 
vändning och byte av subjektsposition växlas över mot en omvänd maktord-
ning. I deras tal nedvärderas plötsligt kvinnor och femininitet medan män 
och maskulinitet uppvärderas och idealiseras. Kvinnligt ledarskap förknippas 
i vissa lägen med svaghet, bristande förtroende och problem. Kvinnor kör 
slut på sig för att visa sig duktiga, försöker vara alla till lags och vill att allt 
ska vara perfekt, har fantasier och skapar intriger osv. Män och manlighet 
tycks däremot garantera något bättre, förknippat med ett större mått av ratio-
nell effektivitet och allmän manlig driftighet. 

 Genom två specifika och närgranskade situationer synliggörs även de in-
tervjuades motstridiga och konfliktfyllda positioneringsarbete när de försö-
ker uppbära ett nytt feminint och förändrande ledarskap samtidigt som de 
underkastar sig maskuliniteten. I vissa situationer med koppling till konkret 
besluts- och ledningsarbete lockar fortfarande särartsdiskursens maskulina 
ideal. Genom tvekanden, pauseringar, betoningar, viskningar och sökande 
efter ord skapas en feminin och en maskulin praktik för beslutsfattande där 
maskuliniteten i dessa situationer ges ett högre värde.  

Samtidigt utmanas särartsdiskursen genom kvinnornas minst sagt över-
tydliga sätt att beskriva sina företrädare, att både kyligt ironisera och humo-
ristiskt parodiera maskulinitet och lika övertydligt kommunicera femininitet. 
De driver med könsgränserna, ironiserar och stundtals förlöjligar maskulini-
tet på ett sätt som i sitt sammanhang och i sin tid fungerar både upplösande 
och förändrande. De bryter således mot skolledningstraditionen genom sättet 
de med hjälp av skillnadsdiskursen intar subjektspositioner i öppet motsats-
förhållande till företrädarna – och bidrar till formandet av en feminin mot-
diskurs.  
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Men deras uppfattning om vad ett kvinnligt skolledarskap innebär tycks 
fortfarande styras av särskiljande synsätt som för tillfället utesluter gräns-
överskridande materialiseringar och förkroppsliganden av maskulinitet. 

I nästa kapitel och en bit in på 2000 talet tonar mer gränsöverskridande köns- 
och ledarskapsformeringar fram bland den andra intervjustudiens rektorer.  
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Kapitel 9: En ny och gränsöverskridande 
könsdiskurs i arbete 

Inledning 
I föregående kapitel var skillnadsdiskursen och särartsdiskursen verksamma 
i de intervjuades tal som genomgående formades av polära könsföreställ-
ningar. Med hjälp av skillnadsdiskursen positionerade sig de intervjuade som 
nytänkare och förändrare och tog avstånd från sina företrädare och ett som 
de ansåg, förlegat manligt ledarskap. I enlighet med detta organiserade de 
sina verksamheter i kommunicerande och samverkande anda, de förändrade 
och möblerade om – alltid i motsatsförhållande till företrädarna och med 
femininiteten betraktad som fördel. Denna uppvärdering av femininiteten till 
trots så underkastade de sig samtidigt särartsbestämda maskulina lednings-
ideal och nedvärderade femininiteten i lägen när praktiker med koppling till 
konkret besluts- och ledningsarbete på olika sätt sattes på prov. I följande 
kapitel tonar en något annorlunda bild fram. 

Kapitlet är liksom det föregående inriktat mot att studera vilka könsdis-
kurser som ger möjliga subjektspositioner för de intervjuade rektorerna att 
inta, vilka positionerna är och vilka materialiseringar och maktförhållanden 
som hänger samman med detta.  

En ny och gränsöverskridande könsdiskurs 
I detta kapitel 9 presenteras resultat från den andra av avhandlingens två 
intervjustudier. Denna intervjuomgång påbörjades nära fem år efter att den 
första avslutats och innefattade sju kvinnliga och sju manliga rektorer inom 
den kommunala grundskolan. I mitt möte med dessa fjorton rektorer under 
2000-talets första decennium framträdde en annan bild än i föregående kapi-
tel.  

Bland de intervjuade kvinnorna i den andra intervjustudien är könspolari-
teten nedtonad och de intar inte med samma kraft som kvinnorna i den första 
studien feminina subjektspositioner i särställning. Majoriteten av både 
kvinnliga och manliga rektorer rör sig nu över könsgränserna i ett till synes 
jämnt balanserat maktförhållande mellan könen, utan över- och underord-
ning där så gott som samtliga talar om sitt ledarskap och formar sina led-
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ningspraktiker enligt de principer för skillnadsdiskursen som i den första 
intervjustudien kodades feminint. Samtidigt ger de intervjuade även i den 
andra intervjustudien prov på motstridigt positioneringsarbete. På liknande 
sätt som i den första intervjustudien visar särartsdiskursen sin överlevnads-
kraft och hur den i vissa situationer fortfarande förmår att utmana nyord-
ningen och den dominerande och gränsöverskridande könsdiskursen.  

Nedan redovisas intervjuerna uppdelade i manliga och kvinnliga rektorer. 
Avsikten med detta är inte att betona eller peka ut skillnader mellan könen 
utan att istället markera likheter, könsgränsernas rörlighet och ett till största 
delen nedtonat skillnadsskapande. 

Gränsöverskridande subjektspositioner: manliga rektorer  
De sätt att tala om och förstå sig själv och sitt skolledarskap som i den första 
intervjustudien användes för att upprätthålla en feminin position, uttrycktes 
på olika sätt av fem av de sju intervjuade manliga rektorerna. I deras tal för-
des betydelsen av kommunikation, dialog, delaktighet och medverkan fram 
med samma kraft som hos den första intervjustudiens kvinnor.  

En av dessa fem intervjuade män talar om sig själv som en statens, ele-
vernas och föräldrarnas representant som med hjälp av sin personal ska bor-
ga för måluppfyllelse. Han vill uppnå personalens känsla av att vara ”delak-
tiga” och själv vara den som ärligt ”lyssnar på” vad personalen har att säga. I 
nästföljande citat handlar det också om att göra personalen ”kraftfullare och 
mer medverkande” och att inkludera dem i ”det pedagogiska ledarskapet”.  

Det som är viktigt det är ju att folk är delaktiga, det är det, och att dom verk-
ligen känner att dom är delaktiga. Men så har jag alltid jobbat egentligen att 
man är delaktig. /…/ Att man också lyssnar in och gör det ärligt att man lyss-
nar på vad folk säger. (Rektor 11, intervjustudie 2) 

För mig handlar det just nu om att göra personalen lite kraftfullare och mer 
medverkande tillsammans med utökat personalansvar /…/ samtidigt då som 
jag hela tiden kör dom här sakerna så har jag den där då diskussionen om det 
personliga ansvaret för helheten ständigt, ständigt. (Rektor 1, intervjustudie 
2) 

Jag har tre arbetslagsledare som jag vill ha ut mer av så att det pedagogiska 
ledarskapet även inkluderar dem. Jag håller på att utarbeta ett förslag till det 
just nu och det uppdrag de får till hösten kommer att innebära ett betydligt 
utökat ansvar och befogenheter som arbetslagsledare. (Rektor 8, intervjustu-
die 2) 

Oberoende av fråga återkommer man i talet ofta till kommunikationen med 
medarbetarna och att resonera och kommunicera. Enbart beteckningarna 
”diskussion” och ”diskutera” återkommer vid 32 tillfällen under en av inter-
vjuerna.  
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Ledarskap handlar om kommunikation och man måste prata och prata och re-
flektera och diskutera. /…/ Ibland kan ju faktiskt fler tänka bättre än en. 
(Rektor 11, intervjustudie 2). 

Det är ju det som ledarskap handlar om alltså tycker jag att kommunicera och 
vägleda. (Rektor 2, intervjustudie 2). 

Kommunikationen med medarbetarna kopplas också samman med legitimi-
teten som ledare, ”att man är med” och har personalen med sig betraktas i de 
följande citaten som det som ledarskapet handlar om. Att fatta beslut är en 
sak men att kunna driva utveckling kräver att man har personalen med sig 
och att man ”vet” vad det handlar om, att man är med och ”pratar om verk-
ligheten”. 

I: Vad är det som ger dig legitimitet som ledare? 
 IP: Det som ledarskap handlar om alltså är att man är med och att man vet 
vad det handlar om och man är med och pratar om verkligheten där man är 
och inte sitter instängd på sitt kontor. (Rektor 11, intervjustudie 2). 

För det är ju det det handlar om, visst jag ska fatta besluten men om inte folk 
tycker så, så kommer man ju obstruera på olika sätt och då är det ju väldigt 
svårt att genomföra saker. (Rektor 1, intervjustudie 2). 

I intervjuerna framhärdade man i delaktighetsprincipen trots att den inte 
alltid var så lätt att realisera. I citaten nedan talas om att vara ”ihärdig” och 
att tåla att ta ”två steg fram och ett steg bak” och att orka stå emot krav och 
förväntningar på att som rektor vara den som ”bestämmer”. Men det är inte 
själva beslutandet i sig som de intervjuade männen pekar ut som viktigt. 
Genom ordval som i följande citat handlar om att ”alla varit med” i ”besluts-
processandet”, att ”folk är med på noterna”, att man ”accepterar” och ”verk-
ligen vill” arbeta för det ”vi” har bestämt, tydliggörs den höga samverkans-
ambition som var utmärkande för majoriteten av de intervjuade manliga 
rektorerna. 

Man måste lyssna in och man måste vara ihärdig och tåla att utveckling är två 
steg fram och ett steg bak. Men sakta jobbar man vidare, och det är klart att 
då möter man dom här lärarna eller andra som tycker att det går för långsamt, 
som tycker att nu får du väl bestämma. Men då kanske man inte ser hela den 
där bilden av att ibland spelar det ingen roll om jag bestämmer någonting, det 
blir i alla fall inte så om inte alla varit med i själva beslutsprocessandet. (Rek-
tor 11, intervjustudie 2). 

IP: Om folk är med på noterna så blir det ju dessutom mycket bättre om man 
accepterar och verkligen vill jobba efter det som vi gemensamt har bestämt 

 I: Det är så du arbetar? 
 IP: Mm 
 I: Kan du säga något mer om det? 
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 IP: Alltså jag ser ju i grunden att vi är alla här tillsammans, det är inte jag 
och personalen utan vi är här på gemensamt uppdrag, vi har olika roller i 
uppdraget men vi har samma uppdrag i grunden och vi ska göra det bästa av 
det här vi har gemensamt. Det är så jag ser på det i grunden, och jag märker 
ju att jag har många supportrar framför allt bland dom yngre lärarna. 
I: I vilket avseende då? 
IP: Ja vad ska jag säga, särskilt bland dom lite äldre (lärarna) så finns det väl 
ibland förväntningar på rektor som bestämmande. Och de här kraven på att 
själv ta aktiv del i arbetet är inte alltid så lätt, och jag lever nog inte heller 
upp till den där bilden av hur jag som rektor och kanske manlig rektor då 
borde vara. En sån som i alla lägen bestämmer och sån tänker jag inte heller 
bli. Det ligger inte i min personlighet att vara sån. 
I: Hur vill du vara då? 
IP: Ja som jag sa, jag vill ha personalen med. 
(Rektor 7, intervjustudie 2) 

En annan av de intervjuade manliga rektorerna talar om sitt ledarskap som 
ett ”motiveringsarbete” och att det inte är han ”som ska göra jobbet” utan det 
är personalen som är genomförare. Utifrån detta talar han i citatet om att han 
själv varken ”ska” eller ”kan” fatta beslut om den pedagogiska planeringen 
och inte ska ”peta i detaljer”. Det tycks istället vara på en övergripande nivå 
som han vill verka när han talar om sitt pedagogiska ledarskap med hjälp av 
beteckningar som ”initiera diskussioner”, ”peka ut riktningar”, ”stötta och 
uppmuntra” – allt i förhållande till ”gemensamma mål”.  

Jag varken tycker att jag ska eller kan fatta beslut om till exempel den peda-
gogiska planeringen i arbetslagen. /…/ Det pedagogiska ledarskapet handlar 
inte om att vara den som går in och petar i detaljer utan om att initiera diskus-
sioner och peka ut riktningar och leda processen och stötta och uppmuntra 
dom som tar initiativ i rätt riktning mot våra gemensamma mål. (Rektor 2, in-
tervjustudie 2). 

Materialiserade samverkansnormer  
Att positionera sig som kommunicerande, inlyssnande, stöttande och upp-
muntrande, och att se sig själv som en rektor som värnar dialog och delak-
tighet och eftersträvar personalens kraftfullare medverkan och ansvar osv. 
tycktes också avgöra vad som organisatoriskt blev möjligt att åstadkomma 
inom de olika skolenheterna eller med andra ord vad som var innebördsgi-
vande för den materialiserade praktiken.  

Skolorna i intervjumaterialet hade i så gott som samtliga fall antagit lik-
nande organisationsformer med olika grupperingar/arbetslag och delegerat 
ansvar ut i enheterna till arbetslagsledare, företrädare för förskola och fritids, 
biträdande rektorer, skolintendenter osv. Man tycktes organisera sina verk-
samheter utifrån principer som gav alla personalkategorier möjlighet att 
medverka. Sättet man talade om sina organisations- och arbetssätt varierade 
och utvecklades ofta med hjälp av olika konkreta exempel.  
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Den första av följande två rektorer som här får illustrera detta mer gene-
rella drag, talar om problemet med storleken på klasserna och begränsade 
lokalutrymmen. Denne rektor har lagt ner ett stort arbete på att organisera sin 
verksamhet i syfte att uppnå bästa möjliga förutsättningar för personalsam-
verkan och skolutveckling. Han har utsett nio arbetslagsledare som står i 
schemalagd och regelbunden kontakt med skolans ledning. Över arbetslags-
gränserna verkar sedan olika grupperingar för t.ex. ”mer strategiska och 
långsiktiga pedagogiska frågor”, mål- och ämnesrelaterade frågor, samver-
kansgrupp för övergripande personal- och resursfrågor, schemalagda infor-
mationsmöten med all personal osv.  

Problemet han ställts inför gäller hur man trots begränsade lokalutrym-
men ändå kan hålla nere elevantalet i de enskilda klasserna utan att minska 
det totala elevantalet på skolan. Frågan har tagits upp i särskilda möten med 
arbetslagsledarna, på arbetsplatsträffar och behandlats fackligt. Dessutom 
har rektor i flera remissomgångar stått i öppen dialog med personalen. Han 
har ”lyssnat” och tillsammans med personalen tagit fram ombearbetade för-
slag, som ”man diskuterat ute i arbetslagen” osv. 

Alltså 25, 26 elever i samma klass tycker man (lärarna) är för stort. Och då 
har jag lyssnat och ok jag ska se om vi kan hitta någon annan organisation 
och då har vi tillsammans tagit fram fyra alternativ som jag har redovisat till-
baka ut. Sedan har man diskuterat ute i arbetslagen och kommit fram med 
nya förslag. Så alla är engagerade och det har ju kommit fram bra förslag. 
(Rektor 11, intervjustudie 2) 

I det följande byggs talet ytterligare upp med hjälp av ord och uttryck som i 
första hand pekar ut medarbetarna: ”alla”, ”fått chansen”, ”titta på”, ”tänkt 
på”, ”lämna synpunkter” och ”förslag”, ”vi” har resonerat. För denne rektor 
handlar det inte heller om att i alla lägen ge sig själv tolkningsföreträde. 
Istället är han öppen för möjligheten att personalens förslag ibland kan vara 
”mycket bättre” än hans egna.   

Problemet är att vi har för lite lokaler, det är så det är. Vi sitter för trångt och 
vi vill försöka se om man skulle kunna minska klasserna. Samtidigt så måste 
vi ta emot ett visst antal barn för det har vi räknat in i budget, annars går vi 
inte ihop. Då får man förklara att tar vi färre barn, ja då måste personal sluta 
och det vill ju ingen. Samtidigt är det ju bra, har vi volym här är det möjligt 
att få extraresurser i olika former. Och då har alla fått chansen att titta på det 
och lämna synpunkter och tänkt på det här och vi har resonerat och försökt att 
hitta någon annan lösning för då kommer det ju fram förslag som kan vara 
bra. /…/ men då har alla chansen att komma med förslag och jag menar det 
är inte säkert att jag har tänkt rätt från början. Förra året i en annan fråga var 
det ett förslag som kom fram som var mycket bättre så då köpte jag det. 
(Rektor 11, intervjustudie 2). 
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I det andra exemplet talar rektor om samverkansmodellen ur elevernas per-
spektiv. För honom gäller det att få ”ett större grepp” om undervisningen, 
och han har lagt ner mycket energi på att organisera och skapa bättre förut-
sättningar för arbetslagarbete. Detta organisations- och arbetssätt ser han 
som en möjlig väg mot att ge eleverna mer av ett ”helhetsperspektiv på lä-
randet”. Här kopplas således utbildningsuppdraget ihop med sättet att orga-
nisera eller som han uttrycker det ”de organisatoriska förutsättningarna” för 
pedagogiskt samarbete och elevers lärande. Elevernas lärande är beroende av 
personalgrupper i samverkan - inkluderat en samverkande rektor.  

Lärare i ett arbetslag behöver helt enkelt samarbeta pedagogiskt och att man 
inte i första hand tänker sig att den pedagogiska utvecklingen sker inom en 
ämnesgrupp utan att det pedagogiska samarbetet och utvecklingen sker i ett 
arbetslag som består av lärare som jobbar med olika delar av elevernas ut-
bildning och att man gör det utifrån elevernas perspektiv så att eleven får ett 
helhetsperspektiv på lärandet. Och det är just det som ställer krav på att vi 
förmår samlas runt gemensamma mål i samverkan, där mitt ledarskap finns 
med som en självklar del och enligt samma principer. (Rektor 2, intervjustu-
die 2) 

De konkreta handlingar och åtgärder som denne rektor kopplar samman med 
sin samverkanssträvan är ett redan fattat beslut om en ny organisation, och 
att han kontinuerligt genomför medarbetarsamtal utifrån kompetensutveck-
lingsplaner som utarbetas både för den enskilde individen och för arbetsen-
heterna. Andra konkreta handlingsinsatser som rektor anser sig behöva göra, 
är att på olika sätt ”initiera pedagogiska diskussioner”. 

Jag initierar pedagogiska diskussioner som utgår från styrdokument och 
andra tankar och idéer som på olika sätt visar på att det är den riktningen vi 
ska gå och utveckla oss. Men jag ser att det definitivt är ett långvarigt arbete 
som man får jobba med på olika sätt där medarbetarsamtal är en del i det här, 
kompetensutveckling en annan del. (Rektor 2, intervjustudie2) 

De kommunicerande, inlyssnande, samverkande osv. positioner man intagit 
materialiserades således i praktiker som skapade möjlighet för ”alla” att titta, 
tänka, reflektera, lämna synpunkter och förslag osv. Genom konkret hand-
lande och sätt att organisera sina verksamheter öppnade rektorerna därmed 
upp för olika typer av samverkan. Att som rektor träda tillbaka och lämna 
utrymme för personalens förslag eller organisera för samarbete och samver-
kan mellan olika personalgrupper runt gemensamma mål, sammanföll för ett 
antal av dessa manliga rektorer till stora delar med den första intervjustudi-
ens kvinnor, där varken självhävdelsebehov, eller maktanspråk hamnade 
främst utan ledarskapet snarare formulerades i termer av sociala och kom-
munikativa strävanden.  
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”Det är ju jag som bestämmer” 
Samtidigt betonar samtliga de intervjuade männen sin beslutande roll i sam-
manhanget och det viktiga i att ta ansvar för beslutsfattandet – dock på skilda 
sätt.271 Nedan redovisar jag det tal där den majoritet av fem rektorer, inom 
ramen för sina gränsöverskridande subjektspositioner, även positionerar sig 
som beslutsföra rektorer.  

Talet om beslut löpte ofta som en röd tråd genom dessa fem manliga rek-
torers utsagor; att ”komma” till beslut, att (inte) ”överlämna” beslut, att ”ta”, 
”driva” och ”fatta” beslut och ”tycka” (olika) om beslut, ”stå för” beslut och 
att ”genomföra” beslut. Beteckningarna går i linje med det processtänkande 
ifråga om beslutsfattande som rektorerna samtidigt ger uttryck för. Om talet 
om beslut ligger i den ena vågskålen, ligger talet om att lyssna i den andra. 
Att vara inlyssnande, lyssna på, lyssna in och av, är en del av ”beslutspro-
cessen”. Citaten nedan illustrerar hur att ”lyssna på” kommer först och ”se-
dan” fattas beslut.  

Ja alltså principen är ju att man lyssnar på vad dom (personalen) säger och 
tycker och att man sedan fattar beslut. /…/ Men jag vet ju att det finns vissa 
frågor där man inte är nöjd och tycker att man skulle satsa på någonting an-
nat. Men den diskussionen tar inte jag längre utan nu har jag beslutat och se-
dan är det pengarna som avgör. /…/ Alltså det handlar ju om att folk ska kän-
na ett ansvar för hela skolan och inte bara sin egen klass. Men sedan är det är 
ju jag som bestämmer vilket förslag det blir och när vi har bestämt då blir det 
så. (Rektor 1, intervjustudie 2) 

Det är ändå jag som fattar beslutet sedan utifrån att jag har lyssnat på vad 
dom säger och att det inte är säkert att det blir som du säger bara för att jag 
har lyssnat på dig.  För jag måste väga in allt och det tror jag att alla förstår. 
/…/ Och om det blir fel då blir det ju jag som är ansvarig. Om vi fattar beslut 
som går helt käpprätt åt skogen och kostar för mycket så är det jag som är an-
svarig och därför så måste jag ta beslutet. (Rektor 11, intervjustudie 2) 

Det handlar ju också om att orka driva igenom dom beslut alltså som skapar 
förutsättningar för utveckling. Då gäller det ju att driva driva det trots att man 
kanske möter på motstånd./…/  Men det måste ju ske i form av ett motiver-
ingsarbete på flera plan alltså där man både skapar förutsättningar och för 
samtal både individuellt och i större grupper. (Rektor 2, intervjustudie 2) 

I allt detta tal om delaktighet och samverkan intog således de intervjuade 
samtidigt positionen beslutsför rektor. Detta innebar att vara den som till 
syvende och sist fattade beslut och bestämde, samtidigt som man strävade 
efter att beslutsfattandet skulle ske i samverkan med övrig personal. Man 
förenade även sin bemyndigade position med krav som de intervjuade på 

                                                      
271 Se vidare avsnittet ”Särartsdiskursens fortsatta lockelser”, som redovisas längre fram i 
detta kapitel och där utgångspunkten för 2 (av de 7) manliga rektorernas ambitioner inte 
främst handlar om samverkan. 
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olika sätt ställde på sin personal. Kraven formulerades ofta i termer av ”an-
svar”, att alla förväntas ta och känna ett ansvar för hela verksamheten och 
det gemensamma uppdraget. Även om de intervjuade framställde sig själva 
som ytterst ansvariga, var det uppenbart att samverkansprincipen även inne-
höll ett ömsesidigt ansvarstagande där rektor ”delegerat ansvar” och ett 
medansvar, ”utökat ansvar” med förväntningar på medarbetarnas ”personli-
ga” ansvarstagande.  

Öppna identifikationer med det feminina 
På direkt fråga talar också några av de intervjuade om sitt ledarskap i termer 
av ”kvinnliga drag” och ”kvinnliga sidor”, i följande citat genom att vara 
fysisk och känslosam.  

I: Är du representativ för en traditionell manlig skolledare tycker du? 
 IP: Jag vet att jag mer är den där emotionella fysiska och mer känslosam då. 
Det är väl kvinnliga drag då kan man tänka. Medan jag är rätt dålig på att hål-
la ordning på papper och sånt där och det borde man ju ha väldigt bra ordning 
på när man jobbar som rektor det är ju den där myndighetsdelen. (Rektor 11, 
intervjustudie 2). 

En annan av de intervjuade manliga rektorerna talar om sig själv som ”blan-
dad”. Samtidigt som han vill betraktas som ordentligt beslutsför är det de 
kvinnliga sidorna som oftast kommer fram i form av att vara mjuk. 

Som svar på frågan så är jag nog inte varken det ena eller det andra. Jag är 
nog i så fall blandad har väl lite av båda, beroende på vad man menar förstås 
med det. Någon macholedare är jag ju inte men jag tycker nog om att ge in-
tryck av att vara ordentligt beslutsför och bestämmande i vissa lägen, samti-
digt som det mjuka om man med det menar mer kvinnliga sidor, väl är det 
som oftast kommer fram. (Rektor 8, intervjustudie 2). 

Några av de intervjuade männen har också uppfattat förändrade förväntning-
ar och synsätt.  I följande citat talar rektor om en ”jätteförändring” och ett 
”paradigmskifte” när det gäller skolans ledarskap. Det tidigare ”mer be-
stämmande” ledarskapet har förändrats genom yngre lärares och föräldrars 
krav, rättigheter och förväntningar. 

Man har ju varit van vid ett annat mer bestämmande ledarskap tidigare men 
nu får vi ju in allt yngre lärare som ju inte har erfarenhet av hur det var utan 
dessutom kräver ännu mer för att inte tala om föräldrarna som är mer med-
vetna om att man har rätt att välja och som förväntar sig andra saker så att det 
är ju en jätteförändring paradigmskifte får man väl kalla det nästan. (Rektor 
11, intervjustudie 2) 

En annan av de intervjuade männen bekräftar de förändrade förväntningarna 
på skolans ledarskap och hänvisar även han till yngre lärare. I följande citat 
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tar han även öppet avstånd från maskulina förväntningar på att vara en rektor 
”som i alla lägen bestämmer”.. 

. . .och jag märker ju att jag har många supportrar framför allt bland dom 
yngre lärarna. 

 I: I vilket avseende då? 
 IP: Ja vad ska jag säga, särskilt bland dom lite äldre (lärarna) så finns det väl 
ibland förväntningar på rektor som bestämmande. Och de här kraven på (lära-
ren) att själv ta aktiv del i arbetet är inte alltid så lätt, och jag lever nog inte 
heller upp till den där bilden av hur jag som rektor och kanske manlig rektor 
då borde vara. En sån som i alla lägen bestämmer och sån tänker jag inte hel-
ler bli. Det ligger inte i min personlighet att vara sån. 
I: Hur vill du vara då? 
IP: Ja som jag sa, jag vill ha personalen med. 
 (Rektor 7, intervjustudie 2, del av redan redovisat citat ovan). 

För de manliga rektorerna ovan är således femininiteten möjlig att öppet 
identifiera sig med. Liksom för de övriga äger subjektskapandet rum med 
hjälp av feminina identifikationer och de intervjuade männen blir kvinnliga 
genom att t.ex. vara fysiska, känslosamma, mjuka och inte i alla lägen be-
stämmande.  

Sammanfattningsvis framstår majoriteten av de intervjuade männen således 
inte som rektorer främst styrda av traditionellt maskulina och auktoritära 
ledningsideal där självhävdelse och självklara maktanspråk hamnar i för-
grunden, på bekostnad av kommunikation och social samverkan. Istället 
positionerar man sig med hjälp av en gränsöverskridande och femininitetsbe-
jakande könsdiskurs. Samtidigt som denna majoritet av män talar om vikten 
av att fatta beslut och på olika sätt markerar sin beslutande kapacitet så sker 
detta inom ramen för delaktighet och genom att positionera sig som kommu-
nicerande och inlyssnande rektorer. På samma sätt som de kvinnliga rekto-
rerna i den första intervjustudien bryter de mot skolledningstraditionen när 
de konstituerar sig själva och sitt ledarskap med hjälp av feminint kodade 
språkliga beteckningar och innebörder.  

Gränsöverskridande subjektspositioner: kvinnliga rektorer 
Samtliga kvinnor i studien talar både om sig själva och om sitt skolledarskap 
med hjälp av liknande ord och uttryck som de manliga rektorerna och sätter 
samverkan och gemensamhetsprinciperna högt. Även om de språkliga be-
teckningarna inte alltid är identiska så kan innebörden dvs. betydelsen och 
dess konsekvenser tolkas som desamma. Där de manliga rektorerna förde 
fram betydelsen av kommunikation, dialog, delaktighet och medverkan, 
betonar de kvinnliga rektorerna betydelsen av kommunikation, dialog, dele-
gering, självständighet och inflytande. Till skillnad från de intervjuade 
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kvinnliga rektorerna i den första intervjustudien är könspolariteten nu nedto-
nad och ingen av de sju kvinnorna i den andra intervjustudien intar subjekts-
positioner i särställning. 

En av de intervjuade kvinnliga rektorerna talar, likt några av männen 
ovan, också om sitt förändrade ”ledarskapsperspektiv”. För henne är skolan 
inte längre ”min skola” utan” vår skola” och hon talar om sitt eget ledarskap 
i termer av ”delegation”.  

Alltså de-le-gation är min idé när det gäller det här, och då har ju mitt ledar-
skapsperspektiv förändrats. Det innebär att det här inte är min skola utan det 
är vår skola. /…/ Förr tänkte man ju ofta om det var något, att vad tänker 
skolledningen göra åt det. Det var en sådan där klassiker. Jag har aldrig hört 
någon som har sagt det här, för här känner ju folk att det här är deras skola. 
(Rektor 12, intervjustudie2) 

Delegation kopplas i citatet ovan samman med ”vårt” och denna rektor talar 
genomgående i intervjun om ”vårt uppdrag”, ”våra pengar”, ”vår kvalitet” 
och ”vår skola”. Man kan anta att det är den gemensamma känslan för skol-
enheten som den intervjuade eftersträvar och som uppnås genom olika for-
mer av delegering, ”här känner ju folk att det här är deras skola”. I följande 
citat ger samma rektor ytterligare information genom att koppla ”folks själv-
ständighet” och ”kommunikation” till talet om delegation. Med hjälp av 
delegering vill den intervjuade uppnå medarbetarnas självständighet och 
kommunikationen pekar hon ut som styrmedlet. 

Det bygger ju på den här delegationen och folks självständighet och då blir 
kommunikationen viktig och att prata med folk. Jag tycker ju att det är kul att 
veta alltså det är ju ett sätt att styra att man vet hur folk tänker, hur folk job-
bar och vad dom vill och vad jag tycker. (Rektor 12, intervjustudie 2) 

Likt de manliga rektorerna talar här samtliga intervjuade kvinnor om sig 
själva som kommunicerande rektorer: ”jag har en sådan otroligt bra kommu-
nikation med mina medarbetare, både lärare och annan personal”. Man 
framhåller på olika sätt betydelsen av att ”kommunicera” och att företräda ett 
”kommunikativt ledarskap”. I följande citat kopplas kommunikationen 
samman med ”stödjande och utmanande”. Genom att ”kommunicera verk-
samheten” kan man som rektor både ge stöd och förhålla sig kritisk. 

I: Vad är viktigt för dig som ledare? 
 IP: Att man kommunicerar verksamheten, väldigt mycket kommunikativt le-
darskap, stödjande och utmanande. Man måste utmana och våga titta kritiskt 
på verksamheten och samtidigt stödja. Men hela tiden kommunicera. (Rektor 
6, intervjustudie 2) 

För en annan av de kvinnliga rektorerna är sättet att bedriva ledarskap för-
enat med att ”se till att det finns ett inflytande” för såväl lärare som elever. 
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Med hjälp av ”kommunikation” och ”dialog” är det även möjligt för henne 
själv att skaffa sig ett inflytande. Kommunikation tycks därmed för flera av 
de intervjuade mycket tydligt användas som ett styrmedel.  

Sättet för mig att bedriva ledarskap, och det är väldigt viktigt för mig, att se 
till att det finns ett inflytande för personalen också och att man inte bara ut-
sätts för någonting. /…/ En av mina utmaningar just nu i skolutvecklingen är 
att ge eleverna ett ökat inflytande över undervisningen. /…/ Just den här 
kommunikationen och dialogen det är så självklart och mitt sätt att också 
själv skaffa mig ett inflytande. (Rektor 4, intervjustudie 2) 

Denna rektor har samma ambition när det gäller beslutsfattandet och att vara 
en rektor som ser till att alla är med - ”jaha, det där har vi pratat om, det 
känner vi till” - och att inte ”köra över folk”. I citatet är t.o.m. ”det viktigas-
te” att besluten är ”förankrade” och ”diskuterade”.  

Det viktigaste är ju att det är ett förankrat beslut. Jag tror inte på beslut där 
man kör över folk. Det kan ju finnas tillfällen då man blir tvungen att köra 
över en och annan men alltså i princip så ska ju besluten vara diskuterade och 
förankrade, inte alltid ett konsensusbeslut men dom ska inte vara okända utan 
det ska vara att jaha, det här har vi pratat om, det känner vi till. Det här har vi 
varit med och tyckt om. (Rektor 4, intervjustudie 2). 

För en annan av de intervjuade handlar ledarskap om delegering ”hela vä-
gen”. I citatet talar hon om att släppa” makt och befogenheter ”ner hela ti-
den” att ha ”tilltro” till medarbetare längre ner i hierarkin och ”låta dem 
växa”. 

Vi måste släppa vår makt och befogenheter ner hela tiden det vill säga jag 
måste släppa mina biträdande som ska vara mycket mer operativa än jag för 
jag hamnar alltid i dom svåra ärendena i alla fall. Men dom som är mest ope-
rativa det är ju våra utbildningsledare som är närmaste chef i alla lägen och 
då måste vi ha tilltro till att dom fungerar och låta dom växa. (Rektor 13, in-
tervjustudie 2). 

Ytterligare en annan talar om sin arbets- ”filosofi” i termer av ”tillit” och att 
ge ”befogenhet och ansvar” för att få medarbetarna att ”växa” och föra en 
”dialog” så att ”alla är med på spåret”. En annan talar om att den ständiga 
dialogen och att leva med kommunikationsprocesserna också ställer krav på 
att alltid vara på ”max”. 

I: vad är det för ledarskap du vill gestalta? 
 IP: /…/ Ger man befogenhet och ansvar så växer ju människor, det stämmer 
till 95 procent och är den filosofi jag tror på och arbetar efter. Sedan är det 
kanske någon som inte gör det och där det blir det misslyckat, men man mås-
te hela tiden utgå från tilliten och prova det. /…/ jag tycker att man ska ha en 
dialog så att alla är med på spåret. (Rektor 14, intervjustudie 2). 
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Jag lever ju med processerna jämt och arbetar ju på det sättet. /…/ Men det 
kräver ju att jag är på max, att jag alltid håller på och bereder, remissar, om-
prövar och tar emot nya synpunkter. (Rektor 10, intervjustudie 2). 

De intervjuade kvinnorna positionerar sig således som kommunicerande och 
delegerande rektorer, som med tilltro till sin personal vill ge dem makt och 
befogenheter och se dem växa, som sätter dialogen högt och värnar medar-
betarnas självständighet och inflytande osv. Dessa sätt att positionera sig 
följer således liknande principer för samverkan som var vägledande för ma-
joriteten av de manliga rektorerna, och blir också avgörande för de kvinnliga 
rektorernas materialiserade praktiker.  

Materialiserade samverkansnormer 
Kvinnorna har byggt upp sina skolenheter på liknande sätt som sina manliga 
kollegor med olika grupperingar/arbetslag tillsammans med varierande for-
mer av delegerade befogenheter. De tycks ha lagt ner ett stort engagemang 
på att finna organisations- och arbetssätt i överensstämmelse med sina led-
ningsambitioner, ”vi har pratat mycket om hur vi ska organisera” eller ”vi 
var tvungna att göra om organisationen” och ”det gick mycket tid åt att för-
bereda en omorganisering”. Detta illustreras i det följande med hjälp av två 
representativa exempel. 

I det första exemplet berättar en rektor om sitt sätt att organisera verk-
samheten genom att använda uttrycket ”vända upp och ner på den där pyra-
miden”. Ungar och föräldrar ”är” verksamheten, rektor supportrar ”under-
ifrån”. Hon vill inte ha ”en väldigt hårt strukturerad organisation” utan väljer 
istället att ”kommunicera” och ”relatera”. Samtidigt betonar hon betydelsen 
av sin egen närvaro och tillgänglighet. 

Med många års erfarenhet i bagaget har jag valt att istället för att ha en väl-
digt hårt strukturerad organisation så kommunicerar vi och relaterar till var-
andra istället, och då kan jag säga att då väljer jag att göra det istället för dom 
där strukturerna. /…/ Det traditionella sättet är ju att ge arbetslagsledare lite 
nedsättning och så bildar man en ledningsgrupp med dom. En del garnerar 
sig ju med många biträdande också. Men det kändes himla omodernt, jag är 
mera för den där organiska strukturen. Alltså vi är till för verksamheten så jag 
vill gärna vända upp och ner på den där pyramiden. Ungar och föräldrar är 
verksamheten, jag sitter där nere och supportrar underifrån och gör så att det 
blir så bra det kan. . /…/ Så tror jag numera på, alltså det har jag inte alltid 
trott, men jag tror på att det är viktigt att jag sitter här, är tillgänglig och att 
dom vet att jag finns. Att just i en skola är man (rektor) en väldigt viktig per-
son både för ungarna och personalen. (Rektor 12, intervjustudie 2). 

Den intervjuade har skapat en väldigt smal ledningsgrupp, ”lätt och enkel” 
och effektivt fungerande i hanteringen av ”skollivet”. Verksamheten styrs 
genom ett utvidgat klasslärarsystem med ämneskompetens där alla ingår i 
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olika arbetslag och projektgrupper och rapporterar till rektor. Den enda 
grupp som rektor själv leder är en skolutvecklingsgrupp där hon tillsammans 
med representanter för arbetslagen lägger upp strategier för skolans pedago-
giska och innehållsliga utveckling. Diskussioner som rör frågor av bredare 
allmänintresse äger rum på månatliga arbetsplatsträffar. Även schema och 
tjänstefördelning sköts av lärare. Principen är att bara gripa in ”när det be-
hövs”. 

Så det innebär att dom jobbar självständigt i arbetslagen och så rapporterar 
dom till mig. Och dom lägger schema och tjänstefördelning själva och ham-
nar dom i lite svåra avvägningar så stämmer dom av med mig och jag försö-
ker då att inte lägga mig i allt för mycket. /…/ Dom går runt (med tjänsteför-
delningen) till dom andra och frågar och så kör vi det fackligt och ibland flera 
gånger fram och tillbaka i gruppen så att det blir så att alla känner att det här 
ställer vi upp på. Och nu är det då någon som inte gillar det här riktigt, ja då 
får jag ta den striden, alltså då tar jag den kampen, men inte annars. (Rektor 
12, intervjustudie 2). 

Denna rektor har således tillskapat en verksamhet som bygger på persona-
lens självständighet och där hon själv håller sig i bakgrunden och ”support-
rar” underifrån. Av utsagan framstår hennes funktion som mer stödjande än 
bestämmande och hon ser sin egen närvaro och tillgänglighet som viktig. 
Med henne kan man ”stämma av” utan att rektor nödvändigtvis ”lägger sig 
i” samtidigt som hon finns där och rycker in när något inte fungerar och tar 
”striden” eller ”kampen”.  Hon använder då och då - på samma sätt som 
både manliga och kvinnliga intervjuade - uttrycket ”fram och tillbaka” vilket 
avser ett remissförfarande i syfte att få alla att känna ”att det här ställer vi 
upp på”. Hennes tal förmedlar ett otvetydigt intryck av att hennes sätt att 
leda skolan i hög grad bygger på en ständigt pågående kommunikation mel-
lan denna rektor och hennes medarbetare. 

En annan av de intervjuade har på liknande sätt organiserat verksamheten 
i form av självgående arbetslagsenheter under ledning av studieledare. Även 
här utgår rektors organisations- och arbetssätt från kommunikationen med 
medarbetarna, vilka hon ”litar på” och som levererar ”resultat”. Kommuni-
kationen gör det också möjligt att få veta hur ”folk tänker och tycker innan” 
beslut fattas.  

Vi har en jättebra kommunikation där jag har ett gäng studieledare som leder 
arbetslagen som jag litar på till hundra procent. Jag vet att dom tar upp frågor 
och diskuterar i sina arbetslag, jag vet att jag får ett resultat tillbaka. Det be-
tyder att när jag träffar studieledarna så har vi en jättebra bild över hur folk 
tänker och tycker innan vi tar ett beslut och det är en väldigt stor trygghet för 
mig. (Rektor 4, intervjustudie 2)  

För denna rektor går mycket tydligt kommunikation och inflytande hand i 
hand, ett inflytande som gäller såväl henne själv som medarbetarna. I följan-
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de citat talar hon om hur hon i samverkan med sin personal söker olika sätt 
att organisera för ett bra elevinflytande som gäller det reella inflytandet över 
innehållet i undervisningen. Att uppnå denna målsättning talar den intervju-
ade om som en ”process” som tar tid och där man pratar ihop sig för att få 
allihop med på tåget. Man prövar sig fram genom olika provperioder, sjösät-
ter, drar lärdomar, fortsätter diskutera och prövar igen. Denna samverkans-
process inkluderar även föräldrarna och att också ta eventuella ”organisato-
riska förändringar” i beaktande.  

Vi jobbar med att få ett bra elevinflytande för framför allt sex till nio, och då 
handlar det inte om klassråd och elevråd utan det handlar om det reella infly-
tandet. Det är ingen lätt grej kan jag säga utan vi har haft olika provperioder 
under förra läsåret, vi sjösatte en variant som vi har jobbat med i år och dragit 
en mängd lärdomar utav. Vi har fortfarande som personal en del diskussioner 
kvar i vilken mån eleverna till exempel kan vara med och diskutera innehållet 
i undervisningen. /…/ Man vet alltså att det här är en process som tar tid det 
tar ett år innan man har pratat ihop sig, är det så här vi vill satsa, är det dit vi 
vill, kan vi gå med på det här allihopa, är vi med på tåget och så vidare. Och 
sedan ett år utav prövningar där man har vissa perioder där man försöker att 
testa och se vad blir det utav det här, hur ser föräldrarna på det vad behöver vi 
göra för organisatoriska förändringar för att det ska funka, och man tar en bit 
i taget. (Rektor 4, intervjustudie 2) 

Ovanstående exempel visar hur de intervjuade kvinnliga rektorerna i talet 
också är handlande rektorer och hårt engagerade i att skapa verksamheter i 
överensstämmelse med deras förståelse av vilka slags rektorer de är. Sätten 
som de tänker, talar och framställer sig själva som rektorer blir med andra 
ord liksom för männen, subjektivitetsskapande med praktiska konsekvenser. 
Detta äger rum med hjälp av ord och uttryck som sammantagna producerar 
en innebörd i samstämmighet med de manliga rektorernas utsagor. De dele-
gerande, kommunicerande och självständighetssträvande positioner de 
kvinnliga rektorerna intagit materialiseras i praktiker som bygger på dialog 
och samverkan. På liknande sätt som de manliga rektorerna träder även de 
intervjuade kvinnorna tillbaka och lämnar utrymme för personalens själv-
ständiga agerande och inflytande. Genom att delegera befogenheter och an-
svar ut i verksamheten skapas också en möjlighet för de intervjuade att pla-
cera sig själva i bakgrunden, ”supportra underifrån” och använda kommuni-
kationen med medarbetarna ”som ett sätt att styra”. Denna bland kvinnorna 
klart uttalade princip att betrakta kommunikation som styrmedel låg mer 
implicit i de manliga rektorernas tal när de t.ex. talade om svårigheten med 
att genomföra beslut om inte medarbetarna är ”med på noterna” osv. 

”Jag är bra på att peka med hela handen” 
Samtidigt med betoningen på ett delegerat ansvar, självständighet, dialog 
och inflytande positionerar sig de intervjuade kvinnorna, på liknande sätt 
som männen, som beslutsföra rektorer och är noga med att på olika sätt po-
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ängtera sitt ledningsansvar och vikten av att vara den som ytterst står för och 
fattar de avgörande besluten. Det finns många sätt att förhålla sig till besluts-
ansvaret, men genomgående talar man i intervjuerna mycket frekvent om 
”beslutandet”. Det sker i termer av att ta beslut, fatta beslut, vara med och 
besluta, genomföra beslut och vara snabb i beslut. 

I följande citat placeras att vara ”väldigt snäll och hygglig och tillmötes-
gående” i ena vågskålen medan att vara ”bra på att peka med handen” och att 
”jag” fattar besluten, hamnar i den andra. Denna rektor ger också intressant 
information om att det är ”när besluten ska fattas” som hon ”blir” ledare. Där 
tycks ledarskapets kärna finnas för de intervjuade kvinnliga rektorerna. 

Det är jag som fattar besluten, alltså jag är väldigt snäll och hygglig och till-
mötesgående men jag är bra på att peka med hela handen. /…/ Till sist måste 
man ta ett beslut, vart man vill och sedan kan man ju lyssna allt vad man or-
kar men till syvende och sist så måste jag ju ta ett beslut. /…/ och det är då, 
när besluten ska fattas, som jag blir ledare och utan tvekan pekar med hela 
handen. (Rektor 12, intervjustudie 2). 

Även i nästa citat talar rektor om att ”peka med hela handen”, något som hon 
tar till som ”den yttersta gränsen” om förtroendet för medarbetarna ”inte 
funkar”. Samtidigt väver hon flera gånger i det korta citatet in och betonar 
förtroendet för medarbetarna som en viktig utgångspunkt för ledarskapet och 
beslutsfattandet. 

I: Hur är en bra rektor då, vad är viktigt?  
 IP: Att lita på mina medarbetare det tycker jag är viktigt, men till den yttersta 
gränsen när det inte funkar, och då kan jag peka med hela handen. Men alltså 
jag litar och har fullt förtroende för min personal och utgår ifrån att folk gör 
sitt allra bästa och jag har väldigt sällan blivit besviken och utgångspunkten 
för hur jag arbetar som ledare utgår från just detta. (Rektor 3, intervjustudie 
2). 

En annan av de intervjuade materialiserar sin subjektsposition som beslutsför 
rektor genom att driva en effektivisering av ledningsarbetet i form av en 
projektorganiserad verksamhet med möjlighet för henne själv och lednings-
gruppen att utöva en tydligare styrning. Samtidigt lämnar hon öppet för den-
na förändringsprocess att få ta tid och som det tycks, att den sker i kommu-
nikation med medarbetarna.  

Det finns ju många olika sätt att arbeta och fatta beslut i en ledningsgrupp 
som är mer vitt och verksamhetsbefrämjande än det där gamla traditionella 
skolprocessandet. Och det vill jag att vi för in och tror på som en framkomlig 
väg. Vi måste helt enkelt komma över det där ensidiga processandet och pro-
cessbeslutandet. Men det kommer ju att ta tid, för att alla ser fördelar och 
nackdelar och det är ju ett både och-sätt vi pratar om. (Rektor 14, intervjustu-
die 2) 
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I det följande talar den intervjuade om sig själv som den som står på ”barri-
kaden” och pekar ut färdriktningen ”dit ska vi” och i viktiga och strategiska 
frågor ”har jag sista ordet”. 

Det är jag som står på barrikaden och pekar och talar om att dit ska vi. /…/ 
Jag kan acceptera att det inte behöver vara min åsikt som gäller om det inte är 
någon viktig fråga eller strategisk fråga. Men när det blir sådana frågor då 
markerar jag vad jag tycker och då tycker jag att jag har sista ordet som leda-
re och ansvarig. (Rektor 13, intervjustudie 2). 

Till talet om sig själva som beslutsföra ledare, som i kraft av sin bemyndiga-
de position har ”sista ordet”, fogar de intervjuade också rätten att ställa krav, 
ofta uttryckt i termer av ansvar. De kvinnliga rektorerna delegerar befogen-
heter och organiserar för personalens självständighet och inflytande men 
ställer samtidigt krav på medarbetarnas ansvarstagande, att de känner att det 
är ”deras ansvar”, att man inte ”lägger ansvar” på någon annan, att man job-
bar ”under ansvar”. Delegerade befogenheter tycks till lika del innehålla 
delegerat ansvar. Inom ramen för sina gränsöverskridande subjektspositioner 
materialiserar de kvinnliga rektorerna således på liknande sätt som männen 
sin beslutsföra position genom att t.ex. förändra organisationsstrukturen, 
delegera befogenheter men samtidigt när det krävs peka med hela handen, 
vara den som bestämmer och ställa krav på medarbetarnas ansvarstagande.  

Även de kvinnliga skolledarna utmanar således könsgränserna. De är inga-
lunda rektorer som helt utan anspråk på makt och inflytande formar sina 
ledningspraktiker med en större social skicklighet och känsla för det gemen-
samma än sina manliga kollegor. Kvinnorna i den andra intervjustudien sär-
skiljer inte, som kvinnorna i den första intervjustudien, sig själva och sina 
samverkande ledningsambitioner som överlägset bättre och i motsatsförhål-
lande till manligt skolledarskap. Istället sätter de på ett självklart och liknan-
de sätt som männen gemensamhetsprinciperna och den sociala och kommu-
nikativa organiseringen högt i form av delegerade befogenheter, självstän-
dighet, dialog och inflytande. Samtidigt positionerar de sig på maskulint vis 
och på samma sätt som männen, som beslutsföra och handlingskraftiga leda-
re och materialiserar, till skillnad från kvinnorna i den första intervjustudien, 
t.ex. ledningsstrategier bort från processande och ständiga remissrundor mot 
en effektivare ledningsorganisation av mer strategiskt snitt.  

De positionerar sig därmed, precis som de intervjuade männen, inom en i 
skolledningssammanhanget ny och gränsöverskridande könsdiskurs där fe-
mininitet såväl som maskulinitet är möjlig att förkroppsliga och materialisera 
i ledningspraktiker och sätt att vara. Denna könsdiskurs genom vilken de 
intervjuade kvinnorna talar gör det möjligt att på ett självklarare sätt än 
kvinnorna i den första intervjustudien, praktisera beslutskraft och ”peka med 
hela handen”. Skillnadsdiskursens tidigare fokus på det specifikt kvinnliga 
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och annorlunda skolledarskapet uteslöt, som framgick i kapitel 8, kvinnornas 
gränsöverskridande och maskulina materialiseringar. När så femininiteten ett 
antal år senare inte längre i förhållande till skolledarskapet pekas ut som 
avvikande och unik, formuleras så en gränsöverskridande könsdiskurs där 
maskuliniteten inte längre tycks vara omöjlig att också för kvinnorna både 
identifiera sig med och materialisera. 

Öppna identifikationer med det maskulina 
På direkt fråga talar också några av de kvinnliga rektorerna om sig själva och 
sitt ledarskap som ”mera manligt” och förenat med snabba och ibland obe-
kväma beslut. I följande citat beskrivs den manlighet som den intervjuade 
förknippar sig med som ”att inte vara rädd för att ta kommandot” och att 
”kunna peka med hela handen”. 

I: Är du en typisk kvinnlig skolledare? 
 IP: Nej tvärtom, jag tror nog att om du frågar så är jag nog mera manlig i 
mitt ledarskap på ett sätt. 
I: Hur då? 
IP: Ja, jag vet inte men det är väl det där med att inte vara rädd för att ta 
kommandot och det där att kunna peka med hela handen. 
I: Men du är ju också väldigt samverkande och delegerande och 
IP: Kan vara både och. Och dom (personalen) vill ha en som kan peka med 
hela handen en mer manlig chef eller med dom där förtecknen. (Rektor 12, 
intervjustudie 2). 

I det andra citatet blir den kvinnliga rektorn manlig genom att vara ”väldigt 
snabb i beslut” och att göra obekväma förändringar. 

I: Är du en typisk kvinnlig rektor? 
 IP: Nja här var det väl i så fall jag som kom med en ny ledarstil som väl inte 
kan kallas för särskilt kvinnlig i alla fall. Jag var och är ju väldigt snabb i be-
slut och min ledarstil var ju annorlunda mot tidigare. Det var ju mycket som 
jag var tvungen att ändra på som väl inte direkt var särskilt populärt. Vi eller 
jag hade ju en hel lärarkår som var emot det som var beslutat skulle hända 
och genomföras. (Rektor 3, intervjustudie 2). 

En annan av de kvinnliga rektorerna förklarar sin manliga ledarstil med sin 
tid inom försvaret. Där handlade det om tydligt ledarskap och rådde aldrig 
något tvivel om vem som var chefen och ”vem som bestämmer” och vid 
behov kunde fatta ”ett snabbt beslut”.  

Där fick jag en sådan här aha upplevelse med mig att man visste vem som var 
chefen, för det vet man ju tydligt i försvaret. Man visste vem som bestämmer 
och som till slut fattade besluten om det måste fattas ett snabbt beslut. (Rek-
tor 14, intervjustudie 2). 
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För de kvinnliga rektorerna ovan är således maskuliniteten möjlig att öppet 
identifiera sig med. Liksom för de övriga kvinnorna äger subjektsskapandet 
rum med hjälp av maskulina identifikationer och de blir manliga genom att 
t.ex. ta kommandot, peka med hela handen och ta snabba beslut. Sätten på 
vilka kvinnliga såväl som manliga rektorer, genom både feminina och mas-
kulina identifikationer, intar könspositioner och på olika sätt materialiserar 
en gränsöverskridande könsdiskurs, innehåller inte heller några hierarkise-
rande innebörder av femininitet och maskulinitet.  

Av vad som hittills redovisats i kapitlet kan man sammanfattningsvis dra 
slutsatsen att den gränsöverskridande könsdiskursen dominerar när majorite-
ten av de manliga rektorerna och samtliga kvinnliga rektorer i den andra 
intervjustudien på 2000 talet identifierar sig med och praktiserar såväl femi-
ninitet som maskulinitet. Denna könsdiskurs innehåller tillsammans med 
bestående maskulina ledningsideal, också en ny och femininitetsbejakande 
dimension där det ena inte tycks behöva praktiseras på bekostnad av det 
andra. De organisations- och arbetssätt som de intervjuade rektorerna där-
med iscensätter överensstämmer med det förändrade ledarskap av mer femi-
nint slag som gestaltades av de intervjuade i den första intervjustudien. Des-
sa kvinnor betonade sitt alternativa och i förhållande till sina manliga kolle-
gor, överlägset bättre ledarskap i termer av bl.a. samverkan, dialog, kommu-
nikation och delaktighet. Dessutom finns i den andra intervjustudien en 
tydlig koppling till de värden och egenskaper som enligt avhandlingens text-
baserade del förknippats med kvinnor och kvinnligt skolledarskap sedan 
början av 1980 talet. Kvinnligt skolledarskap har sedan dess i jämförelse 
med manligt talats om som mer demokratiskt, samverkande och kommunice-
rande och som en följd av detta också som mindre hierarkiskt inriktat. Detta 
gestaltas nu av såväl kvinnor som män i den andra intervjustudien samtidigt 
som båda könen på traditionellt maskulint vis positionerar sig som hand-
lingskraftiga och beslutsföra rektorer. 

Särartsdiskursens fortsatta lockelser 
Men på liknande sätt som i den första intervjustudien visar det sig även här, 
att särartsdiskursen fortfarande är verksam. Vem som tillåts vara rektor, på 
vilket sätt och när, tycks även i den andra intervjustudien vara beroende av 
situation och sammanhang. Vilken könsdiskurs och maktordning som har 
störst legitimitet avgörs i följande avsnitt när ledarskapet ifrågasätts och 
rektor hamnar i skarpt läge. De gränsöverskridande könspositioneringarna 
byts i det följande ut när två av de intervjuade med hjälp av särartsdiskursen 
återgår till en traditionell maktordning där femininiteten inte längre gör sig 
gällande.   
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Avsikten är att med hjälp av två detaljerat utskrivna avsnitt ur intervjuma-
terialet visa när den dominerande gränsöverskridande könsdiskursen utma-
nas och hur den språkliga process går till när särartsdiskursen återigen gör 
sig påmind. Genom två specifika situationer där rektors förändringsambitio-
ner och beslutsrätt ifrågasätts av medarbetarna, synliggörs de intervjuades 
konfliktfyllda positioneringsarbete där de har att förhålla sig till en ny och 
gränsöverskridande könsdiskurs samtidigt som särartsdiskursen pekar ut en 
traditionell särartsbestämd maktordning med könsstereotypa förhållningssätt.  

Motstridiga positioner i skarpa lägen  
Rektorerna i följande exempel har båda svårt att i alla delar få sitt ledarskap 
sanktionerat och har inte i alla stycken personalen med sig. I det ena fallet 
har rektor konfronterat sig med de ”informella maktstrukturer” och ”mot-
stånd” som han på olika sätt menar finns inbyggt i hans organisation och 
som verkar hindrande för hans eget ledarskap. I det andra fallet driver rektor 
sin idé om hur beslutsfattande och rektors inflytande ska gå till på skolan 
vilket ledningsgruppen och delar av den övriga personalen inte vill accepte-
ra. Den förstnämnde rektorn är man den andra kvinna. Båda har tidigare i 
intervjuerna intagit gränsöverskridande könspositioner.  

När jag som intervjuare uppehåller mig vid det konfliktladdade läget för 
att få veta mer om hur dessa rektorer ser på sitt inflytande över utvecklingen 
förändras deras tal på ett oväntat sätt. Nu växlar de över och intar plötsligt 
motstridiga och särartsbestämda könspositioner. När de ombeds sätta ord på 
hur de kan öka graden av sitt inflytande över den besvärliga situationen 
överger den manliga rektorn sin samverkansambition lika tvärt som den 
kvinnliga rektorn överger sin beslutsrätt. Nu repeteras traditionellt könsste-
reotyp och särartsbestämd förståelse av kvinnligt och manligt i förhållande 
till skolledarskap i skarpa lägen. 

”det inte är så att jag efterfrågar vad gruppen vill… ”  
I det första exemplet är rektor en man och har tidigare i intervjun talat utifrån 
en gränsöverskridande könsposition och prioriterat samverkan och kommu-
nikation med sin personal. Han har oftare än att tala om ”jag”, uttryckt sig i 
termer av ”vi”: ”vi här i skolan”, ”vi kan fixa”, ”vi möter föräldrar”, ”vi be-
höver en ny strategi”, ”vi beslutar”, ”vi bestämmer” osv. Konflikten som 
”upptar ganska mycket” av denne rektors energi handlar om medarbetarnas 
starka motstånd mot förändringar och de ”informella maktstrukturer” som 
lever och verkar på skolan och motverkar hans möjligheter att leda och ut-
veckla skolan. 

Intervjuavsnitt 1: 
(Rektor 2, intervjustudie 2) 
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I: var ligger utmaningarna på den här skolan vad up p-1 

tar din energi just nu 2 

IP: det handlar om att:: (1.7) <få ett grepp  (.) om 3 

(1.6) dom informella  maktstrukturerna i organisa-4 

tionen (.)> och nu när jag börjar utmana  lite 5 

grand så stöter jag på det där informella ledar-6 

skapet så att (.) det är  något som är väldigt tyd-7 

ligt här och nu och som upptar  (1.1) ganska mycket  8 

(1.0) av min  energi just nu 9 

I: hur tar det sig uttryck 10 

IP: ja alltså framförallt så tar det sig uttryck i: : 11 

motstånd  mot förändringar  det är i och för sig 12 

inget specifikt eller något konstigt eller märk-13 

värdigt i och för sig men det är ett väldig starkt  14 

motstånd och som (.) är grundat  på att det inte 15 

ska vara (.) framförallt någon som leder  utan 16 

(1.2) att det finns ett:: (3.2) en väldigt tydlig  17 

önskan även om det inte uttrycks så så finns det 18 

en väldigt tydlig  önskan att:: det ska vara mycket  19 

som (.) styrs  mycket långt ner  i organisationen av 20 

individer  själva  (1.5) och att det inte ska vara 21 

en ledning som talar om hur saker och ting ska 22 

vara (.) och det utgör ett hinder för ledarskap  23 

(.) ett aktivt ledarskap på skolan (3.5) det har 24 

till exempel varit svårt att få det avtal om den 25 

reglerade arbetstiden som finns för lärarna att 26 

fungera och där finns också  ett (1.8) ett:: mot-27 

stånd  ehh (2.5) mot pedagogisk utveckling pedago-28 

gisk förändring och att ta till sig åtminstone det  29 

utvecklingsarbete som pågår i arbetslag här ehh 30 

(5.0) det gör det det är väl det man kan konstate-31 

ra att även på den  kanten inte bara sånt som har 32 
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med avtal att göra utan även pedagogiska föränd-33 

ringar finns det ett motstånd mot 34 

(längre fram i intervjun) 35 

I: men vad skulle då krävas  för att ditt inflytande 36 

ska öka ( ) hur blir du en rektor med inflytande, 37 

vad kan du göra  38 

IP: ja det handlar om att (1.6) att jag ehh fortsät ter 39 

att utöva mitt ledarskap (1.2) här  (.) alltså då 40 

(4.0)  41 

I: hur då  42 

IP: ja att jag (2.1) alltså att jag (1.5) på på oli ka 43 

sätt  ut alltså utövar det både där handlar det om 44 

att fatta beslut  alltså så att säga gå fram den 45 

rent formella (1.3) förhandlingsvägen  (.) men det 46 

handlar också om (1.5) att som jag sa  (4.5) skap 47 

ja (.) skapa förutsättningar för en utveckling i 48 

den riktning som jag vill  att det ska gå  (2.3) 49 

stödja  dom som (1.7) tar  initiativ i den riktning-50 

en alltså det är  ju det alltså att jag tydligt  51 

hela tiden (.) gör  dom saker som (1.1) som jag  be-52 

dömer (2.1) för  utvecklingen i rätt riktning (.) 53 

alltså det kan ju vara både på små  och stora  plan 54 

(1.9) men att jag är en (.) aktiv alltså att det 55 

är jag  som bestämmer  vad det är jag  ska stödja (.) 56 

att det inte är så att jag efterfrågar  vad gruppen  57 

vill att jag  ska göra så utan att det är jag  som 58 

har initiativet och att jag (3.6) och att jag gör  59 

det alltid (.) det är det jag  ser 60 

På frågan om utmaningar och vad som upptar energin just nu, väljer den 
intervjuade att ta upp konflikten med medarbetarna. Att sätta ord på denna 
konflikt är dock inte helt lätt. När han inledningsvis ska ange rubriken för 
konfliktens innehåll talar han långsammare än annars, uttrycker sig efter-
tänksamt med många betoningar, han stakar sig, upprepar och söker efter 
ord. Situationen är uppenbart obekväm. Å ena sidan menar han att motstån-
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det mot förändringar inte är ”något konstigt eller märkvärdigt i och för sig” å 
den andra sidan pekar den intervjuade ut förändringsmotståndets allvarliga 
konsekvenser som rör såväl medarbetarnas ovilja att anpassa sig till reglerad 
arbetstid som begränsningar av skolans pedagogiska utvecklingsarbete. 

När han så ombeds att beskriva hur han kan öka sitt inflytande över den 
besvärliga situationen överger han plötsligt sin gränsöverskridande och fe-
mininitetsbejakande könsposition.  Efter en försiktig inledning om den ”for-
mella förhandlingsvägen” byts talet om samverkan och kommunikation ut 
mot stereotypa maskulina brösttoner. Den beslutskraft som bland andra den-
ne rektor tidigare betonade ingick då i ett processtänkande där kommunika-
tionen med medarbetarna hamnade främst. Beslutsfattandet var ett resultat 
av en kommunikationsprocess inom ramen för denne rektors ”motiverings-
arbete” som han i förhållande till medarbetarna vid upprepade tillfällen un-
der intervjun framförde som viktigt.  Samme rektor hävdar nu plötsligt att 
utvecklingen ska drivas ”i den riktning som jag vill” och han positionerar sig 
som en rektor som inte efterfrågar vad medarbetarna vill. Det är viktigt ”att 
det är jag som har initiativet”, att vara ”tydlig hela tiden” och ”det är jag som 
bestämmer”. I den avslutande delen av utsagan växlas personligt pronomen, 
och talet om ”vi” är som bortblåst. I den sista korta passagen mellan raderna 
43-60 används pronomenet ”jag”, vid femton tillfällen varav flera gånger 
med särskild betoning. I ett skarpt läge intar nu den manlige rektorn en sär-
artsbestämd maskulin position där oberoende initiativ- och beslutskraft och 
att inte låta sig styras av någon annan eller av ”vad gruppen vill” tycks vara 
viktigt och formuleras i enlighet med schablonmässiga, maskulina och auk-
toritära maktanspråk.  

”att vi också accepterar varandras olikheter” 
I det andra exemplet är rektor en kvinna och har tidigare i intervjun, liksom 
den manlige rektorn i föregående exempel, positionerat sig gränsöverskri-
dande som en samverkande och kommunicerande rektor och samtidigt mar-
kerat sin beslutställning. Hon har utifrån sin samverkande position, till skill-
nad från sin manlige kollega, oftare än att tala om ”vi” uttryckt sig i termer 
av ”jag”: ”jag talar om vart vi ska”, ”jag driver min linje”, ”jag kan ju egent-
ligen bestämma allting själv”, ”jag som högsta hönset här präglar ju hela 
organisationen” osv. Den konflikt som just nu tar ”mest energi” handlar i 
hennes fall om att inte få sina förslag till förändrad ledningsstruktur sanktio-
nerade eller som hon själv uttrycker det ”vi är oense om hur beslutsfattandet 
ska gå till” och ”vilka som ska vara med och fatta vilka beslut och när”.  

Intervjuavsnitt 2:  
(Rektor 14, intervjustudie 2) 
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I: vad är det som upptar din energi som rektor just  nu 1 

IP: det är egentligen min ledningsgrupp (.) när int e 2 

ledningsgruppen fungerar (.) så har jag ju svårt 3 

att få resten att fungera också där har det gått 4 

åt mycket  energi nu (.) för att jag tycker att vi 5 

har skiktet utbildningsledare och personalen det 6 

fungerar (.) men ledningsgruppen där fungerar det 7 

inte riktigt än då (.) och det  är det som tar mest 8 

energi 9 

I: vad tänker du göra åt det 10 

IP: att hitta (2.5) även om vi är olika  för det är ju 11 

helt rätt att vi är  och att vi också accepterar  12 

varandras olikheter och ser att någon  reagerar på 13 

det sättet för att den har dom och dom egenskaper-14 

na då så kan man hitta hur (.) ja hur vi får ihop 15 

helheten  av oss emellan hur utnyttjar vi varandras 16 

styrkor då och ser över svagheterna som vi har det  17 

tycker jag är viktigt 18 

(lite längre fram i intervjun) 19 

I: men hur kan du få mer inflytande över situatione n 20 

IP: ja det blev en riktig maktkamp (3.0) och vilken  21 

fråga som än kom upp så blev det konfrontation ef-22 

tersom vi är oense om hur beslutsfattandet ska gå 23 

till  (.) och där det verkligen förts en maktkamp  24 

gentemot mig (2.4) det har blivit en mer eller 25 

mindre förtroendekris gentemot mig då (.) så har 26 

vi hamnat i ett vakuum  så att säga där vi måste 27 

hitta tillbaks  till varandra och det är där vi 28 

står nu med alla dom här olikheterna och vi måste 29 

hitta ett sätt att få ihop dom och mitt  ledarskap 30 

måste (.) accepteras  (.) om jag säger så (.) för 31 

det har naturligtvis varit ifrågasatt det är ju 32 

självklart   33 
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På frågan om vad som upptar energin just nu, väljer den intervjuade att ta 
upp konflikten med medarbetarna. Hon återkommer vid flera tillfällen under 
intervjun till den problematiska situationen och menar att det är den som tar 
mest energi just nu. Hon har svårt att få ledningsgruppen med sig i föränd-
ringen av skolans ledningsstruktur och sig själv i tydligare besluts- och led-
ningsposition. I citatet talar hon utan någon större tvekan eller osäkerhet och 
tycks vara klar över konfliktens innehåll och vad hon själv vill. 

När hon så ombeds att sätta ord på hur hon kan öka sitt inflytande över 
den besvärliga situationen överger hon plötsligt sin gränsöverskridande 
könsposition som gett henne möjlighet att också bejaka sitt maskulina för-
hållningssätt. Hon ger nu upp sin överordnade och självständiga beslutsrätt 
och intar istället en ensidigt samverkande feminin position på gränsen till 
överkommunicering. Den beslutskraft som hon tidigare i intervjun hävdat är 
nu som bortblåst. I detta konfliktfyllda läge återgår hon, på samma vis som 
kvinnorna i den första intervjustudien, till en feminin könsposition där mas-
kulina materialiseringar utesluts. Nu byter hon också personligt pronomen 
och bygger upp talet runt pronomenet ”vi” som enbart mellan raderna 11 till 
29 används vid 11 tillfällen – ”vi är olika”, ”vi måste acceptera”, ”vi måste 
få ihop helheten”, ”vi måste utnyttja varandras styrkor”, ”vi måste hitta till-
baka till varandra”, ”vi måste hitta ett sätt att få ihop olikheterna” osv.  Hen-
nes sociala och kommunikativa strävanden är mycket höga i förhållande till 
gruppen och helheten. Hon sätter omsorgen om medarbetarna främst och 
menar att allas olikheter måste bejakas och ges full acceptans. Till skillnad 
från sin manlige kollega handlar det för henne själv om ömsesidigt beroende 
och empati utan ett spår av vare sig självhävdelse eller maktanspråk när hon 
dessutom hävdar det självklara med att hennes eget ledarskap ifrågasätts.  

Även när den intervjuade något försiktigt mot slutet av citatet på rad 31 
menar att hennes ledarskap måste accepteras, sker det med det nästintill ur-
säktande tillägget ”om jag säger så”. När den kvinnliga rektorn i ett skarpt 
läge på maskulint vis ställer krav på att få ta kommandot över skolans led-
ning får hon bakläxa – både av sig själv och av sina medarbetare. Det fram-
går tydligt vilka sociala förväntningar som i denna situation aktiveras. I cita-
tet backar hon tillbaka och positionerar sig inom ramen för särartsdiskursens 
könsstereotypa maktordning där femininiteten inte godkänns i överordnad 
position - och uppenbarligen inte heller maskuliniteten när den som här ge-
staltas av en kvinna.  

I intervjuavsnitt 1 och 2 växlar således de båda intervjuade rektorerna från 
gränsöverskridande till särartsbestämda könspositioner. Den manlige rektorn 
överger sin samverkansambition och markerar sin autonoma beslutsrätt och 
positionerar sig som en rektor som inte efterfrågar vad medarbetarna vill, i 
enlighet med maskulina och auktoritära maktanspråk. Den kvinnliga rektorn 
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överger sin autonoma beslutsrätt och intar en samverkande feminin könspo-
sition i enlighet med högt ställda sociala och kommunikativa strävanden. 
Genom särskilda betoningar och byten av pronomen skapas på liknande sätt 
som i den första intervjustudien, en feminin och en maskulin praktik för 
beslutsfattande. I skarpa lägen tycks det således endast vara manligt för-
kroppsligad maskulinitet som godkänns och återigen får särartsdiskursen 
faktisk iscensättande verkan när ledarskapet närmar sig konkret besluts- och 
ledningsarbete. 

En inte aktivt delaktig rektor 
Förutom dessa två ovan behandlade avvikelser från gränsöverskridande 
könspositioneringar finns i den andra intervjustudien två manliga rektorer 
som genomgående i intervjuerna och utan avvikelser positionerar sig och 
materialiserar särartsbestämda och traditionellt maskulina ledningsideal. 
Dessa rektorer rör sig aldrig inom den gränsöverskridande könsdiskursen 
såsom majoriteten av deras manliga och kvinnliga kollegor i den andra inter-
vjustudien gör. De talar inte en enda gång i termer av dialog och samverkan 
och inte heller om organisations- och arbetsformer till stöd för personalens 
medverkan och inflytande, utan förespråkar istället mer hierarkiska organisa-
tionsmodeller. I det ena fallet genom en stor och självgående ledningsorgani-
sation som rektor själv till stora delar ställer sig utanför, men ändå kontrolle-
rar. I det andra fallet genom att öppet kritisera den platta organisationen och 
istället förespråka den hierarkiska modellen med hänvisningar till delega-
tionsordning och militära ideal. 

I det första fallet företräder den intervjuade ett ledarskap i överensstäm-
melse med den första intervjustudiens kategori för en utåtriktad och frånva-
rande manlig rektor, med autonoma maktanspråk, ofta borta från skolan och 
med många externa engagemang. Han positionerar sig som en ”inte aktivt 
delaktig” rektor som till stor del är på annan plats och deltar i andra verk-
samheter.  

Den intervjuade har organiserat skolan så att den dagliga verksamheten 
ska fungera utan hans närvaro. För detta ändamål har han byggt upp en 
”ganska stor” skolledningsorganisation där tre kvinnor i olika positioner, en 
biträdande rektor och två arbetslagsledare, sköter såväl elev- som personal-
hanteringen med lönesamtal, medarbetarsamtal och elevärenden. Denna 
delegering av arbetsuppgifter och krav på personalens självständighet tycks 
dock inte ske inom ramen för samverkan och dialog utan förefaller mera 
vara ett sätt för rektor att säkra verksamheten utan egen närvaro och direkt 
medverkan. Citatet nedan bekräftar en frånvarande och icke aktivt delaktig 
position som dessutom materialiseras i ett specifikt kontrollerande. Av den 
tid som återstår av hans tjänst går mycket tid åt att ”bli informerad” och han 
vill att ”en och en” i skolledningsgruppen informerar honom om vad som 
händer ”överallt”. Andra personer som av olika skäl söker hans kontakt för-
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söker han bolla tillbaka till arbetslagsledarna. Hans sammanfattande bedöm-
ning är att han till största delen av den återstående tid då han befinner sig på 
skolan, håller på med ekonomi eller ”pratar med folk”. 

Mycket tid går ju åt att jag ska bli informerad om liksom om vad som händer 
för att det vill jag alltså även om jag inte är aktivt delaktig så vill jag ju veta 
vad som händer överallt så att säga. Så att det är mycket information, dels 
hela skolledningsgruppen att dom en och en informerar mig om vad som 
händer. /…/ Sen så är det alltid många som vill prata med mig ändå av olika 
anledningar och då försöker jag bolla tillbaka då till respektive arbetslagsle-
dare. Men mesta tiden av då jag är här så antingen så håller jag på med eko-
nomi eller också så sitter jag så här och pratar med folk. (Rektor 5, intervju-
studie 2) 

På ytterligare fråga längre fram i intervjun, om vilka arbetsuppgifter som 
dominerar hans vardag återkommer den intervjuade till den externa verk-
samheten utanför skolan. Han betonar att han sitter med ”i mycket såna ex-
terna grupper”. Därutöver betonar han särskilt den tidskrävande ekonomin 
”väldigt mycket ekonomi”, och att han dessutom kan bli inblandad i särskilt 
problematiska elevärenden. Denne rektor talar således aldrig i termer av 
exempelvis samverkan, dialog eller delaktighet, utan låter sig istället infor-
meras om vad som händer på skolan. Hans ledarskap materialiseras enligt 
särartsdiskursens maskulina principer för avskildhet och oberoende men 
ändå full kontroll.272  

En tupp och tre hönor 
I det andra fallet gestaltar den manlige rektorn en betydligt högre grad av 
uttalad auktoritär maskulinitet än rektorn i det föregående fallet. Här tar den 
intervjuade på ett mycket tydligt sätt spjärn mot femininiteten och intar en 
maskulin och särartsbestämd könsposition. Bland annat positionerar han sig 
som ”tupp” och de tre kvinnliga biträdande rektorerna som ”hönor”.  

På samma entydiga sätt som majoriteten av de intervjuade rektorerna in-
tog gränsöverskridande könspositioner, positionerar sig denne rektor med 
hjälp av särartsdiskursen. Det framgångsrika ledarskap som han anser sig 
bedriva beror bland annat på att han inte sitter hemma och virkar spetsar på 
sin fritid.  

Jag sitter ju inte hemma och virkar spetsar på min fritid, och det är klart att 
det slår igenom. Hade jag varit en annan person så hade jag troligen inte job-
bat här och i alla fall inte framgångsrikt. Ett lyckat ledarskap är väl kanske att 
på något sätt uppdraget harmonierar med personen, och man kan inte bygga 
om folk. (Rektor 9, intervjustudie2) 

                                                      
272 Se även Alvesson, 2001. 
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Denne rektor identifierar sig med militära ideal och talar om den militära 
organisationsformen som ”den enda organisationsform som har testats under 
svåra förhållanden” och som dessutom har en betydligt högre chefstäthet än 
skolan.  

Dom (militären) är inte mer än tio stycken på närmsta chef och då har dom 
dessutom en vicekorpral. Och vi har skolor med hundra på en chef och för-
väntar oss att alla ska gå i samma riktning. (Rektor 9, intervjustudie 2) 

I ytterligare en militär metafor menar han att olika skolmiljöer kräver olika 
ledarstilar och jämförelsen görs mellan ”terrängkåren” och ”fallskärmstrup-
perna” där han liknar sig själv vid en ”general för fallskärmstrupperna”. De 
metaforer som han använder som identifikationer i uppbyggnaden av sin 
egen subjektivitet refererar vid upprepade tillfällen till just militära befäls-
ideal .  

I enlighet med detta sätt att konstituera sin subjektivitet tror han inte hel-
ler på den ”platta” organisationen och anser att skolan är en alldeles för platt 
organisation. Han är till och med ”på gränsen att tycka” att hans egen är för 
platt. Denna organisationsform menar rektor skapar svårigheter, ”är frustre-
rande” och tidkrävande och tar dessutom ”livet utav alla skolledare”. Sin 
egen ledningsgrupp beskriver han som ”förhållandevis toppstyrande”. ”Det 
är vi som fattar besluten och vad som är viktigt för skolan”. Beslutsfattandet 
kommer ”inte ur en skendemokratisk process utan det är delegationsordning-
en som gäller”. Särartsdiskursen materialiseras, i en som det kan tyckas för-
hållandevis hierarkisk organisationsuppbyggnad. Ett antal arbetslag, förutan 
chefsnivån arbetslagsledare, står under direkt ledning av tre biträdande rek-
torer. De biträdande rektorernas ledningsuppdrag innefattar även löne- och 
medarbetarsamtal, elevvårdsärenden och verksamhetsbudget. Till sina egna 
arbetsuppgifter räknar den intervjuade schemafrågor och tjänstefördelning 
”alltså hela det här som får skutan att rulla”, i undantagsfall personal- och 
elevärenden, men tillägger att ”det är inte det som upptar min dag”. Den 
största delen av hans arbetstid går enligt honom själv till ”budgetfrågor och 
strategifrågor, framför allt strategifrågor”.  

Detta är en rektor som inte någon gång under intervjun utrycker en strä-
van mot kommunikativa och samverkande processer för att säkra persona-
lens medverkan eller godkännande. Han formulerar däremot en tydlig strate-
gi för beslutsfattandet och den roll som han anser att tydliga och snabba be-
slut spelar.  

Det ska fattas beslut så att det inte fattas beslut och det här är viktigt, för i av-
vaktan på beslut uppstår en osäkerhet och den osäkerheten leder ingenstans, 
det blir bara en cirkelgång. Ibland är det näst bästa beslutet fattat i tid betyd-
ligt bättre än det avvaktade bästa, om inte fort fel och farligt så nästintill. 
(Rektor 9, intervjustudie 2) 
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Han positionerar sig på detta sätt i samklang med stereotypa manliga led-
ningssideal med korta och snabba svarstider och beslutsgångar i enlighet 
med handlingskraft, oberoende och effektivitet. Angående kvinnliga skolle-
dare på temat beslutsfattande menar han att: 

Om det nu är så att kvinnor lyssnar bättre så försenar det ju bara beslutspro-
cessen, men tillfredsställer vissa medarbetares behov av uppmärksamhet. 
(Rektor 9, intervjustudie 2) 

Angående personalens medverkan menar han att besluten tas utifrån skolans 
grundvärderingar och vad man vill med verksamheten. I citatet nedan talar 
han om ”ramarna” och ”skolans regler” som inte är tänkta att omprövas. 

Där är vi väldigt tydliga det är bara att gå in på hemsidan och där står vad vi 
står för, allt det vi gör ska falla inom dom här ramarna och kom inte och hitta 
på något nytt. Kom inte hit och säg att vi ska ompröva skolans regler, det ska 
vi inte alls göra, dom är bra som dom är. (Rektor 9, intervjustudie 2) 

Hans val av organisations- och arbetssätt hänger enligt honom själv samman 
med en skolverksamhet som kräver hårdare tag och han vill uttryckligen inte 
ha verksamheten ifrågasatt i syfte att ändra på någonting.  

Du är inte anställd för att ändra på skolans regler, du är anställd här för att se 
till att ungarna följer dom. Du får inte skapa en massa villrådighet genom att 
börja ifrågasätta reglerna. (Rektor 9, intervjustudie 2) 

Man har dock rätt att tycka vad man vill och det är ”bra” och du kanske till 
och med har ”rätt”, men ”hävda det på en annan skola, inte här” säger den 
intervjuade.  

Sammanfattningsvis positionerar sig de båda rektorerna ovan med hjälp av 
särartsdiskursen som också materialiseras i traditionellt hierarkiska organisa-
tionsstrukturer bort från samverkan. De båda rektorernas tal genomsyras av 
vad som socialt och kulturellt vanligtvis förknippas med maskulinitet, där 
t.ex. oberoende styrning, ekonomisk effektivitet, snabba beslut, hierarkise-
rande arbetsformer och olika typer av kontroll prioriteras på bekostnad av 
andra värden.273 I båda fallen upphöjs de ekonomiska frågorna i betydelse 
och anses uppta den mesta tiden. I det ena fallet tillsammans med externa 
uppdrag där den intervjuade sin myckna frånvaro till trots förefaller behålla 

                                                      
273 Se vidare t.ex., Mats Alvesson & Yvonne Due Billing, Kön och organisation. Lund Stu-
dentlitteratur, 1999, David L. Collinson & Jeff Hearn, Naming Men as Men: Implications for 
Work, Organization and Management, Gender, Work and Organization, 1994, 1, (1), 2-22.  
David L. Collinson & Jeff Hearn (eds.), Men as managers, Managers as Men. Critical Per-
spectives on Men, Masculinities and Managements. London: Sage, 1996. Robert W. Connell, 
Gender and Power. Cambridge: Polity Press, 1987.  Marshall, 1993. Anna Wah m.fl., Det 
ordnar sig. Teorier om organisation och kön. Lund: Studentlitteratur, 2001. 
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sin makt genom att låta medarbetare ”en och en” informera honom om vad 
som händer på skolan. I det andra fallet är det budgetfrågor tillsammans med 
strategifrågor ”framför allt strategifrågorna” som upptar huvuddelen av ti-
den. Här byggs självförståelsen upp med hjälp av metaforer om den militära 
chefen. Även strategikonceptet menar Alvesson har ett militärt ursprung och 
omges av en maskulin aura med tillhöriga idéer om chefen som hjälte.274 
Denne rektor gestaltar en betydligt högre grad av uttalad auktoritär maskuli-
nitet än den manlige rektorn i det första fallet. Han positionerar sig själv som 
tupp, sina biträdande rektorer som hönor och nedvärderar öppet på olika sätt 
femininitet medan maskulinitet idealiseras. Här framgår också att medarbe-
tarna i väsentliga avseenden saknar inflytande. I båda fallen utesluts i talet 
samverkande värden liksom dialogen och kommunikationen med medarbe-
tarna, samtidigt som man med hjälp av sitt sätt att organisera ledningsarbetet 
bibehåller en oberoende maktposition. 

En ny och gränsöverskridande könsdiskurs i arbete – en 
sammanfattning 
Avsikten har i kapitlet varit att studera vilka könsdiskurser som ger möjliga 
subjektspositioner för de intervjuade rektorerna att inta, vad som utmärker 
positionerna - och vilka materialiseringar och maktförhållanden som hänger 
samman med detta. 

Liksom i föregående kapitel intar de intervjuade könspositioner med hjälp 
av flera diskurser, som i detta kapitel handlar om en gränsöverskridande 
könsdiskurs vilken dominerar i intervjumaterialet, och särartsdiskursen. Det-
ta innebär även i denna intervjuomgång, ett motstridigt positioneringsarbete 
som i vissa lägen resulterar i multipla och ibland motstridiga subjektiviteter 
tillsammans med dubbeltydiga uppfattningar om ledarskapet.   

Med hjälp av en gränsöverskridande könsdiskurs är det möjligt för både 
kvinnliga och manliga rektorer att röra sig över könsgränserna och förhålla 
sig till både femininitet och maskulinitet. Båda könen intar subjektspositio-
ner och materialiserar organisations- och arbetssätt i överensstämmelse med 
det nya och annorlunda ledarskap som kvinnorna i den första intervjustudien, 
till skillnad från sina manliga kollegor, ansåg sig gestalta. Här finns också en 
tydlig koppling till avhandlingens textbaserade del och de värden och egen-
skaper som sedan flera decennier, i forskningsrapportering, politiska texter 
och i allmän debatt förknippats med kvinnor och kvinnligt skolledarskap. I 
enlighet med detta positionerar sig nu majoriteten av de intervjuade männen 
och samtliga kvinnor i den andra intervjustudien som samverkande, kommu-
nicerande och inlyssnande rektorer, som i termer av dialog och delaktighet 

                                                      
274 Alvesson, 2001. 
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eftersträvar allas medverkan och inflytande. De talar också som rektorer som 
är hårt engagerade i att skapa verksamheter i överensstämmelse med deras 
förståelse av vilka slags rektorer de är. De positioner de intagit materialiseras 
bland annat genom sätten de pekar ut kommunikationen med medarbetarna 
som styrmedel och genom att delegera makt och befogenheter ut i organisa-
tionerna och värna medarbetarnas självständighet. Samtidigt vill man vara 
närvarande, stöttande och uppmuntrande och med hjälp av ett kommunice-
rande förhållningssätt få veta hur medarbetarna tänker, hur de arbetar och 
vad de vill. Ett kommunikativt ledarskap och en bra kommunikation med 
medarbetarna betraktas som vägen till inflytande över verksamheten och att 
genom ständigt pågående dialog skapa förutsättningar för verksamhetens 
utveckling. 

Inom ramen för den gränsöverskridande könsdiskursen är även maskulini-
teten tillgänglig för båda könens identifikationer och materialiseringar. För 
kvinnorna i denna studie tycks det inte heller vara lika viktigt som för kvin-
norna i den första intervjustudien, att markera sig bort från maskuliniteten. 
Här positionerar sig både kvinnliga och manliga rektorer som handlingskraf-
tiga och beslutsföra rektorer på delvis traditionellt maskulina vis. Det är ock-
så när besluten ska fattas som man upplever sig bli ledare.  

Samtidigt som man på olika sätt markerar sin beslutande kapacitet, att 
man har sista ordet och till sist är den som bestämmer, så sker detta inom 
ramen för samverkan och en inlyssnande och kommunicerande hållning. 
Några av de intervjuade gör också öppna och gränsöverskridande könsidenti-
fikationer. Manliga rektorer blir kvinnliga genom att beskriva sig som fysis-
ka, känslosamma och mjuka. Kvinnliga rektorer blir manliga genom att ta 
kommandot, peka med hela handen, fatta snabba och ibland obekväma be-
slut.  

Denna gränsöverskridande könsdiskurs innehåller således tillsammans 
med en ny och femininitetsbejakande dimension också vissa bestående mas-
kulina ledningsideal, där det ena inte tycks praktiseras på bekostnad av det 
andra. Diskursen innehåller därmed inte några hierarkiserande innebörder av 
femininitet och maskulinitet och de kvinnliga rektorerna tycks inte organise-
ra sina praktiker med större social skicklighet och känsla för det gemensam-
ma än sina manliga kollegor, och det är inte bara de manliga rektorerna som 
gör anspråk på och praktiserar sin beslutsrätt. Den gränsöverskridande köns-
diskursen tycks därmed ha påverkat både kvinnliga och manliga rektorers 
subjektivitet och sättet de ser på sig själva och utformar sitt ledarskap.  

Samtidigt gör sig särartsdiskursen påmind. Med hjälp av särartsdiskursen 
upprätthålls skillnader mellan kvinnliga och manliga rektorer där femininite-
ten på olika sätt är otillräcklig och underordnad maskuliniteten. Särartsdis-
kursen resulterar i könsstereotypa positioneringar och materialiseringar i 
förening med en ofta idealiserad maskulinitet. Genom två exempel synlig-
görs hur de intervjuade i vissa konfliktladdade och skarpa lägen med kopp-
ling till beslutsfattande, omförhandlar sina positioner och genom en till synes 
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enkel vändning växlar över från gränsöverskridande till särartsbestämda 
subjektspositioner. Genom särskilda betoningar och byten av pronomen ska-
pas på liknande sätt som i den första intervjustudien en feminin och en mas-
kulin praktik för beslutsfattande. Samtidigt som de har att förhålla sig till nya 
och gränsöverskridande könsideal underkastar de sig särartsdiskursens köns-
stereotypa uppdelningar och förväntningar. Den manlige rektorn i exemplen 
överger i dessa lägen sin samverkansambition lika tvärt som den kvinnliga 
rektorn överger sin beslutsrätt och i skarpa lägen tycks maskuliniteten fortfa-
rande endast kunna godkännas i manlig gestaltning. I denna andra intervju-
omgång upprepas således särartsdiskursens iscensättande verkan när ledar-
skapet närmar sig konkret besluts- och ledningsarbete.  

I intervjumaterialet fanns även två manliga rektorer som genomgående i 
intervjuerna och utan avvikelser positionerar sig inom ramen för särartsdis-
kursen och materialiserar hierarkiska organisationsstrukturer bort från sam-
verkan. Ingen av dessa rektorer talar någon gång under intervjuerna om 
samverkan, kommunikation, delaktighet osv. Deras sätt att positionera sig 
anknyter istället till stereotyp maskulinitet som den beskrivits i åtskillig 
forskningsrapportering och handlar om oberoende styrning, ekonomisk ef-
fektivitet, snabba beslut, hierarkiserande arbetsformer och kontroll, helt i 
enlighet med en traditionell maktordning och med sig själva i toppen. Här 
nedvärderas femininiteten öppet samtidigt som maskuliniteten på olika sätt 
idealiseras.  

I nästa kapitel gäller frågan den gränsöverskridande könsdiskursens räck-
vidd, om den återskapas och hur långt rektorerna utifrån mer flexibla köns-
positioner är beredda att gå i sitt tal om jämställdhet, lärare och elever.  
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Kapitel 10: Den könsflexible rektorn och 
jämställdheten, lärarna och eleverna 

Inledning 
I föregående kapitel var en gränsöverskridande könsdiskurs och särartsdis-
kursen verksamma där flertalet av de intervjuade positionerade sig gräns-
överskridande. En majoritet av både kvinnliga och manliga rektorer uppvi-
sade förmåga att flexibelt röra sig över könsgränserna och oberoende av 
könskategori positionera sig och materialisera både femininitet och maskuli-
nitet. Tillsammans med vissa bestående maskulina ledningspraktiker kopp-
lade till beslutsförhet, innehöll den gränsöverskridande könsdiskursen också 
en femininitetsbejakande dimension och feminint kodade ledningspraktiker 
tycktes nu för första gången i skolledningshistorien normaliserade. Att posi-
tionera sig som en samverkande, kommunicerande och inlyssnande osv. 
rektor tycktes i de allra flesta fall vara självklart för både kvinnor och män. 
Därmed hade den gränsöverskridande könsdiskursen samtidigt bidragit till 
en förändrad maktordning utan hierarkiserande innebörder av femininitet 
och maskulinitet. 

Men i fyra fall var särartsdiskursen fortfarande tydligt verksam. Bland 
dessa rektorer producerades en historiskt sett traditionell maktordning där 
femininiteten inte gjorde sig gällande utan underordnades maskulina led-
ningsideal. 

Följande kapitel utgår liksom det föregående från den andra intervjustudi-
en. Här gäller frågan vilka könsdiskurser som ger möjliga subjektspositioner 
för de intervjuade rektorerna att tilldela lärare och elever, och kapitlet hand-
lar om rektorernas tal om jämställdhet, lärare och elever. Istället för om det 
egna positioneringsarbetet och subjektsskapandet handlar det här alltså om 
vilka subjektspositioner som de intervjuade rektorerna tilldelar andra - och 
vilka materialiseringar och maktförhållanden som hänger samman med detta.  

Likhetsdiskursen, skillnadsdiskursen och 
särartsdiskursen i arbete 
Det empiriska materialet i den andra intervjustudien innefattar som tidigare 
nämnts intervjuer med 14 rektorer. Intervjuernas bredare inriktning gjorde 
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det möjligt att även studera den gränsöverskridande könsdiskursens räckvidd 
och om den också inkluderade skolans övriga verksamheter - om rektorernas 
könsflexibla hållning även innefattade deras syn på jämställdhet, lärare och 
elever. Det visar sig att man i dessa avseenden tar hjälp av likhetsdiskursen 
och skillnadsdiskursen, men att särartsdiskursen även här formar de positio-
ner som de intervjuade tilldelar både lärare och elever.  

Likhetsdiskursen och jämställdheten 
I intervjuupplägget för den andra intervjustudien ingick några i förväg plane-
rade frågor på temat jämställdhet som ställdes till samtliga rektorer. Syftet 
var att aktivera talet om kön med en förhoppning om att få ta del av, åtmin-
stone några utvecklingstankar på könstemat. Den förväntade effekten av 
dessa frågor uteblev dock då så gott som samtliga intervjuade uppgav sig 
sakna jämställdhetsplan och inte heller tycktes finna anledning att skaffa 
någon. De hänvisade istället till centrala dokument med ett som det verkade 
tämligen okänt innehåll, ”vi har ingen här men kommunen har ju en”, 
”stadsdelen har en” eller ”den finns ju i stadsdelen den”, ”nej det tror jag 
inte, vi har den som kommunen har . .  ”. Två av de intervjuade uppgav att 
de inte visste om det fanns någon jämställdhetsplan över huvudtaget.  

Inte någon av de intervjuade ansåg sig heller ha något särskilt som be-
hövde jämställas inom verksamheten. Jämställdhetsinsatser betraktades som 
bra och kunde säkert vara motiverade – men inte här, inte hos oss ”det är så 
jämställt som det kan vara”. Och skulle eventuella problem dyka upp så togs 
de med automatik om hand av lärarna på skolan, ”dom är så medvetna”. 
Hanteringen av problemen ansågs självklar, ”det är självklarheter för oss, det 
är lika självklart som att andas”.  

Tio av de intervjuade 14 rektorerna utvecklade på olika sätt sin förståelse 
av jämställdhetsbegreppet när de resonerade kring sina motiv till det utebliv-
na jämställdhetsarbetet. Resonemangen följde samma kvantifieringslogiska 
principer som 1970-talets likhetsdiskurs med en stor tilltro till utjämningsef-
fekter.275 Möjligheten att uppnå ett gott resultat bedömdes med hjälp av lik-
hetsdiskursen ofta utifrån lika många, lika mycket eller likadant. Detta kunde 
gälla personalsituationen och en jämn könsfördelning mellan kvinnliga och 
manliga lärare, där man antingen redan hade ”lika många män som kvinnor, 
ovanligt men så är det”. Eller också gjorde bristen på och svårigheterna att 
rekrytera manliga lärare jämställdhetsarbete omöjligt och meningslöst. Jäm-
ställdheten tycktes därmed stå och falla med möjligheten till en jämn fördel-
ning av kvinnliga och manliga kroppar. I citaten nedan motiverar två av de 
intervjuade sina uteblivna jämställdhetsplaner med svårigheten att ”värva 
fler karlar” och att det inte finns några manliga lärare att söka. 

                                                      
275 Se kap 5 avsnittet ”Motstridiga könsföreställningar” s. 88. 
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I: Har du någon jämställdhetsplan? 
 IP: Det skulle vara svårt, nittio procent är ju ändå kvinnor här (skratt) 
 I: Ja och då tänker du? 

 IP: Ja alltså jämställdhetspolicyn vad skulle den bestå i? Att aktivt försöka 
värva fler karlar till skolan. Det skulle vara en succé! (Rektor 9, intervjustu-
die 2)  

Jag har aldrig skrivit någon jämställdhetsplan, det har ju varit så modernt att 
skriva sådana. Jag tycker liksom att skriva en jämställdhetsplan kräver ju nå-
gon slags utgångspunkt . . . alltså det blir ett konstigt resonemang om det nu 
inte finns några manliga lärare att söka. Hur ska jag då kunna skriva en jäm-
ställdhetsplan? (Rektor 10, intervjustudie 2) 

Denna syn på jämställdhet som en fråga om antalsmässigt jämn och likvär-
dig fördelning innefattade även eleverna. De intervjuade motiverade och 
beskrev det jämställda läget i skolan genom ett kvantifierat rättvisetänkande. 
Ett likartat beteende hos pojkar och flickor tycktes jämna ut och neutralisera 
en eventuell könsproblematik. Man utgick oftast från pojkarnas beteende för 
att sedan bedöma flickorna och det jämställda läget. I följande citat illustre-
ras detta när två av de intervjuade hävdar att flickor uppvisar samma beteen-
de som pojkar. 

I: Har ni något som behöver jämställas? 
 IP: Nej, nej vi har dom här jobbiga grabbarna som tar mycket plats men vi 
har faktiskt flickor som tar mycket plats också så det jämnar nog ut sig fak-
tiskt tror jag att jag vågar säga. (Rektor 3, intervjustudie 2) 

Alltså det är inte våra grabbar som svär värst, det är inte våra grabbar som 
slåss värst, dom har inte sett våra tjejer slåss. Nej, jag upplever ingen skillnad 
i stökighet. (Rektor 9, intervjustudie 2) 

Enligt liknande logik förlorar könsord i följande två citat sin värdeladdade 
innebörd om de används av både flickor och pojkar, där exempelvis ”bög” 
förvandlas till ”bara” ett ”skällsord” om också flickor använder det.  

Vad har orden för värde om två tjejer kallar varandra för bög, då har det ju 
bara blivit ett skällsord. (Rektor 5, intervjustudie 2) 

Jag tycker inte det är som hos alla andra det här med könsord, det är ju lika 
mycket pojkar, som flickor och pojkar, bägge kastar ju till varandra så det är 
mer de nya svärorden på något sätt istället. Nej jag tycker inte det är något 
större problem. (Rektor 13, intervjustudie 2) 

På en stigande skala tycktes således en ökad och mer varierad upprepning av 
t.ex. könsord tillämpade av båda könen, snarare ge rektorerna anledning att 
tona ner dess betydelse än att finna anledning att ta dem på allvar. Likhets-
diskursen och dess principer för likvärdighet och utjämning materialiserades 
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därmed genom de intervjuades sätt att normalisera ett negativt och nedvärde-
rande språkbruk och beteende.  

I talet om jämställdhet tog således en majoritet av de intervjuade hjälp av 
likhetsdiskursen för att motivera de uteblivna jämställdhetsinsatserna och 
tillskriva flickor och pojkar likartade beteenden och positionera dem som 
jämställda. Av det följande framgår dock att fler könsdiskurser än likhetsdis-
kursen var i bruk. 

Särartsdiskursen och lärarna 
Av de intervjuade rektorerna fanns sex stycken som mer sammanhållet tala-
de om lärarna och där samtliga var bekymrade över bristen på manliga lärare 
och svårigheterna med att knyta män till skolan. Man uttryckte också, ibland 
som en jämställdhetssträvan, en önskan om att med hjälp av olika rekryte-
ringsinsatser nå manliga sökande. När de intervjuade motiverade denna strä-
van gällde inte längre likhetsdiskursen och könens likvärdiga förmågor, 
egenskaper och beteenden. Nu tog man istället hjälp av särartsdiskursen för 
att på traditionellt vis fokusera könsskillnader och kategorisera kvinnor och 
män i homogena och motsatta grupper, uppvärdera män och maskulinitet och 
nedvärdera kvinnor och femininitet. 

Vi behöver ju män i skolan av flera skäl. Det är inte bara bra för personal-
gruppen och samvaron som helhet, det är ju också, dessvärre, statusförhöjan-
de. (Rektor 14, intervjustudie 2) 

Jag kan välja en man framför en kvinna för att vi behöver killar i personal-
gruppen /…/ Och det märker jag på föräldrar att dom uppskattar att det är 
många män i skolan. (Rektor 6, intervjustudie 2) 

Det är väldigt viktigt med män i skolan, dom är uppskattade, och sedan har ju 
jag alltid varit väldigt noga med att jobba nära ihop med en man. Jag vill gär-
na vara chef själv men gärna ihop med en manlig medarbetare för att jag tror 
att det är bättre i vissa lägen. (Rektor 12, intervjustudie 2) 

Man kan ju säga då att jag har haft en enda stående (jämställdhetsstävan) och 
det är mera karlar punkt slut . . därför att det är nyttigt. (Rektor 10, intervju-
studie 2) 

En av dessa rektorer ovan funderar vidare kring vad som krävs för att också 
få behålla de män som redan finns i skolan. Män beskrivs som en egen sort 
som måste få ha sina ”jädra killsnack” och varandra. Särartsdiskursen mate-
rialiseras här genom den intervjuade rektorns olika förväntningar och för-
hållningssätt till kvinnliga respektive manliga lärare. I citatet understödjer 
den intervjuade ”grabbars” särskilda och könsstereotypa samvaro. 
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Jag har särskilt tänkt på att man måste vara rädd om dom män man har på ar-
betsplatsen för att få behålla dom. Och att man försöker få hit några till, om 
det går så att dom har varandra. Alltså jag tycker att det är helt okej att dom 
kan sitta och ha sina jädra killsnack och det är mycket sport och jox och så-
dant. Jag förstår att det är väldigt viktigt för dom. Jag kunde bli lite fördoms-
full  mot sådant där men jag har tänkt om jättemycket för grabbar behöver 
grabbar och det är viktigt att dom får ha sina stunder för annars får vi inte ha 
dom kvar. Så enkelt är det, så tänker jag numera. (Rektor 6, intervjustudie 2) 

Man var således dels engagerad i att knyta fler män till skolan samtidigt som 
man kunde uttrycka oro för att förlora de män som redan fanns i skolmiljön. 
Detta tema om de frånvarande männen som de flesta av de 14 intervjuade 
rektorerna någon gång under intervjuerna kommenterade hade i sin tur en 
koppling till hur man såg på den manliga närvarons stora betydelse. Nedan 
ger två av de sex rektorer som utvecklade sina tankar om de frånvarande 
männen exempel på hur dessa föreställningar också materialiseras i förhål-
lande till en rad praktiker. När det gäller att framgångsrikt hantera speciallä-
rarpraktiken och de stökiga grabbarna tillskrivs män en större betydelse och 
ett högre värde än kvinnor.  

Om man till exempel pratar om dom här stökiga grabbarna så behöver ju dom 
lite bestämdare tag. Ja alltså det kan väl kvinnor också . . men i allmänhet så 
fungerar det ju bättre om en man går in där. Så att det är ett bekymmer, det är 
det, att det är så få killar i skolan. (Rektor 1, intervjustudie 2) 

Det är ju så här att det är otroligt ont om manliga speciallärare, det är nästan 
en utrotningshotad art som ska ta hand om dom här killarna som det går snett 
för men som istället möts av kvinnor. Är det så att pappa försvann när man 
var i fem, sex årsåldern och sedan har man mötts av förskolefröken, lågstadie, 
mellanstadiefröken, fröken fröknar och sedan i sjuan så går det åt pepparn 
och då är även specialläraren en fröken. Alltså man möts för lite av män un-
der sin karriär och då kan jag tänka att det blir revolt. Jag har lurat på om man 
kanske skulle kvotera utbildningen för att få ut fler killar på det området, där-
för att många utav killarna som vi har går det lite illa för så där, det är väl 
dom som har en ganska dålig kvinnosyn. (Rektor 7, intervjustudie 2) 

I det sista citatet ovan kopplar den intervjuade inte bara samman bristen på 
män med pojkars problem i skolan utan kvinnodominans under uppväxtåren 
leder även till en dålig kvinnosyn. Samma rektor menar att kvinnodominans 
även får konsekvenser för manliga lärares arbetssituation.  

Om du jobbar med i ett arbetslag där det är du och tio kvinnor alltså. Dag ut 
och dag in så tror jag på sikt alltså . . . man blir väldigt underdånig som man i 
en grupp som domineras av kvinnor. (Rektor 7, intervjustudie 2) 

Ett numerärt underläge gör alltså den manlige läraren ”underdånig”, syno-
nymt med lydig, inställsam, ödmjuk och krypande, vilket skulle kunna tolkas 
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som att de manliga lärarnas inflytande över arbetet kringskärs i en minori-
tetsposition. Läraryrket tycks enligt utsagan därmed utövas på vitt skilda sätt 
beroende på könstillhörighet, där den till synes unika manliga praktiken 
hämmas i en kvinnodominerad miljö. 

Bland de sex rektorer som uttryckligen bekymrat sig över bristen på man-
liga lärare, ges här ytterligare exempel på när särartsdiskursen materialiseras 
genom de intervjuades förväntningar på kvinnliga och manliga lärares sätt 
att vara och agera. I det första av följande citat ”bidrar” manliga lärare me-
dan kvinnliga lärare ”håller på”. Män förknippas med rak kommunikation 
och handlingskraft medan kvinnor ”håller på och pratar”. På samma tema 
beskrivs kvinnor i nästföljande citat ha tålamod och tjata, medan män slår 
till, ”rakt av”. 

Killarna bidrar väldigt mycket mer med dom traditionella grejerna med sport 
och lite vildare saker. Dom har andra sätt, alltså dom kan många gånger ha 
mycket rakare sätt att lösa konflikter med ungarna. Dom kör ganska rak 
kommunikation, lägg av med det där, nu kör vi vidare, sådant där kan man 
inte tjafsa om. Så där kan dom säga medan tjejerna håller på och pratar 
mycket mer. (Rektor 6, intervjustudie 2) 

Kvinnor har tålamod, dom har förmåga att tjata, tjata, tjata /../ alltså tjat, tå-
lamod, vädjande. Som man så slår man till tidigare, alltså rakt av, nu är du 
tyst, sätt dig ner på din plats, jag tål inte höra något mer från dig. (Rektor 7, 
intervjustudie 2) 

Ytterligare en annan av de sex rektorerna förknippar kvinnor med omsorg 
och ”problem”, medan män ”forcerar hinder”. 

Blir det för dominerat av kvinnor så blir det förhärskande väldigt omsorgsin-
riktat eller problemfokuserat. Män är väldigt mycket mer, nu gör vi så här 
och sedan så är vi klara på torsdag, alltså vill snabbare gå fram och forcerar 
hinder på ett annat sätt. (Rektor 10, intervjustudie 2) 

I de tre citaten ovan framställs maskuliniteten med andra ord som ledande 
trygg och effektiv medan femininiteten förefaller otillräcklig och planlös. 
Ytterligare en annan menar att det finns könsrelaterade förväntningar på 
lärarna som innebär att manliga lärare ”ska riva i lite mer”. 

Det finns sådana där könsmässiga förväntningar alltså tycker jag, att dom 
manliga lärarna ska riva i lite mer, (Rektor 1, intervjustudie 2) 

Samtidigt anser sig samma rektor ha kvinnor bland sina lärare som han posi-
tionerar som ”ena riktiga jävla rivjärn” och ”kanonfröknar”. På grund av sin 
egenart och förmåga att göra det män brukar göra - nämligen att riva i och 
använda rak kommunikation – kan dessa kvinnliga lärare ta dom bullriga 
grabbarna, rätt upp och ner. 
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Det finns ju ena riktiga jävla rivjärn här bland dom kvinnliga lärarna som inte 
viker undan en millimeter. /…/ Jag har några riktiga kanonfröknar här som 
tar dom här bullriga grabbarna, dom tar dom bara rätt upp å ner. (Rektor 1, 
intervjustudie 2) 

Tillsammans med sin, i jämförelse med manliga lärare, svagare position kan 
således kvinnliga lärare i disciplinära syften åstadkomma effekter genom att 
gestalta något motsägelsefullt och oväntat - maskulinitet. 

Sammantaget positionerar dessa sex rektorer manliga lärare som uppskat-
tade, statusförhöjande, nyttiga, handlingskraftiga och raka. De går ”snabba-
re” fram och forcerar hinder på ett annat sätt än kvinnor och de tjafsar inte. 
Kvinnliga lärare positioneras som pratiga, tjatiga, tålmodiga, omsorgsinrik-
tade, problemfokuserade och är till skillnad från beslutsamma män istället 
”vädjande”.  

Särartsdiskursen materialiseras enligt dess inneboende norm för uppdel-
ning efter könskategori med femininiteten underordnad maskuliniteten. Dels 
sker detta genom de intervjuades olika förväntningar på och sätt att förhålla 
sig till kvinnliga och manliga lärare och deras sätt att vara och agera. Dels i 
förhållande till tal om en rad utpekade praktiker såsom pojkar med behov av 
särskilda stödinsatser och speciallärarpraktiken, idrott/sport, upprätthållandet 
av ordning och disciplin där maskuliniteten ges en fördel. Till detta hör ock-
så att agera beslutsamt ”nu gör vi så här”, och målinriktat ”sedan så är vi 
klara på torsdag”, att leda arbetet framåt, gå snabbare fram och forcera hin-
der.  

Av detta kan man dra slutsatsen att femininiteten inte gör sig gällande i 
ovan nämnda avseenden. Dock kunde kvinnor ibland utifrån positionen ”riv-
järn” och under vissa omständigheter gestalta maskulinitet i disciplinära 
syften med framgångsrikt resultat.  

Skillnadsdiskursen och flickor och pojkar 
Om än i olika omfattning så talade rektorerna i så gott som samtliga inter-
vjuer någon gång om eleverna och lika genomgående formulerade man sig 
då i termer av skillnader mellan flickor och pojkar. Man tycktes tala i enlig-
het med skillnadsdiskursen där femininiteten och i detta fall flickors egen-
skaper och förmågor, i jämförelse med pojkars, sågs som överlägset bättre. 
Talet om eleverna utgick ofta från pojkarna och med dem förknippade egen-
skaper och förmågor. Pojkarna fick betydligt utförligare beskrivningar me-
dan beskrivningarna av flickorna var mer knapphändiga, låg ibland outtalat 
inbäddade i talet eller kunde begränsas till att de inte var eller gjorde som 
pojkarna.  

Följande citat ger exempel på hur talet om pojkar är utförligare och outta-
lat också säger något om flickor. När den intervjuade i citatet talar om att det 
är ”svårare för grabbar” att hålla fokus, tolkar jag det som en outtalad jämfö-
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relse med flickor som antas klara detta bättre. Pojkar är ”mer” omogna, 
”mer” fysiska osv.  

I: Vad menar du finns för hinder varför pojkar inte kan arbeta ambitiöst? 
 IP: Jag vet inte om det kan ha att göra med utvecklingsfaser och rent biolo-
giskt att det här med fokus är svårare för grabbar rent utvecklingsmässigt. Det 
spritter mer i dom, jag vet inte men jag skulle snarare lägga det på någonting 
omedvetet än att det har med roller att göra. (Rektor 10, intervjustudie 2) 

Killarna är ju mer omogna generellt dom är ju det alltså. Ibland säger vi att 
man skulle ha det så att tjejerna fick börja skolan tidigare och killarna fick 
vänta lite. (Rektor 11, intervjustudie 2) 

Pojkarna är ju stökiga och hörs ju, dom är ju större, dom springer fortare, ro-
par högre och så. Så att det är mera så, dom är mer fysiska. (Rektor 1, inter-
vjustudie 2) 

Dom som låter (i klassrummet) är pojkar, det ska jag inte säga alltid  är sant 
men pedagogerna lägger definitivt ner mest energi och tid på pojkarna. (Rek-
tor 12, intervjustudie 2) 

En av rektorerna ovan återkom under intervjun till pojkars omognad och 
resonerar i följande citat vidare omkring ”nästa steg” och de pedagogiska 
och praktiska konsekvenser som skulle bli följden av en särskild anpassning 
av verksamheten till pojkars omognad, större rörelsebehov och det faktum 
att det inte går att ”tvinga dom”. Detta kan enligt utsagan handla om att ska-
pa möjligheter för pojkarna att få röra på sig mer än flickorna utifrån förstå-
elsen att pojkarna tids nog ändå kommer att lära sig det de ska. 

Tjejerna mognar ju tidigare. Killarna har ju inte förstått vad skolan innebär 
och dom måste ju få röra sig mer, dom behöver liksom göra det. Det går inte 
att tvinga dom och tids nog så kommer dom att lära sig det dom ska i alla fall. 
Men då kommer man till nästa steg, då blir det ju en resursfråga. Hur organi-
serar man det här så att man har ett gäng som sitter och jobbar medan ett an-
nat gäng springer runt. (Rektor 11, intervjustudie 2) 

I de fem citaten ovan beskrivs pojkar bl.a. som omogna och stökiga, de har 
ett stort rörelsebehov, ”låter” i klassrummet och har inte förstått vad skola är.  
Pojkar uppges även i citaten nedan utgöra den dominerande grupp som miss-
lyckas på de nationella proven och som är överrepresenterade på de indivi-
duella gymnasieprogrammen. Flera av de intervjuade rektorerna kom i sina 
beskrivningar av tidskrävande arbetsuppgifter också in på elevvårdsarbete 
och ”barn i behov av särskilda stödinsatser”, en elevgrupp som enligt nedan 
likaledes till största delen anses bestå av pojkar. 

Under rubriken barn i behov av särskilda stödinsatser kan hela spektrat med 
problem finnas med. Men det som är slående är ju att gruppen domineras av 
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pojkar. /…/ Och det ser vi på dom individuella programmen det är ju en ma-
joritet pojkar så kan ju vi konstatera motsvarande läge att på dom nationella 
proven i årskurs 5 är ju en 60, 70 procent av dom som misslyckas pojkar. 
(Rektor 7, intervjustudie 2) 

Vi har ju väldigt många barn som behöver väldigt mycket stöd här. Vi har 
bildat en ny klass i år för elever som behöver särskilt mycket stöd . . . det är 
nog nästan bara pojkar förresten. (Rektor 13, intervjustudie 2) 

Sex av de intervjuade rektorerna gav dock direkt uttalad information om 
flickorna. I följande citat beskrivs flickor som välartade, ordentliga, anpass-
liga och de lär sig det man ska i skolan.  

Flickor är ofta välartade och tar emot undervisningen lättare än pojkar. (Rek-
tor 1, intervjustudie 2)  

Det är precis som att flickorna anpassar sig i systemet på något sätt, på vägen 
fram så att säga. (Rektor 7, intervjustudie 2) 

Flickor är ju ordentliga och lär sig det man ska i skolan. (Rektor 6, intervju-
studie 2) 

I några fall kopplades även lovorden samman med flickors högre betyg och 
att de överhuvudtaget ansågs klara studierna bättre. Någon menade att ”un-
dervisningsupplägget generellt passar en del pojkar väldigt dåligt” och att 
”skolan är gjord för flickorna, det är ju så”.  

I citaten nedan ges exempel på hur de intervjuade betecknar flickor som 
”överlägsna och talar om dem som bättre presterande än pojkar.  

Tjejerna har bättre betyg och tillgodogör sig undervisningen bättre rent all-
mänt sett. (Rektor 5, intervjustudie 2) 

Betygsmässigt alltså när vi tittar på betygssnitt i årskurs 9 då ser vi ju att det 
är en klar övervikt. Dom högre betygen ligger ju hos flickorna. /…/ Pojkarna 
tar väldigt mycket plats och brummar och står på under lektionerna, men när 
det väl kommer till kritan sedan vad man har med sig för omdöme, poäng el-
ler betyg, då är flickorna överlägsna. (Rektor 7, intervjustudie 2) 

IP: Flickor är ju duktiga i skolan 
 I: jag dom säger det 

 IP: Jo men dom är ju det, om man tar det på gruppnivå. Dom har högre be-
tyg, större skolanpassning och så, och klarar studierna bättre. (Rektor 1, in-
tervjustudie 2) 

Sammantaget positioneras pojkar huvudsakligen som stökiga, fysiska, och 
omogna, de har ett större rörelsebehov än flickor och har inte förstått vad 
skola är. De dominerar den elevgrupp som ”misslyckas” på nationella prov, 
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är ofta i behov av särskilda stödinsatser och får sämre betyg än flickor osv. 
Bortsett från några få uttalanden som i bisatser pekade på pojkar som ambi-
tiösa - ”det är en övervikt på flickor med höga betyg . . . . . men vi har ambi-
tiösa grabbar också” – så var talet om pojkar ensidigt sammanlänkat med 
deras svårigheter och omognad. Flickor positioneras däremot som mogna, 
välartade, ordentliga och duktiga. De anpassar sig i skolan och tar emot un-
dervisningen lättare, klarar studierna bättre och får högre betyg än pojkar. 
Flickor betecknas i jämförelse med pojkar även som överlägsna. Maktförhål-
landet mellan könen handlar här i enlighet med skillnadsdiskursen, om god-
kända och överordnade feminina positioner. Samtidigt presenteras en möjlig 
materialisering av skillnadsdiskursen till pojkarnas fördel när en av de inter-
vjuade umgås med tanken på hur verksamheten skulle kunna organiseras och 
utformas för att bättre passa pojkarnas omognad och stora rörelsebehov. 

Till skillnad från det ensidiga talet om pojkars problem framgår av det 
följande att talet om flickorna var mer motstridigt. När talet om flickor inte 
längre handlade om att de var välartade och duktiga i skolan togs en annan 
könsdiskurs i bruk och man växlade över till särartsdiskursen. 

Särartsdiskursen och de problematiska flickorna  
Intervjumaterialet visade att de intervjuade inte enbart tog hjälp av skill-
nadsdiskursen för att tilldela flickor godkända och överlägsna positioner. 
Som framgick tidigare i kapitlet hade också flera rektorer med hjälp av lik-
hetsdiskursen gjort klart att flickor var minst lika ”stökiga” som pojkar och 
både slogs, svor och använde könsord – men då för att påvisa jämställda 
positioner mellan könen. En av de intervjuade menade också att flickor med 
problem var vanligare än vad som oftast uppmärksammades. I citatet nedan 
talar han om att de diagnostiserade eleverna oftast inte inkluderar flickor, 
som istället finns ”dolda” långt upp i skolsystemet. 

Det är en väldigt stark könsuppdelning kring den diagnostiserade problemati-
ken så att säga. Och det är intressant därför att jag tror inte riktigt att det är så 
i verkligheten. Jag tror att vi har en mängd flickor (i behov av särskilt stöd) 
som döljs, som är dolda kanske långt upp i skolsystemet. (Rektor 7, intervju-
studie 2) 

Tre rektorer talade också om problematiska flickor. I alla tre fallen handlade 
det om skolk. I dessa utsagor tycktes flickor som skolkade, till skillnad från 
pojkar som gjorde detsamma, få sin kapacitet nedvärderad och blev med 
hjälp av särartsdiskursen betecknade som en förlorad och underordnad grupp 
i skolan.  

I citaten nedan förknippas flickor med det stora, och som man menade, 
växande problemet med skolk, ett problem som innebar att skolkande flickor 
inte kom till skolan överhuvudtaget.  
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Vi har fler och fler tjejer som inte går i skolan överhuvudtaget som bara, ja 
som bara vägrar komma, som är hemma. /…/ Det är ett stort problem som jag 
tycker är växande och det är framför allt tjejer då som lägger sig hemma. 
(Rektor 5, intervjustudie 2) 

Den svåraste frågan vi har med flickor, det är flickor som inte går i skolan 
utan skolkar och stannar hemma. (Rektor 1, intervjustudie 2) 

Jag upplever att det är ett växande problem att vi i större och större utsträck-
ning stöter på det här att eleverna inte kommer till skolan /…/ i dagsläget så 
har vi två tjejer som går i åttan som alltså i princip alltså dom är bara hemma 
dom vill inte gå till skolan. (Rektor 2, intervjustudie 2) 

I ett av citaten ovan klassas t.o.m. de skolkande flickorna som den svåraste 
frågan med flickorna. Samtidigt menade rektorerna att denna fråga låg utan-
för vad som var möjligt för skolan att påverka. I följande citat talar de inter-
vjuade om flickors skolk som ett problem som ingen kan göra någonting åt 
och där ”ytterst lite” beror på skolan.  

Det är ingen, varken skola eller socialtjänsten eller vi eller föräldrar eller nå-
gon som kan göra någonting åt det. (Rektor 5, intervjustudie 2) 

Vi märker från skolans sida att det är ytterst lite som beror på oss, alltså nå-
gonting vi kan göra någonting åt. Alltså vi är skyldiga att till exempel kanske 
då kan man tycka att ge dom hemundervisning. Samtidigt finns det ingen 
sjukdomsdiagnos som gör att dom inte kan komma till skolan utan dom bara 
vill  inte. (Rektor 2, intervjustudie 2) 

I förhållande till de skolkande flickorna innehöll rektorernas tal en uppgi-
venhet och som det verkade, osäkerhet kring förhållandet mellan ansvar, 
skyldigheter och resurser. Nedan talar den intervjuade om vad han som rek-
tor kan göra för de skolkande flickorna och konstaterar att han å ena sidan 
kan ”erbjuda hemundervisning”, men att en sådan lösning å andra sidan får 
ekonomiska konsekvenser. Även om hemundervisning ”alltid” erbjuds så är 
det inte samma sak ”som att den alltid kommer till stånd”. Mot slutet av 
citatet har hemundervisningen minimerats till att en flicka av de skolkande 
eleverna ”träffar en lärare en gång i veckan” på annan plats än skolan och 
den intervjuade säger tämligen uppgivet att ”jag kan inte göra mer än så 
här”. 

I: Om du nu säger att socialtjänsten inte kan göra så mycket, vad kan du 
göra, på din kant? 
 IP: Ja det är, dels erbjuda hemundervisning om det kan vara en lösning eller 
erbjuda undervisning på annan plats om dom inte kan komma till skolan, allt-
så sådana lösningar . . . erbjuda annan typ av skolgång om det är det som be-
hövs. Men det kostar ju pengar . . . och i många fall kan jag konstatera att jag 
kan inte göra mer än så här så då konstaterar jag att nej, jag kan inte göra mer 
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än så här och så hoppas jag att Skolverket gör samma bedömning om det är 
någon som anmäler. /…/ 
I: och det som kan erbjudas är i stort sett hemundervisning då? 
IP: Ja nu är det ju inte speciellt många som har hemundervisning däremot så 
erbjuder vi alltid det, men det är inte samma sak som att det alltid kommer till 
stånd . . . . för att det det . . . som det ser ut just nu så är det faktiskt bara en 
av dom här eleverna som har hemundervisning . . . ja eller hemundervisning 
dom har undervisning på annan plats än skolan och det är att hon träffar en 
lärare en gång i veckan så det, det är inte en sådan där jättestor insats men, 
men det är det som vi har kommit överens med henne om att det kan funka 
för henne. (Rektor 5, intervjustudie 2) 

Berättelserna antydde dock att de skolkande flickorna inte alltid varit konse-
kvent frånvarande. ”En tjej flyttade hit till sexan, gick i skolan en termin 
sedan började hon skolka”. En annan rektor menade att det ofta inleddes med 
skolk från ”gympan och sedan börjar det”, i betydelsen en mer frekvent 
frånvaro som så småningom tycktes övergå i något som inte helt tydligt kun-
de vare sig kategoriseras eller ges en innebörd i förhållande till skolans verk-
samhet och ansvar.  

En av de tre rektorerna menade också att ”problemen ser lite olika ut för 
killar och tjejer” där två olika elevkategorier i förhållande till skolk benämn-
des. ”Elever som finns i skolan men inte går på lektionerna” var den ena, 
bestående av pojkar. Den andra gruppen gällde ”Elever som inte kommer 
alls till skolan” och talades om som flickor. Runt den förstnämnda gruppen 
byggdes talet upp kring en öppenhet för att ”hitta andra lösningar” och att 
det är något som ”vi kan fixa till”. Förslagen till lösningar var flera, och ut-
gick ifrån vad skolan ekonomiskt och resursmässigt kunde bidra med. Det 
kunde t.ex. handla om att erbjuda pojkar tid i mindre grupp, ”att på skolan ha 
en egen lokal, en egen liten grupp där pojkarna kan få vistas vid behov”, att 
arrangera särskilda situationer i klassrummet och knyta fler speciallärare till 
skolan. Följande citat visar att ambitionen att hitta ”flexibla lösningar” tycks 
vara hög. I stället för den uppgivenhet man visade i förhållande till flickorna 
betonar man här betydelsen av att skapa relationer och att upprätthålla kon-
takten med de skolkande pojkarna, ”det handlar om att fånga in dom”.  

Orkar han inte med att ha teoretiska ämnen men kanske fungerar jättebra i id-
rott och slöjd, okej då kan han ha idrott och bild och slöjd ett tag. /…/ det 
gäller liksom att hitta flexibla lösningar. (Rektor 5, intervjustudie 2)  

Det handlar allra i första hand om att skapa en relation med dom (pojkar som 
skolkar), i andra hand handlar det om att ha specialpedagogiska kunskaper el-
ler pedagogiska kunskaper. Det handlar om att få en relation skapa en relation 
till dom så att man har en kontakt med dom, annars kommer dom inte till un-
dervisningslokalen och då kan man vara hur duktig pedagog som helst men 
då kan man ändå inte göra någonting, utan att det handlar om att fånga in 
dom. (Rektor 2, intervjustudie 2) 
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Alla dessa insatser tycktes också syfta till det som ytterligare en rektor for-
mulerade, 

…för att kunna jobba mer med metoden, laborera och få med praktiska inslag 
och se till att det blir väldigt strukturerat för vissa pojkar”. (Rektor 1, inter-
vjustudie 2) 

Den handlingsberedskap som man i talet uppvisade i förhållande till pojkar 
med problem, tycktes därmed vara betydligt högre än den man uppvisade i 
förhållande till flickor med liknande problem. Genom denna talade hand-
lingsberedskap materialiserades också särartsdiskursen i för pojkarnas del 
utökade resurser. Detta kunde gälla såväl den fysiska miljön som utökade 
personalresurser, med en öppenhet för särskilda och stödjande arrangemang 
och understryks ytterligare av den större sociala tolerans som pojkar visas i 
följande citat. Här talar två av de intervjuade om att det är mycket ”lättare att 
erkänna” - och som jag tolkar det, att socialt acceptera - att man har en pojke 
som stökar i skolan än att man har en flicka som gör det. I det andra citatet 
uttrycker sig den intervjuade på liknande sätt, att det inte är ”tillåtet att vara 
dålig flicka” men ”dålig pojke kan du vara”. 

Det är mycket lättare att erkänna att man har en pojke som stökar i skolan än 
att tillstå att man har en flicka som gör det, så är det. Det finns det tydliga 
tecken på. (Rektor 7, intervjustudie 2) 

. . . det är inte tillåtet att vara dålig flicka, dålig pojke kan du vara. (Rektor 1, 
intervjustudie 2) 

Följande avsnitt avser att mer ingående granska de skilda sätten att tala om 
och förhålla sig till flickor och pojkar med problem i skolan. Denne rektor 
använder andra rubriker för sin kategorisering av skolkande flickor och poj-
kar än den intervjuade rektorn ovan – men med samma innebörd. Han kallar 
dem ”Flickor som inte går i skolan” och ”Dom bråkiga pojkarna”. 

Flickor som inte går i skolan och de bråkiga pojkarna 
I det följande återges ett detaljutskrivet intervjuavsnitt, här betraktat som 
avvikelse, och som ger exempel på vad som kan hända när flickor förknippas 
med problem.276 När de positioner som flickorna tilldelas växlar från välarta-

                                                      
276 Med avvikelse menas när det dominerande talet mer eller mindre plötsligt ändrar inrikt-
ning, och följs av positionsbyten och diskursväxlingar (se kap 3 s. 63). I detta fall handlar det 
om hur majoriteten av de intervjuade med hjälp av skillnadsdiskursen positionerar flickor som 
välartade och duktiga och ger dem en överordnad position i förhållande till pojkarna. Men i 
tre rektorers dominerande tal om välartade flickor finns också tal om problematiska flickor 
insprängt, vilket i samtliga fall får till följd just positionsbyten och diskursväxlingar. Dessa 
avvikelser är av olika längd och detaljrikedom. I den redovisade avvikelsen är talet om de 
problematiska flickorna något längre och mer detaljerat än i de övriga två fallen. 
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de till problematiska elever tar den intervjuade inte längre hjälp av skillnads-
diskursen för att även fortsättningsvis ge flickorna en tryggad position och  
dessa lägen tycks skolan inte längre vara gjord för flickor. När flickor för-
knippas med problem tas istället särartsdiskursen i bruk. Med dess hjälp 
både försvagas och underordnas flickornas ställning i skolan och i förhållan-
de till de positioner och materialiserade praktiker som knyts till de bråkiga 
pojkarna. Skolkande flickor och pojkar tilldelas helt skilda positioner som 
materialiseras genom upprättandet av stödjande praktiker för pojkarna, vilka 
uteblir i förhållande till flickorna.  

Intervjuavsnitt 1: 
(Rektor 1, intervjustudie 2) 

I: är det några särskilda svårigheter som du upplev er 1 
just nu 2 

IP: den svåraste  frågan vi har med flickor (.) det är 3 

flickor som inte går i skolan (2.2) som skolkar 4 

och stannar hemma 5 

I: mer  än vad pojkarna gör? 6 

IP: ja oh ja dom är dom alltså det är jättesvårt po j-7 

karna är här  (.) flickorna är hemma  (.) och vi har  8 

alltså fem flickor som inte går i skolan (6.0) och 9 

då handlar det inte om att dom skolkar i två dar 10 

(.) då handlar det om att dom är hemma i månader 11 

vi försöker få tag på föräldrar  vi försöker med 12 

hjälp utav (2.0) .hh få kontakt med föräldrarna  få 13 

kontakt med elever  ta hjälp  utav socialtjänsten  ta 14 

hjälp utav fältassistenter  fritidsgårdar  och så 15 

där överhuvudtaget få kläm  på dom (.) ºjättesvårtº 16 

I: lyckas du få hit dom 17 

IP: nääe inte alltid ºjättesvårt det är många tjeje r 18 

som försvinner (1.5) och det här är vanligt  det 19 

ökar på andra skolor också flickor som inte går i 20 

skolanº  21 

I: och när du säger försvinner  alltså dom är hemma? 22 
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IP: dom är hemma (.) och sen finns det tjejer som o ck-23 

så är ute på driven  (.) som vi inte får tag i 24 

(2.5) jättetråkigt 25 

Den intervjuade betonar särskilt skolkande flickor som den ”svåraste” frågan 
som han anser sig ställd inför när det gäller flickor. Pojkarna (som inte tar 
del av undervisningen) är ”här” medan flickorna är ”hemma”. Detta kallar 
den intervjuade för att flickorna ”försvinner”, och inte går att få tag på, trots 
att man tar hjälp av föräldrar, socialtjänst, fältassistent och fritidsgårdar. 

 

I: kan du berätta om nåt exempel 26 

IP: jae:: 27 

I: för att ge en bild mera av hur 28 

IP: jo:: alltså att dom tycker inte att dom har fåt t 29 

hjälp i skolan eller (2.0) dom tycker:: (1.6) dom 30 

tycker det är jobbigt (1.0) misslyckas (2.1) och 31 

den senaste flickan säger så (4.0) >och sen då 32 

pappan är jätteledsen och sitter och gråter på 33 

samma möte och säger att han har varit för snäll< 34 

(.) han har inte förstått (4.0) en annan flicka då 35 

(2.5) lite på glid (5.0) lite på glid på fritiden 36 

(.) börjar skolka i skolan (1.9) inne i skolan (.) 37 

ºinte gå på lektionernaº (3.2) .hh hh och försvin-38 

ner sakta men säkert ut och försöka förstå då (.) 39 

när man pratar med dom här flickorna så (2.5) 40 

skyller dom ofta på enskilda lärare eller (.) 41 

º<eller nåt sånt vá (2.1) dom har väl rätt till 42 

(.) viss procent naturligtvis (2.5) men dom har ju 43 

också nå:: (2.5) dom har liksom inte nån styrka vá 44 

(.) ((viskar)) på nåt sätt (1.6) hävda sig själv 45 

har lågt självförtroende> (2.8) det är det är ett 46 

huvudproblem bland flickor härº 47 

I: och pojkarna då om man pratar om pojkarnas probl em 48 

då sa du förut att dom är stökiga när dom är här 49 

IP: >JAMEN DOM ÄR JU TYDLIGA< 50 
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I: men dom är tydliga 51 

IP: >dom får vi bråka med vá (.) dom får man skälla  på 52 

och skrika och kasta ner i stolen där och säga åt 53 

dom att nu (3.0) ja ((skratt)) £vad man nu säger 54 

det beror på hur arg man är£< 55 

I: um 56 

IP: men dom är ju kontaktbara (3.0) ºflickorna bara  57 

försvinner för oss (2.0) ((viskar)) fem sex styck-58 

en är bortaº (3.0) ↑>dom bråkiga pojkarna det är 59 

ju liksom och ha tummen i ögat på dom< (1.5) 60 

↑hjälpa dom att ha struktur och (3.5) följa upp 61 

(.) punktmarkera (.) kolla (2.5) kommer och anmä-62 

ler sig varje dag (.) rapporterar av (.) så där 63 

(.) och till slut så kommer dom (.) har man tur så 64 

kan man få in dom i en sådan här (2.2) skolpojke-65 

ruljans igen (.) gå på lektionen (.) gör vad du 66 

ska (.) ta med läxboken och så(.) men flickorna 67 

kan vi ju inte ens skälla på dom är ju inte ens 68 

här (2.0) ºdet är jättetråkigt (.) vi har flickor 69 

som kommer hit och äter (2.0) så går dom igenº 70 

I: men är det ingen som ser dom då 71 

IP: jo visst fan äré det  72 

I: då kan man skälla på dom 73 

IP: javisst (3.0) men sen dá (.) sen går dom (2.0) 74 

eller man säger kom med nu (1.5) um jag ska bara 75 

på toaletten (4,2) um- och så går läraren till 76 

lektion och inte kommer tjejerna (2.0) så är det 77 

(5.2) jag tror att (.) det här med skolplikt och 78 

sånt där det: det funkar inte 79 

I det ovanstående framträder skillnaderna tydligt mellan de positioner som 
flickor och pojkars tilldelas. Den intervjuade beskriver svårigheterna runt de 
skolkande flickorna med föräldrar som gråter och inte har förstått, flickor 
som sakta men säkert försvinner ut. De saknar styrka och självförtroende och 
den intervjuade kallar det för ”ett huvudproblem bland flickorna här”. Flick-
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orna tycker sig inte heller få någon hjälp, tycker att det är jobbigt, att de 
misslyckas och skyller också enligt den intervjuade på lärarna. En av dem är 
”på glid” och började skolka ”inne i skolan”, gick inte på lektionerna och 
försvann sedan ”sakta men säkert ut”.  

Till skillnad från flickorna så är pojkarna tydliga och kontaktbara och går 
att handskas med. Med förstärkt röst och snabbare tal svarar den intervjuade 
JAMEN DOM ÄR JU TYDLIGA. Det tycks som den upplevda tydligheten 
är det som gör det möjligt för skolan att agera i förhållande till pojkarna. Den 
intervjuade räknar upp en lång rad med möjliga tillvägagångssätt som svar 
på pojkarnas tydlighet som ytterst syftar till att få in dem i en ”skolpojkerul-
jans”. Flickorna däremot ”försvinner” och man kan inte ens skälla på dem, 
”dom är ju inte ens här”. Samtidigt ger den intervjuade exempel på flickor 
som ”kommer hit och äter”, är på toaletten osv. 

 

I: finns det någon  elev som du aldrig har fått eller 80 

ni aldrig har fått tillbaka till skolan 81 

IP: ja ja vi har ja ja vi har sådana (2.7) ºsom vi 82 

säkert  inte får tillbaka (1.7) dom här flickorna 83 

som går och äter  till exempelº  84 

I: jaha 85 

IP: ↑vi har ju en pojke (3.0) som när vi skickade 86 

(1.6) dit biträdande rektorn låste in sig i rummet 87 

(2.0) ↓och han ber mamman att öppna den där dörren 88 

nää säger hon (.) det kan  jag inte (1.7) sitter 89 

han där inne (2.5) men honom har vi fått ut nu:: 90 

(2.5) så nu är han med en fritidsledare på fri-91 

tidsgården och sitter och (.) räknar lite matte  92 

och (.) och han får träffa lite jämnåriga  och så 93 

där vá (5.5) 94 

I: um 95 

IP: ºmen det här med flickor som inte går i skolan  96 

((viskar)) det är väldigt tråkigtº  97 

I: ja 98 

IP:  ((viskar)) jättetråkigt  99 

I:  um 100 

IP:  ºsnacka om förlorare  alltsåº  101 
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Den intervjuade tycks ha gett upp de skolkande flickorna och tror inte att det 
är möjligt att få dem tillbaka till skolan. Han har tidigare vid flera tillfällen i 
intervjun hävdat när det gäller de skolkande eleverna att det är de sociala 
myndigheterna som till skillnad från skolan kan bedriva uppsökande verk-
samhet, ”gå hem till folk och ringa på dörren”. Samtidigt ger han exempel på 
en skolkande pojke som man via skolledningsinsatser och besök i hemmet 
fått tillbaka till skolan. En pojke som nu ”räknar lite matte” och ”får träffa 
lite jämnåriga”. I det avslutande talet om flickorna viskar rektor återigen 
sorgset och uppgivet – det är väldigt tråkigt, ”jättetråkigt” och han talar om 
flickorna som ”förlorare”. 

Den intervjuades tal är intressant ur flera aspekter, inte minst på grund av sin 
motsägelsefulla uppbyggnad. Flickor som skolkar försvinner och är omöjliga 
att få tillbaka till skolan. Samtidigt kan de rent faktiskt orienteras till olika 
fysiska platser såsom hemma och i skolan där de ibland äter i matsalen eller 
är på toaletten. En flicka beskrivs också börja skolka inne i skolan, går inte 
på lektionerna och försvinner sedan ”sakta men säkert ut”. Skolkande pojkar 
är i skolan, om än stökiga så ändå fullt möjliga att med hjälp av olika meto-
der anpassa till skolan och undervisningen.   

Pojkar positioneras som fysiskt närvarande, bråkiga, stökiga, tydliga och 
kontaktbara. Här materialiseras särartsdiskursen i en lång rad aktiva hand-
lingar och insatser från skolans sida, och en hög handlingsberedskap tycks 
stå till pojkarnas förfogande: man kan bråka med dom, skälla, skrika, kasta 
ner dom i stolen, hjälpa dem få struktur, punktmarkera, kolla, påminna om 
att ta med läxboken, kräva att de kommer och anmäler sig och rapporterar av 
osv.. För allt detta beskrivs även ett mål nämligen att ”till slut” få de bråkiga 
pojkarna tillbaka in i en ”skolpojkeruljans”.  

Flickor positioneras som fysiskt frånvarande, skolkare och förlorare utan 
styrka och självförtroende. I förhållande till flickorna talar inte den intervju-
ade om skolans aktiva handlingar och insatser för att hjälpa flickorna. Nu 
riktas uppmärksamheten istället mot flickornas eget handlande och vad de 
själva gör och säger sig uppleva: de försvinner, går till matsalen och äter, går 
på toaletten, går hem igen, tycker sig inte få någon hjälp i skolan, tycker att 
det är jobbigt och att dom misslyckas och skyller på enskilda lärare osv. Den 
enda aktiva handlingen i syfte att råda bot på problemet med de skolkande 
flickorna handlar om en lärare som uppmanar flickorna att komma ”med”, 
varefter läraren går till lektionen utan att flickorna följer med. 

Talet struktureras på ytterligare sätt med koppling till könskategori genom 
märkbara skillnader i röstens läge, rytm, styrka liksom genom varierad into-
nation och pausering – med vars hjälp denne rektor ”gör” kön och skapar 
flickor och pojkar. När rektor talar om flickorna sänks tonläget, han talar 
tystare, långsammare med längre pauseringar. Vid flera tillfällen viskar han 
stilla med ett bekymrat nästintill sorgset ansiktsuttryck. Talet laddas emotio-
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nellt. Olika känslor visas upp i förhållande till flickor och pojkar och den 
intervjuade betonar t.ex. att pappan till en av de skolkande flickorna gråter 
under deras samtal. I förhållande till pojkar tycks det mer handla om ilska 
och beslutsamhet och han höjer rösten både när det gäller intonation och 
volym, talar snabbare och med långt färre pauseringar än då han talar om 
flickorna. Detta illustreras inom ett och samma talavsnitt mellan raderna 29 
till 70, där pauseringarna då han talar om flickorna, är både dubbelt så 
många och dubbelt så långa. Det är således vitt skilda språkmönster som 
bildas runt de båda elev- och könskategorierna. 

Sammanfattningsvis visar avsnittet om särartsdiskursen och de problema-
tiska flickorna att när flickor förknippas med problem och inte längre svarar 
mot den intervjuade majoritetens förväntningar på välartat uppträdande, 
händer något annat än när pojkar förknippas med problem, skolkar och brå-
kar. Bland tre intervjuade rektorer tilldelas problematiska flickor en betydligt 
svagare och mer utsatt position än den som tilldelas de problematiska poj-
karna och de intervjuade både frånhänder sig ansvar och uppvisar en betyd-
ligt lägre handlingsberedskap i förhållande till flickorna. Flickorna positione-
ras som fysiskt frånvarande, skolkare och förlorare utan styrka och självför-
troende, som försvinner och inte går att få tag på. Pojkarna positioneras som 
fysiskt närvarande, bråkiga och stökiga men samtidigt tydliga och kontaktba-
ra och som med hjälp av olika insatser kan fås tillbaka in i en ”skolpojkerul-
jans”. I enlighet med särartsdiskursen produceras ett maktförhållande mellan 
könen där det som förknippas med flickor osynliggörs och nedvärderas. 
Flickor beskrivs på olika sätt som otillräckliga, värderas lägre och straffas ut 
i jämförelse med de bråkiga pojkarna som sin besvärliga position till trots 
ändå ges en högre acceptans och på olika sätt innesluts i skolans gemenskap.  

Den könsflexible rektorn och jämställdheten, lärarna 
och eleverna – en sammanfattning 
Avsikten har i kapitlet varit att studera vilka könsdiskurser som ger möjliga 
subjektspositioner för de intervjuade rektorerna att tilldela andra i skolmil-
jön. I kapitlet granskas hur de intervjuade förhåller sig till jämställdhetsbe-
greppet, hur de positionerar lärare och elever och vilka materialiseringar och 
maktförhållanden som hänger samman med detta. 

I ovan nämnda avseenden finns inga spår av den könsflexibla förmåga 
som de intervjuade i förhållande till det egna positioneringsarbetet uppvisade 
i föregående kapitel. I dessa sammanhang tar de intervjuade hjälp av flera 
könsdiskurser, som här handlar om likhetsdiskursen, skillnadsdiskursen och 
särartsdiskursen.  

Med hjälp av likhetsdiskursen skriver majoriteten av rektorerna sig fria 
från jämställdhetsarbete i skolan. Genom att tala om kvinnliga och manliga 
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lärare, flickor och pojkar i termer av lika många, lika mycket eller likadant 
betraktas verksamheten som jämställd och man anser sig därmed sakna 
könsproblem. Eller också ses jämställdhetsarbete som ett omöjligt och me-
ningslöst projekt. Finns det t.ex. inga manliga lärare att söka går det inte att 
skriva en jämställdhetsplan eller bedriva jämställdhetsarbete. Svär och slåss 
flickor och pojkar lika mycket, använder könsord i lika stor utsträckning och 
är jämnt fördelat stökiga – är skolan jämställd. Likhetsdiskursen används 
således för att positionera könen som jämställda och materialiseras genom de 
intervjuades sätt att neutralisera en eventuell könsproblematik och normali-
sera elevers negativa och nedvärderande språkbruk och beteenden. 

Samtidigt som majoriteten av de intervjuade med hjälp av föreställningar 
om likhet vill påvisa jämställda positioner mellan könen så bygger sex av de 
intervjuade upp talet om lärarna med hjälp av särartsdiskursen och föreställ-
ningar om skillnader mellan kvinnliga och manliga lärare, där femininiteten 
underordnas maskuliniteten. Dessa rektorer är uttryckligen oroade över bris-
ten på män i skolan. Kvinnliga och manliga lärare framstår som helt skilda 
sorter där män värderas högre än kvinnor. Maskuliniteten framställs som 
ledande, trygg och effektiv medan femininiteten förefaller otillräcklig och 
planlös. Manliga lärare positioneras bl.a. som statusförhöjande, uppskattade, 
nyttiga, raka, handlingskraftiga och målinriktade. De går snabbare fram och 
forcerar hinder och är dessutom betydelsefulla för de stökiga pojkarna. 
Kvinnliga lärare förknippas med omsorg och problem och positioneras som 
pratiga, tjatiga, tålmodiga och är till skillnad från sina handlingsinriktade 
manliga kollegor istället ”vädjande”.  

Särartsdiskursen materialiseras i en rad praktiker som delas upp efter kön. 
Speciallärarpraktiken och pojkar med behov av särskilda stödinsatser, id-
rott/sport, konflikthantering, upprätthållandet av ordning och disciplin för-
knippas med män och maskulinitet, där den manliga utövningen på olika sätt 
ges en fördel. Till detta hör även att agera beslutsamt, målinriktat och att 
leda arbetet framåt, gå snabbare fram och forcera hinder. När femininiteten i 
ett undantagsfall anses gångbar är det i förhållande till upprätthållandet av 
ordning och disciplin och sker då i parodierad form med kvinnor positione-
rade som ”rivjärn”.  

Talet om flickor och pojkar äger rum inom ramen för skillnadsdiskursen 
där femininiteten och i detta fall flickors egenskaper och förmågor, i jämfö-
relse med pojkars ses som överlägset bättre. En majoritet av de intervjuade 
ger flickorna framskjutna och godkända positioner.  Samtidigt som pojkarna 
är ifrågasatta så bildar de ändå utgångspunkt för jämförelsen. Pojkar får de 
utförligaste beskrivningarna, vilka flickor sedan på olika sätt placeras i för-
hållande till. Pojkar positioneras som stökiga, fysiska och omogna, med ett 
större rörelsebehov än flickorna, har inte förstått vad skola är, misslyckas 
ofta på nationella prov och får sämre betyg än flickorna. De är överrepresen-
terade på de individuella gymnasieprogrammen och dominerar den elev-
grupp som är i behov av särskilda stödinsatser. Till skillnad från pojkar posi-
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tioneras flickor som mogna, välartade, ordentliga och duktiga, de anpassar 
sig i skolan, tar emot undervisningen lättare, klarar studierna bättre och får 
högre betyg än pojkarna. Samtidigt presenteras en möjlig materialisering av 
skillnadsdiskursen till pojkarnas fördel. En av de intervjuade uppvisar en 
handlingsberedskap när han umgås med tanken på en anpassad organisering 
av skolverksamheten för att möta pojkarnas omognad och stora rörelsebe-
hov. 

Samtidigt som talet om pojkar är ensidigt negativt, är talet om flickor mer 
mångfacetterat och motstridigt. Förutom att de ses som välanpassade och 
duktiga motiverar flera rektorer det jämställda läget på skolorna genom 
flickors och pojkars lika stökighet där man menar att flickor svär, slåss och 
använder könsord i lika stor utsträckning som pojkar. En av de intervjuade 
menar också att flickor med problem och i behov av stöd är vanligare än vad 
som uppmärksammas, och att dessa flickor finns dolda långt upp i skolsy-
stemet.  

Av de intervjuade talar dock tre rektorer om flickor med problem som i 
samtliga fall handlar om skolk. Det visar sig att när flickor förknippas med 
problem, tar de intervjuade inte längre hjälp av skillnadsdiskursen för att 
även fortsättningsvis och på liknande sätt som för de problematiska pojkar-
na, också ge de problematiska flickorna en framskjuten och tryggad position. 
Nu positionerar man istället dessa flickor med hjälp av särartsdiskursen och 
osynliggör, nedvärderar och betecknar dem som en förlorad och underord-
nad grupp i skolan. De skolkande flickorna befinns ligga utanför skolans 
möjlighet till påverkan och enligt utsagorna tycks ingen kunna hjälpa dem 
eller göra något åt deras situation. De tre rektorernas tal innehåller både en 
uppgivenhet och osäkerhet kring skolans ansvar, skyldighet och resurser i 
förhållande till de skolkande flickorna. Handlingsberedskapen och ambitio-
nen att hitta alternativa lösningar tycks vara betydligt högre i förhållande till 
de skolkande pojkarna. 

Ett detaljutskrivet intervjuavsnitt visar hur skolkande flickor och pojkar 
tilldelas helt olika subjektspositioner. Pojkar positioneras som fysiskt närva-
rande, bråkiga, stökiga, tydliga och kontaktbara. Flickor positioneras som 
fysiskt frånvarande, skolkare och förlorare utan styrka och självförtroende. 
Här gör utskriftsmetoden det möjligt att studera hur den intervjuade på ytter-
ligare sätt iscensätter kön och skapar flickor och pojkar genom märkbara 
förändringar i röstens läge, rytm, styrka, intonation och pausering. När den 
intervjuade talar om flickorna sänker han tonläget och talar tystare och lång-
sammare med många och långa pauseringar. Han viskar och hans tal laddas 
emotionellt och olika känslor visas upp i förhållande till flickor och pojkar. 
När den intervjuade talar om pojkarna tycks det mer handla om ilska och 
beslutsamhet och rösten höjs, han talar snabbare och med långt färre pause-
ringar än då han talar om flickorna.  

Särartsdiskursen materialiseras här på olika sätt i en rad praktiker förena-
de med en allmänt förhöjd handlingsberedskap och större social tolerans 
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gällande pojkar. Praktiker inriktade mot särskilda stödinsatser, mindre struk-
turerade grupper med laborerande och praktiska inslag förknippas med poj-
kar, alltsammans med målet att få in dem i en ”skolpojkeruljans”. Inga sär-
skilda praktiker pekades ut i förhållande till flickor. I enlighet med särarts-
diskursen produceras ett maktförhållande i den intervjuades tal, där det som 
förknippas med flickor osynliggörs och underordnas. Flickorna ses som otill-
räckliga, värderas lägre och straffas ut i jämförelse med de bråkiga pojkarna 
som sin besvärliga position till trots, ändå både accepteras och innesluts i 
skolans gemenskap. 

Sammanfattningsvis är likhetsdiskursen, skillnadsdiskursen och särartsdis-
kursen i arbete i de intervjuade rektorernas tal om jämställdhet, lärare och 
elever. Med hjälp av likhetsdiskursen skriver man sig fri från jämställd-
hetsarbete och motiverar skolan som jämställd. Med hjälp av skillnadsdis-
kursen ges flickor en uppvärderad och godkänd position och betraktas i jäm-
förelse med pojkar som överlägset bättre. 

Anmärkningsvärt är dock med vilken kraft som särartsdiskursen är verk-
sam i förhållande till både lärare och elever. Med tydlighet tilldelas kvinnli-
ga och manliga lärare könsstereotypa positioner där femininiteten nedvärde-
ras och maskuliniteten idealiseras. Det är också tydligt med vilken kraft som 
särartsdiskursen stärker pojkarnas uttalat problematiska position i skolan. 
Vid sidan av de välartade flickorna blir de problematiska pojkarna föremål 
för stort engagemang och hjälpinsatser – medan flickorna lämnas därhän. 
Vid sidan av flickor med samma slags problem som pojkarna, behåller de sin 
uppmärksammade position - medan flickorna fördöms och nedvärderas. När 
flickor har problem och inte gör det de ska händer således något helt annat 
än när pojkar inte gör det de ska. Flickor osynliggörs och bemöts med en 
betydligt lägre handlingsberedskap, deras kapacitet nedvärderas och de be-
skrivs som förlorare. 

I nästa kapitel ges en övergripande och sammanfattande analys av avhand-
lingens resultat. 
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Kapitel 11: Sammanfattande analys 

En idéburen historia 
Avsikten med avhandlingens nutidshistoriska ansats har inte varit att återge 
en kronologiskt sammanhållen berättelse med kausala förklaringsanspråk. 
Poängen är istället att de föreställningar, idéer och sätt att förstå skolledning 
i förhållande till kvinnligt och manligt som präglat historien, fortfarande 
lever och utgör, om än inte på självklara vis, strukturerande influenser i nutid 
– eller med Alvessons ord: 

It takes an [interest in] historical study as a way of understanding the present. 
It is about locating traces of the present in the past. By tracing historical rup-
tures and changes we can understand how the present has been produced.277 

Historikern Joan W. Scott uttrycker sig på liknande sätt och menar att femi-
nistisk historia innebär ett synliggörande av olika könsimpregnerade prakti-
ker och föreställningar som, ofta tystade och undangömda men icke desto 
mindre närvarande, fortfarande utgör bestämmande krafter för pågående 
händelseförlopp. 

Rektorers könshistoria kan således inte på något enkelt sätt avläsas genom 
särskilda historiska ögonblick eller händelser utan kan istället beskrivas som 
diskursiva meningssystem dvs. betydelser av kön inom ramen för olika sätt 
att tala och tänka om skolledarskap, inbäddade i sätt att organisera och struk-
turera samhälle, utbildning och det vi kallar skola - såväl fysiskt och materi-
ellt som i den språkliga och sociala interaktionen. Det är i det sociala och 
språkliga samspelet som innebörden av skolledarskap och kön fortlöpande 
förhandlas. Detta sker dock inte förutsättningslöst eller neutralt utan styrs 
och regleras av det för tiden kulturellt och socialt accepterade. Den för till-
fället dominerande diskursen, som ett bestämt sätt att tala om och förstå om-
världen, sätter gränser för vad som kan sägas och göras vid olika tidpunkter 
och i olika sammanhang. 

Rektorers idéburna historia handlar således om hur föreställningar om kön 
genom historien på varierande sätt format en hierarkisk relation mellan 
kvinnliga och manliga rektorer. Föreställningar som institutionaliserats och 

                                                      
277 Mats Alvesson, Postmodernism and Social Research. Milton Keynes, UK: Open Univer-
sity Press, 2002, s. 60. 
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likt ekon ur det förflutna, gång på gång repeterats och svårligen låtit sig om-
definieras.  

Verksamma könsdiskurser 
Den historiska utvecklingen runt skolans ledarskap, med dess diskursiva 
motsättningar, sociala definitionsstrider och hierarkiska förhållanden, har i 
avhandlingen studerats med hjälp av politiska texter, forskningsrapportering, 
debatt och opinion i fack- och dagspress. Materialet har sedan analyserats 
med hjälp av två skilda med liknande modeller för köns- och diskursanalys. 
Avhandlingens övergripande syfte har varit att synliggöra hur olika före-
ställningar om kön och könsdiskurser skapat varierande betingelser för for-
mandet av skolans ledarskap under olika tidsepoker. I den textbaserade stu-
dien använde jag mig av Scotts modell. Innehållet och innebörden av en 
könsdiskurs handlar enligt denna modell inte enbart om de könsföreställ-
ningar som framträtt i materialet, utan även om den sociala organiseringen 
dvs. de konkreta och praktiska konsekvenser som varit förenliga med dessa, 
där maktaspekten även inkluderats i bemärkelsen vilka hierarkiserande kon-
sekvenser för kvinnliga och manliga rektorers relation som könsföreställ-
ningarna och den sociala organiseringen fått.  Dessa olika delar har tillsam-
mans bildat underlag för en könsdiskurs. I förhållande till intervjumaterialet 
har jag använt mig av Butlers subjektsteori och har granskat vilka könsdis-
kurser som gett möjliga subjektspositioner för de intervjuade rektorerna att 
själva inta och att tilldela andra samt vilka dessa positioner varit. Vidare hur 
dessa subjektspositioner sedan materialiserats genom de intervjuades tal om 
handlingar och praktiker - och vilka maktförhållanden som dessa positione-
ringar och materialiseringar producerat.  

Dessa principer för köns- och diskursanalys gjorde det möjligt att identi-
fiera tre verksamma könsdiskurser i den textbaserade studien, ytterligare en i 
den andra intervjustudien. Den historiska framställningen innefattar således 
även dagens rektorer och vad för slags skolledare som skapas på 2000 talet. 
Av nedanstående diskurser framgår också att könskategorierna skapas rela-
tionellt dvs. femininitet och maskulinitet förstås i relation till varandra. Jag 
har kallat diskurserna:  
- Särartsdiskursen, som beskriver könen som naturligt och givet olika i såväl 
biologisk som psykologisk bemärkelse. Maskuliniteten utgör norm och mot-
sats till femininitet, som antingen osynliggörs och/eller nedvärderas, alltid 
ses som otillräcklig, underordnas maskulinitet och ofta förknippas med pro-
blem. Bärande maskulina utgångspunkter för ledarskapet är bl.a. en given 
ledarförmåga, besluts- och handlingskraft och en självklar och oberoende 
auktoritets- och maktposition. Förmågor och egenskaper som utgör feminini-
tetens motsatser.  
- Likhetsdiskursen, utgår från könens likvärdiga egenskaper och förmågor 
och ett jämnt balanserat maktförhållande mellan könen utan över- och un-
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derordning. Här kvarstår maskuliniteten som norm och fast referenspunkt för 
jämförelsen och kvinnor/flickor talas om som lika bra/likadana som 
män/pojkar. Kvantitet ställs i centrum med stor tilltro till utjämningseffekter 
där lika många, lika mycket eller likadant t.ex. ses som jämställt. 
- Skillnadsdiskursen, utgår från könsspecifika skillnader mellan könen. 
Könsskillnader betraktas dock nödvändigtvis inte längre som artbestämda, 
utan även som socialt och kulturellt konstruerade. Här förknippas femininite-
ten med en uppsättning egenskaper och förmågor som godkänns. Dessa ut-
gör bärande feminina utgångspunkter för ledarskapet och handlar bl.a. om 
kommunikation, samverkan, delaktighet och en i dessa avseenden beroende 
auktoritets- och maktposition. Samtidigt som maskuliniteten kvarstår som 
norm ifrågasätts den, och kvinnliga skolledare beskrivs som bättre, flexiblare 
osv. än män, (liksom flickor talas om som mer välartade, mognare och duk-
tigare i skolan än pojkar). Särartsdiskursens maskulina auktoritära och obe-
roende ledningsideal ses här som otidsenliga och femininiteten överordnas 
maskuliniteten.  
- En gränsöverskridande könsdiskurs gör det möjligt för både manliga och 
kvinnliga rektorer att röra sig över könsgränserna och förhålla sig till både 
femininitet och maskulinitet. Här är skillnadsdiskursens feminina föreställ-
ningar tillgängliga för både kvinnor och män. Bärande utgångspunkter för 
ledarskapet är kommunikation, samverkan och delaktighet och en i dessa 
avseenden beroende auktoritets- och maktposition. Här är även vissa masku-
lina ledningsideal tillgängliga för båda könen liksom maktförhållandet är 
jämnt balanserat utan hierarkiserande innebörder av femininitet och masku-
linitet. 

Utav dessa ovan beskrivna diskurser har särartsdiskursens innehåll växlat 
och förändrats under historiens gång - framför allt när det gällt femininiteten. 
I den tidiga skolledningshistorien handlade det om biologisk särart där t.ex. 
kvinnors bristande hjärnkapacitet, begränsade intellektuella förmåga och 
klenare fysik fördes fram. Maskuliniteten förknippades med effektivitet, 
högre arbetsförmåga, stabilitet, ordning och disciplin. Under 1970- och 80 
talen handlade det om psykologisk artskillnad där kvinnor till skillnad från 
män talades om som bärare av inre blockeringar och ett inre motstånd mot 
att inta ledningsposition. Runt sekelskiftet 2000 handlade det återigen och 
likt tidigare i historien om den kvinnliga tillströmningens negativa inverkan 
på skolans verksamhet – denna gång med de kvinnliga egenskaperna ospeci-
ficerade men tydligt särartsbestämda. I de båda intervjustudierna åren runt 
sekelskiftet 2000 beskrevs maskuliniteten som ledande, trygg och effektiv 
och talades om i termer av bl.a. strategisk besluts- och handlingskraft, ratio-
nalitet, auktoritet, tydlighet, initiativförmåga, ordning och disciplin, med ett 
mål- och resultatinriktat fokus. Femininiteten var i alla dessa avseenden otill-
räcklig, beskrevs som planlös och förknippad med svaghet, bristande förtro-
ende och problem. Oberoende dessa innehållsliga förskjutningar över tid så 
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har maktordningen alltid varit densamma, där femininiteten alltid setts som 
otillräcklig och oberoende tidsperiod alltid underordnats maskuliniteten. 

En lång historia av särorganisering och kvinnlig underordning 
Analysen av mitt insamlade textmaterial visade sammanfattningsvis hur 
skolledningshistorien kretsat kring hur olika/lika eller likaberättigade kvinn-
liga och manliga skolledare ansetts vara, där den politiska retoriken knutit an 
till medborgarrättsfrågan, och vetenskapssamhället försökt utröna kvinnors 
och mäns olikheter eller likheter i biologiska, psykologiska, sociala och kul-
turella avseenden – alltsammans ackompanjerat av en vid olika tidpunkter 
överensstämmande och understödjande debatt i fack- och dagspress. Diskur-
sernas inflytande har i stor utsträckning bidragit till särorganisering och den 
överordnade frågan genom historien har huvudsakligen handlat om att fast-
ställa och upprätthålla föreställningar om kvinnliga och manliga skolledares 
olikheter i sätt att förhålla sig till den skolledande uppgiften. I detta skill-
nadsskapande har särartsdiskursen uppvisat ett överlevnadskraftigt inflytan-
de, som ständigt lockat till ny skillnadsretorik – giltigt för sitt sammanhang 
och sin tid. Skolledarskap har således främst uppmärksammats och talats om 
i uppdelningen kvinnligt/feminint och manligt/maskulint, men där feminini-
teten till skillnad från maskuliniteten alltid ifrågasatts och varit föremål för 
ständig definiering och omdefiniering.  

Striden har således ytterst gällt femininiteten, dess olämplighet och inne-
boende brister alternativt dess lämplighet och överlägsna kvalitet. Feminini-
tetens plats och betydelse för skola och skolledarskap har omgärdats av stor 
dramatik i en motstridig och pendlande utvecklingsgång och alltid diskute-
rats som något olikt och annorlunda maskuliniteten. Det är den kvinnliga 
skolledaren som alltid definierats och särskiljts i förhållande till den manlige 
skolledaren – inte tvärtom – och ömsom underkänts och uteslutits, ömsom 
uppvärderats, godkänts och inkluderats, men i könshierarkisk bemärkelse 
aldrig givits en stabil och helt jämbördig ställning. Vad som i den allmänna 
debatten vid skilda tidpunkter ansetts vara sanningsenliga och riktiga upp-
fattningar om kvinnors förmåga har regelbundet avlöst varandra och med 
märkvärdig exakthet sammanfallit med politiska ideologier och social orga-
nisering av offentlig utbildningsverksamhet och skolledarskap, där även 
vetenskapssamhället stått för en skiftande och motsägelsefull rapportering. 
Under lång tid rapporterades kvinnors ledarskapsförmåga vara sämre än 
mäns, för att efterföljas av forskning som hävdade att några skillnader mel-
lan kvinnors och mäns sätt att leda inte syntes föreligga. Inte lång tid därefter 
gjorde rapporteringen gällande att kvinnor inte bara var bättre, utan att de i 
de flesta avseenden vida överglänste sina manliga kollegor i sätt att leda 
skolor. 
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Könsföreställningar 
De könsföreställningar som styrt skolledningshistoriens utveckling och 
kvinnliga och manliga rektorers verksamhet och relation, har också skilt sig 
åt i innehåll och grundläggande förståelse av de påstådda könsskillnadernas 
härkomst. Från 1800-talets början och långt in på 1900-talet, antogs biologin 
utgöra källan till artskillnader, under 1970-talet togs hjälp av psykologin, för 
att därefter från 1980-talet förlägga orsakerna i kulturen och betrakta köns-
skillnader som sociokulturella konstruktioner. Även om den biologiskt grun-
dade särartsföreställningens inflytande försvagats under tidernas lopp, har 
den dock aldrig upphört att parallellt med andra särskiljande förståelseformer 
utgöra en fortsatt viktig hierarkiserande influens i skillnadsskapandet mellan 
kvinnliga och manliga skolledare.   

Könsföreställningarna tycks ha framkallats och tydliggjorts när trycket på 
kvinnlig närvaro, av olika skäl och vid olika tidpunkter ökat och definitions-
striderna om kvinnligt och manligt skolledarskap därmed intensifierats. I den 
tidiga skolledningshistorien i samband med kvinnors inträde på arbetsmark-
naden och när kampen om kvinnors rätt till rektorsämbetet inleddes. Över 
hundra år senare då bristen på kvinnliga skolledare under 1970-talet, i jäm-
ställdhetens namn började betraktas som ett problem. Under 1990-talet då de 
kvinnliga skolledarna, i samband med skolans omstrukturering blev så 
många fler, och kvinnliga skolledare återigen med förnyat innehåll diskute-
rades som ett problem.  

Social organisering av kön 
Innebörder av olika könsföreställningar har genom historien följdenligt fun-
gerat socialt organiserande för skolans ledarskap i form av exkludering eller 
inkludering av kvinnor och femininitet. Under lång tid i historien skedde 
detta genom samverkande lagsystem som understödde exkludering av kvinn-
liga skolledare och höll kvinnor och män åtskilda, både fysiskt/materiellt och 
i förhållande till ämbetstiteln. Från och med 1970-talet sker det radikalt mot-
satta när det tidigare isärhållandet ersätts med den politiskt uttalade ambitio-
nen att inkludera kvinnor i skolledningssammanhanget, vilket sedermera 
även kom att innefatta vad som betecknades som unika kvinnliga värden och 
förhållningssätt. Med samma kraft som den kvinnliga olikheten fungerat 
exkluderande under den tidiga skolledningshistorien, fungerade olikheten 
inkluderande under den senare delen av historien. Under några decennier 
innan sekelskiftet 2000 var den politiska aktiviteten stor för att öka andelen 
kvinnliga skolledare just på grund av deras unika och könsspecifikt kvinnli-
ga egenskaper. Man organiserade på en rad olika sätt för att locka, uppmunt-
ra och stimulera kvinnor att anta skolledningsuppgiften. Man föreslog köns-
kvotering, organiserade studiedagar, informationsspridning och satte upp 
tidsbestämda kvantifieringsmål - vilka också uppnåddes. 
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Könshierarkier  
Hur skolledarskapet utifrån olika könsföreställningar konkret förändrats i sin 
sociala organisering genom historien visar således på hur de kvinnliga skol-
ledarna successivt inkluderats i det manliga skolledarkollektivet och hur 
deras ställning långsamt stärkts. Samtidigt är det en historia som utmärks av 
kvinnlig underordning och manlig överordning. Maskuliniteten och det man-
liga skolledarskapet har alltid haft en given och självklar position medan 
femininiteten och kvinnligt skolledarskap förknippats med det motsatta och 
alltid betraktats som annorlunda. Frågorna har hela tiden kretsat kring hur 
femininiteten i jämförelse skall förstås och placeras in i det manliga sam-
manhanget. Det avgörande historiska brottet lät vänta på sig ända till 1970-
talet då kvinnliga skolledares absoluta underordning bröts med hjälp av lik-
hetsdiskursen.  

Den manliga överordningens och den kvinnliga underordningens meka-
nismer låter sig dock inte analyseras eller sammanfattas på enkla vis. Man 
kan inte desto mindre konstatera att vid de historiska brytpunkter då den 
könshierarkiska traditionen och stabiliteten sett ut att rubbas och kvinnlig 
underordning hävas, har särartsdiskursen med förnyad kraft verkat som rekyl 
för underordningens bevarande. På 1970-talet konkurrerades likhetsdiskur-
sen snabbt ut med hjälp av särartsdiskursen och argument om kvinnors psy-
kologiska underläge. När det kvinnliga ledarskapet för första gången i histo-
rien på 1990-talet med hjälp av skillnadsdiskursen godkändes och ansågs 
överträffa manligt, slog genast särartsdiskursen till och gav kraft åt en inten-
siv femininiseringsdebatt med argument av gammal modell, om den farliga 
och hotande femininiteten och dess negativa verkningar för skolan i allmän-
het och pojkar i synnerhet. 

Ett polärt och könshierarkiskt stillestånd? 
Skolledningshistorien såsom den sammanfattats ovan pekar således ut ett 
tämligen mörkt och hopplöst könshierarkiskt läge till de kvinnliga skolledar-
nas nackdel. Samtidigt visar historien också hur kvinnliga skolledare lång-
samt stärkt sina positioner och hur just femininiteten och kvinnliga ledar-
skapsförmågor under de senaste decennierna tillskrivits ett ökat värde, god-
känts och efterfrågats.  

När tiden för kommunaliseringen och omvandlingen av den svenska sko-
lan närmade sig vid 1990-talets ingång framträdde också en ny diskurs, 
skillnadsdiskursen, med vars hjälp ledningspraktiker förknippade med 
kvinnliga skolledare hyllades medan traditionellt manligt förknippade led-
ningspraktiker var ifrågasatta och ansedda som förlegade. Betydelsefullt är 
att kvinnligt och manligt för första gången i historien nu kom att diskuteras 
som varandras motsatser - men med de kvinnliga skolledarna som subjekt. 
Detta innebar att femininiteten inte enbart uppvärderades ur en rättvise-
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aspekt, utan sågs för första gången som en resurs av betydelse för skolans 
verksamhet. Med positiva förtecken knöts femininiteten nu till det utbild-
ningspolitiska paradigmskifte som strukturomvandlingen av skolan innebar. 
De utpekade kvinnliga förmågorna som legitimerat den kvinnliga närvaron 
ansågs även matcha de ledaregenskaper som man menade att omvandlings-
processen av skolan krävde. Skillnadsskapandet mellan kvinnliga och manli-
ga skolledare var med andra ord inför 2000 talet kraftfullare än någonsin. 

Att numerär jämvikt uppnåtts mellan kvinnliga och manliga skolledare, 
att kvinnligt skolledarskap erhållit offentligt erkännande och att kvinnliga 
ledningspraktiker inte längre var ifrågasatta, var sammantaget ett stort steg 
framåt, svarade mot jämställdhetsmålen och upplevelsen av att jämställdhet 
nu var uppnådd. Samtidigt hävdades att organiseringen av skolans verksam-
het fick hierarkiserande konsekvenser med de kvinnliga skolledarna som 
förlorare. Man menade att kvinnorna nu kom att stå i skottgluggen för orga-
nisatoriska spänningar och effekter av neddragningar och minskad resurstill-
delning. Skolan omgavs av hård kritik och fick negativ uppmärksamhet sam-
tidigt som antalet kvinnliga skolledare ökade. Talet om konsekvenser av 
kvinnodominans och hot om femininisering var åter på dagordningen och 
antalet kvinnliga skolledare diskuterades med förnyad kraft som ett problem. 
Men denna gång inte för att de var för få, utan för att de kvinnliga skolledar-
na nu så oroväckande snabbt hade blivit så många. Särartsdiskursen visade 
återigen sin starka överlevnadskraft genom en bekant diskussion med kopp-
ling till kvinnors kropp och väsen där pojkar och män under ledning och 
inflytande av kvinnor på olika sätt riskerade att marginaliseras och hämmas i 
sin utveckling till riktiga män. Debatten påminde om de argument som förts 
fram hundra år tidigare med anledning av det växande antalet kvinnliga folk-
skollärare. När femininiseringsdebatten åter tog fart vid påföljande sekelskif-
te gällde den denna gång de kvinnliga skolledarna som genom sitt snabbt 
växande antal gav näring åt gamla särartsföreställningar om kvinnodominan-
sens negativa verkningar. Den skillnadsdiskurs som inledningsvis såg ut att 
vara till de kvinnliga skolledarnas fördel visade sig nu i könshierarkisk be-
märkelse utgöra en bräcklig grund att stå på. Att peka ut unikt kvinnliga 
ledaregenskaper riskerade snarare att befästa än att upplösa könsmotsätt-
ningen och särskiljandet. Legitimeringen av det kvinnliga skolledarsubjektet 
fick således sin backlash när talet om skillnader samtidigt verkade för ett 
polärt och könshierarkiskt stillestånd.  

Detta var således ett skede i skolledningshistorien fyllt av motstridighet 
där särartsföreställningar lockade till nygammal skillnadsretorik samtidigt 
som de kvinnliga skolledarna flyttade fram och stärkte sina positioner. Det 
var också en tid då såväl könsföreställningar som vetenskapsteorietiska ut-
gångspunkter ändrade karaktär, blev alltmer komplexa och långt ifrån enty-
diga med ett förhärskande synsätt. Frågan om kvinnors och mäns eventuella 
likheter eller olikheter betraktades samtidigt av allt fler forskare som en åter-
vändsgränd. Hur kön och könshierarkier konstruerades menade man inte 
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längre lät sig formuleras utifrån enkla och entydiga resonemang. Kvinnliga 
skolledare stigmatiserades inte längre på uppenbara sätt, genom uteslutning 
eller omedelbar underordning. Könsförhållandet konstruerades nu under 
subtilare och mer komplexa former där utvecklingen tycktes ta två steg 
framåt men samtidigt ett bakåt.  

Skillnadsdiskursen som feminin motdiskurs 
När jag under 1990-talets senare del i min första intervjustudie och ännu i 
spåren av skolans strukturomvandling, mötte ett antal kvinnliga skolledare 
var det just här, mitt i dessa diskursiva motsättningar och sociala definitions-
strider som de intervjuade befann sig. Jag undrade nu vad det var för slags 
ledare som de intervjuade rektorerna runt millennieskiftet ville vara och vad 
man utifrån detta ville åstadkomma. Forskningsfrågan i förhållande till in-
tervjumaterialet formulerades, vilka könsdiskurser som gav möjliga sub-
jektspositioner för de intervjuade rektorerna att inta respektive tilldela andra, 
vilka dessa positioner var och vilka materialiseringar och maktförhållanden 
som hängde samman med dessa. 

I denna första intervjustudie använde fyra kvinnliga rektorer skillnadsdis-
kursen för att positionera sig i motsatsförhållande till sina manliga företräda-
re där femininiteten överordnades maskuliniteten. Samtliga intervjuade var 
sina respektive skolors första kvinnliga rektorer. För dessa från varandra helt 
fristående kvinnor var rollen som kvinnlig skolledare tydligt sammanlänkad 
med ett särskilt diskursivt innehåll där femininiteten gavs en fördel och be-
traktades som överlägsen maskuliniteten. De intervjuade använde sig av den 
för tiden dominerande förståelsen av kvinnligt skolledarskap för att kliva ur 
en gammal och särartsbestämd underordning, bryta mot skolledningstradi-
tionen och forma en feminin motdiskurs med omvänd maktordning.  

Företrädarna positionerades antingen som inåtvända ledare med bristande 
både externa och interna kontakter, eller också tilldelades de positionen ut-
åtriktade och fysiskt frånvarande – i båda fallen med auktoritära och auto-
noma maktanspråk. Deras manliga ledarskap förknippades med ett oberoen-
de beslutsfattande, toppstyrning, brist på respekt och förtroende - ett ledar-
skap bedrivet i avskildhet och i avsaknad av både kommunikation med med-
arbetarna och ett verksamhetsnära engagemang. Företrädarnas ledarskap 
handlade också om att peka med hela handen, ta maktstrider, göra framträ-
danden inför kollegiet snarare än att samverka med kollegiet och medarbe-
tarna, och att i största allmänhet bestämma, styra och ställa. De intervjuade 
dömde ut denna form av ledarskap och betraktade den som förlegad och 
oförenlig med kvalificerad skolutveckling. Företrädarna fungerade således 
som negativ motpol och identifikation för det egna ledarskapet. Istället för 
förebilder liknades företrädarna till och med vid motbilder.  

Kvinnligt skolledarskap definierades som det motsatta. Att inte göra som 
företrädarna bildade också utgångspunkt för deras sätt att skapa ett annor-
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lunda ledarskap där de positionerade sig själva som nytänkare och förändra-
re, fria från maktanspråk och självhävdelsebehov, med fokus på det sociala 
och kommunikativa samspelet där samarbete, delaktighet och känslan för det 
gemensamma utgjorde nyckelbegrepp. Till skillnad från sina manliga före-
trädare ansåg de sig också vara utrustade med en större social skicklighet 
och kommunikativ förmåga och väl rustade att bedriva ett framgångsrikt och 
skolutvecklande ledningsarbete. De inordnade sig således helt i enlighet med 
de könsstereotypa förväntningar och särskiljande principer som skillnadsdis-
kursen och godkännandet av kvinnliga ledningspraktiker och ifrågasättandet 
av manliga förutsatte.  

Utifrån denna självbild/subjektivitet ville de bryta upp och förändra förle-
gade manliga ledningsstrukturer och sätt att förhålla sig till ledningsuppgif-
ten. Denna strävan materialiserades genom de intervjuades sätt att organisera 
sina verksamheter i termer av dialog, samverkan och delaktighet. De delege-
rade arbetsuppgifter och ansvar och fattade sina beslut i samspel med övrig 
personal. Det var vid olika kommunikativa processer som rektorerna lade 
den största vikten, och med vars hjälp man såg sig kunna leda verksamheten 
med framgångsrikt resultat. På samma kommunikativa tema betonade de 
intervjuade sin beroende maktposition och betydelsen av att fattade beslut 
var väl sanktionerade, och att ingenting styrdes och beslutades över huvudet 
på medarbetarna. Det var tydligt att också beslutsfattandet utgjorde en del av 
den feminina förändringsambitionen. Deras annorlunda ledarskap materiali-
serades även genom förändringar av rektorsrummets inredning och funktion, 
bort från vad man uppfattat som maskulina uttrycksformer. Samtidigt var det 
tydligt hur dessa rektorer undvek att närma sig och materialisera mer masku-
lina förhållningssätt och självständigt beslutsfattande. 

I sitt tal var de intervjuade dock inte bara välformulerade utan visade ock-
så upp en osedvanligt rik variation av språkliga beteckningar. Det var en helt 
annan ton bland dessa kvinnliga rektorer vid ingången till 2000 talet, än det 
var bland dem som redovisades tidigare i avhandlingen. På sjuttiotalet skulle 
frågan om varför det fanns så få kvinnliga skolledare utredas.278 De intervju-
ade tyngdes då ännu av en dominerande särartsdiskurs innehållande en mi-
sogyn (kvinnofientlig) grundsyn, med ett undervärderande och ifrågasättan-
de av den egna kompetensen i förhållande till manliga och skolledande kol-
legor. Tjugo år senare var detta förändrat när de intervjuade, med hjälp av 
skillnadsdiskursen, gjorde motstånd mot normen och positivt intog och beja-
kade en feminin subjektsposition – vilket nu skedde i ett skolledningssam-
manhang öppet för förändring.  

                                                      
278 Studien bilades den statliga utredningen SOU 1980:19, Fler kvinnor som skolledare, se 
vidare avhandlingens kapitel 5. 
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Könsflexibla gränsöverskridanden 
Den första studiens kvinnliga rektorer intervjuades 1997-98, i en tid då 
kvinnliga ledarskapsförmågor pekats ut och lanserats som betydelsefulla för 
skolans omvandlingsprocess. Det sätt på vilket femininiteten kom att sam-
manvävas med kraven på skolans förändring återspeglades också i de inter-
vjuade kvinnornas tal. För dessa rektorer var skillnadsdiskursen vägledande 
för positioneringsarbetet och de materialiseringar av ett feminint och annor-
lunda skolledarskap som de menade var av förändrande och bättre kvalitet än 
de manliga företrädarnas. 

När jag nästan fem år efter att den första intervjustudien avslutats påbör-
jade den andra intervjustudien och mellan åren 2002-06 mötte både kvinnli-
ga och manliga rektorer, hade ökningen av kvinnliga skolledare och könsde-
batten runt detta avstannat. Den tidigare så stora uppmärksamheten kring 
kvinnliga skolledare och unika kvinnliga ledaregenskaper hade också däm-
pats, och könsfrågorna kopplat till skolans ledarskap gavs överhuvudtaget ett 
mycket begränsat och stillsamt utrymme i fackpressen. Det var inte heller 
rektorer i omvälvande förändringsprocess, pressade av strukturomvandlingar 
och krav på nyordning jag nu mötte. Lanseringen av skolans ”nya” ledarskap 
hade vid tiden för den andra intervjuomgången ett drygt decennium på nack-
en och tycktes ha normaliserats och landat i såväl förändrade synsätt som 
ledningsformer.  

Så gott som samtliga av den andra intervjustudiens rektorer definierade 
inte heller sitt ledarskap i termer av olikhet och motsatsförhållanden. Olika 
sätt att leda ställdes inte mot varandra utifrån könsstereotypa jämförelser på 
sätt som skedde i den första intervjustudien, och könspolariteten var nedto-
nad. De uppvisade istället en flexibel förmåga att röra sig mellan och över 
könsgränserna och intog subjektspositioner utifrån såväl maskulina som 
feminina identifikationer. En ny könsdiskurs markerade nu ett till synes 
jämnt balanserat maktförhållande mellan könen, och man kan tala om en 
normalisering av mer gränsöverskridande könsformeringar, vilka även mate-
rialiserades genom både kvinnliga och manliga rektorers organisations- och 
arbetssätt.  

Den nya och gränsöverskridande könsdiskurs som nu framträdde på 2000 
talet, utgick från skillnadsdiskursens feminina föreställningar vilka kvinnor-
na i den första intervjustudien till skillnad från sina manliga kollegor ansågs 
sig gestalta - föreställningar om kvinnor och kvinnligt skolledarskap som 
sedan flera decennier även förts fram i forskningsrapportering, politiska tex-
ter och allmän debatt. I enlighet med dessa positivt konnoterade föreställ-
ningar positionerade sig nu majoriteten av de intervjuade männen och samt-
liga kvinnor i den andra intervjustudien som samverkande, kommunicerande 
och inlyssnande rektorer som värnade dialog och delaktighet, allas medver-
kan och inflytande, och som satte gemensamhetsprinciperna högt. De var 
således rektorer som var hårt engagerade i att skapa verksamheter i överens-
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stämmelse med förståelsen av vilka slags rektorer de ville vara. De positio-
ner de intog materialiserades bland annat genom sätten de pekade ut kom-
munikationen med medarbetarna som styrmedel och vägen till inflytande 
över verksamheten, och att genom en ständigt pågående dialog skapa förut-
sättningar för skolutveckling. Denna materialiserade samverkansambition 
innefattade även rektorernas sätt att träda tillbaka och lämna utrymme för 
personalens självständiga agerande och inflytande genom delegerade befo-
genheter och ansvar.  

Samtidigt positionerade sig dessa manliga och kvinnliga rektorer på mas-
kulint vis som beslutsföra och handlingskraftiga ledare. Den gränsöverskri-
dande könsdiskursen gjorde det därmed möjligt för den andra intervjustudi-
ens kvinnor att på ett självklarare sätt än för kvinnorna i den första intervju-
studien, praktisera och materialisera maskulin beslutskraft. Skillnadsdiskur-
sens tidigare fokus på det specifikt kvinnliga och annorlunda skolledarskapet 
uteslöt vid denna tid gränsöverskridande och maskulina materialiseringar. 
När så fokus på femininitetens betydelse för skolledarskapet ett antal år se-
nare klingat av, formulerades en gränsöverskridande könsdiskurs där masku-
liniteten inte längre tycktes vara omöjlig att också för kvinnliga skolledare 
både identifiera sig med och materialisera. Även om detta skedde inom ra-
men för en samverkande, inlyssnande och kommunicerande hållning var 
dessa rektorer inte främmande för ett samtidigt mer självständigt och obero-
ende beslutsfattande. Den gränsöverskridande könsdiskursen innehöll såle-
des tillsammans med en femininitetsbejakande dimension också vissa bestå-
ende maskulina ledningsideal tillgängliga för båda könen, där det ena inte 
tycks praktiseras på bekostnad av det andra. De kvinnliga rektorerna organi-
serade inte sina verksamheter med större social skicklighet och känsla för det 
gemensamma än sina manliga kollegor, och det var inte bara de manliga 
rektorerna som gjorde anspråk på och praktiserade sin självständiga besluts-
rätt.  

Beslutsfattandet – ledarskapets mest centrala och maskulint 
kodade praktik 
Såväl skillnadsdiskursens som den gränsöverskridande könsdiskursens femi-
ninitetsbejakande dimensioner blev således i hög grad vägledande för de 
intervjuades positioneringsarbete i både den första och andra intervjustudien. 
De feminina och överlägsna positioner som de intervjuade i den första inter-
vjustudien med hjälp av både humor och ironi intog så säkert, och som lika 
odramatiskt och självklart intogs av både kvinnor och män i den andra inter-
vjustudien, visade sig dock ibland vara otillräckliga och instabila. I vissa 
situationer med koppling till beslutsfattande, godkändes inte femininiteten, 
medan maskuliniteten gavs ett högre värde. Detta innebar ett motstridigt 
positioneringsarbete som i vissa lägen resulterade i multipla och motstridiga 



223 
 

subjektiviteter tillsammans med rektorernas dubbeltydiga uppfattningar om 
ledarskapet. Vem som tilläts axla ledarskapet, på vilket sätt och när, styrdes 
helt uppenbart i båda intervjustudierna av situation och sammanhang.  

De positioner som rektorerna intog styrdes därmed av flera och motstridi-
ga diskurser. När kvinnorna i den första intervjustudien artikulerade ett av-
ståndstagande från sina manliga företrädare tog de hjälp av skillnadsdiskur-
sen för att markera en för tiden diskursivt önskvärd position där det kvinnli-
ga skolledarskapet uppvärderats och det manliga ifrågasatts. Samtidigt hade 
de att förhålla sig till skolledningshistoriens manliga organisationsparadigm 
där maskuliniteten genom århundraden idealiserats och femininiteten uteslu-
tits och nedvärderats. Genom två specifika närgranskade situationer och 
avvikelser från den dominerande skillnadsdiskursen, synliggjordes två 
kvinnliga rektorers konfliktfyllda positioneringsarbete när de försökte upp-
bära ett nytt och feminint ledarskap samtidigt som de i vissa situationer un-
derkastade sig en särartsbestämd maskulin idealitetsnorm. Genom tvekan-
den, pauseringar, betoningar, viskningar och sökande efter ord skapades en 
feminin och en maskulin praktik för beslutsfattandet där den maskulina prak-
tiken gavs ett högre värde. Ett genomgånget ledarskapstest gav en av kvin-
norna i den första intervjustudien anledning att överge skillnadsdiskursen 
och sitt eget tidigare godkända feminint kodade sätt att fatta beslut. Istället 
blev särartsdiskursen vägledande när hon tillskrev maskulina ledningsideal 
av mer rationellt och strategiskt snitt med snabba beslutsgångar ett högre 
värde – en maskulinitet som inte var tillgänglig för hennes egna materialise-
ringar. I det andra fallet såg en kvinnlig rektor ledningsgruppen som en stra-
tegisk plats för beslut om skolans utveckling. I talet om uppbyggnaden av 
den nya ledningsgruppen övergav hon plötsligt skillnadsdiskursen för att 
istället med hjälp av särartsdiskursen inta en position där maskuliniteten 
fungerade som självklar värdemätare och normgivare för ledningsgruppens 
arbete. De feminina ledningsprinciper som hon nyss i förhållande till sitt 
eget ledarskap i så hög grad legitimerat räckte plötsligt inte till för att i be-
slutande ledningssammanhang driva skolutveckling. Hon förhöll sig avvak-
tande till egna maskulina materialiseringar och valde att istället externrekry-
tera män och maskulinitet, och gav dessa män hög status och centrala funk-
tioner i ledningsgruppen.  

Detta var inte på samma vis fallet för den andra intervjustudiens rektorer. 
Här tycktes den gränsöverskridande könsdiskursen göra det möjligt för både 
män och kvinnor att materialisera såväl maskulinitet som femininitet när de 
intervjuade talade om ledarskapet och dess organisering i största allmänhet. 
Det visade sig dock att särartsdiskursen i vissa tillspetsade och skarpa lägen 
även här uppvisade sin överlevnadskraft och hur den förmådde utmana ny-
ordningen och den gränsöverskridande könsdiskursen. Genom särskilda be-
toningar och byten av pronomen skapades på liknande sätt som i den första 
intervjustudien, en feminin och en maskulin praktik för beslutsfattande. I 
konfliktfyllda och skarpa lägen övergav en kvinnlig och en manlig rektor 
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sina gränsöverskridande könspositioner och återgick med hjälp av särarts-
diskursen till en könsstereotyp förståelse av femininitet och maskulinitet där 
femininiteten inte längre gjorde sig gällande. Den manliga rektorn markera-
de sin självklara och autonoma beslutsrätt och övergav sin samverkansambi-
tion lika tvärt som den kvinnliga rektorn istället gav upp sin beslutsrätt och i 
dessa skarpa lägen tycktes beslutskraften endast kunna godkännas i manlig 
gestaltning, materialiserad av en man, dvs. manlig maskulinitet godkändes 
medan kvinnlig maskulinitet underkändes. 

   
Beslutsfattandet utgör en central komponent i ledandet där inflytelserika 
kulturella och historiska traditioner och ledningsideal med rötter i kyrkan 
och militären fortfarande reglerar denna praktik, förknippad med manlig 
auktoritet, effektivitet och oberoende initiativ- och handlingskraft. En klas-
sisk text i sammanhanget är Chester Barnards bok från 1938 om ledarens 
funktioner där ledaren genomgående beskrivs som en Han, och där Barnard 
talar om beslutsfattande som de mest betydelsefulla situationer då ledarens 
initiativförmåga och allmänna kapacitet allra tydligast sätts på prov.279  

Deborah Kerfoot och David Knights talar om ledarskap som ett fenomen 
tätt sammanlänkat med olika föreställningar om maskulinitet, och som en 
plats styrd av maskulina diskurser och subjektiviteter.280 De menar att mas-
kulinitet inte kan sammanfattas eller definieras på något entydigt eller enkelt 
sätt men beskriver dess kärna som ett intresse för effektivitet och ”en sär-
skild instrumentell form av rationell kontroll”.281 Bakom detta ligger en öns-
kan om att skapa en stabil värld där den maskulina identiteten är säkrad. Till 
detta hör strategisk planering: ’a man is not a man without a plan’.282 Kerfoot 
och Knights menar att av alla ledarskapskoncept som torgförts av konsulter 
och olika gurus genom tiderna har strategikonceptet förmodligen haft den 
mest universella genomslagskraften - till vilket det kalkylerbara maskulina 
beslutsfattandet hör. Victor J. Seidler menar att det är som om ledaren enbart 
existerar i sina beslut, konstant dömande och värderande sig själv i förhål-
lande till korrektheten i de beslut som fattats.283 Ledarens liv blir en serie av 
beslut och planerande. Och det är just detta strategiska planerande och be-
slutande som Seidler menar ytterst ansetts skilja kvinnor och män åt och där 
maskulinitetens överlägsenhet i förhållande till femininiteten har fastställts. 

                                                      
279 Chester I. Barnard, The functions of the executive. Cambridge, Mass: Harvard University 
Press, 1938. Denna text har så sent som 2009 översatts till svenska och under orginaltiteln 
givits ut på Liber, och beskrivs av förlaget som en ”standardreferens”. 
280 Deborah Kerfoot & David Knights, ’The Best is Yet to Come?”: The Quest for Embodi-
ment in Managerial Work, i David L. Collinson & Jeff Hearn (eds.), Men as Managers, Man-
agers as Men. Critical Perspectives on Men, Masculinities and Managements. London: Sage, 
1996.  
281 a. a., s. 79. 
282 a. a., s. 82. 
283 Victor J. Seidler, Rediscovering Masculinity: Reason, Language and Sexuality. London: 
Routledge, 1989. 
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Beslutsfattandet hör i denna mening och av tradition inte ihop med föreställ-
ningar om kvinnors liv och sätt att vara: ”women do not plan their lives in 
this way”, i bemärkelsen, har genom historien inte ansetts ha någon riktig, 
tydlig och strategisk plan för vare sig sina liv eller sitt beslutsfattande.284  

Ledarskapets kärna kan således sägas handla om ledarens med maskulini-
tet förknippade effektiva, rationella, strategiska och handlingskraftiga han-
tering av beslutsfattandet, som även innefattar hur ledaren identifierar vad 
som behöver åtgärdas och hur han/hon väljer sätt att fatta beslut. Det är ge-
nom hela denna beslutfattningsprocess som ledaren prövas, eller som en av 
de intervjuade kvinnliga rektorerna säger: ”det är då, när besluten ska fattas 
som jag blir ledare” och hon tillägger ”och jag utan tvekan pekar med hela 
handen”, vilket jag tolkat som ett tecken på hennes medvetenhet om det 
maskulina förhållningssättets giltighet.285  

I den första intervjustudien är det i sättet att fatta beslut och i lednings-
gruppens utformning som konflikterna för de båda kvinnliga rektorerna upp-
står. Med referens till det ovan sagda vill jag hävda att det är i sättet att fatta 
beslut som en ledare blottar sin handlingskraft och gestaltar sin auktoritet, 
liksom de personer som en rektor i sin beslutande och styrande lednings-
grupp omger sig med bekräftar hans/hennes person, beslutande ställning och 
status. Är det dessutom, som i den andra intervjustudien, fråga om ett kon-
fliktfyllt läge där rektor inte lyckas förankra sina beslut och ledarskapet ifrå-
gasätts, utmanas såväl person som funktion där både samarbetsförmåga och 
auktoritet ställs på prov. Och det är i just dessa lägen som de intervjuade 
identifierar sig med och ansluter sig till en normerande praktik där särarts-
diskursen ger den manliga maskuliniteten ett ensidigt godkännande.  

Avhandlingen visar således hur denna av särartsdiskursen styrda syn på 
maskulinitetens överlägsenhet, på ett som det kan tyckas oväntat påtagligt 
sätt lever vidare. I förhållande till skolans ledningsfunktion är det ledarska-
pets kanske mest centrala praktik och kärna i form av konkret besluts- och 
ledningsarbete som aktiverar särartsdiskursen. Men på liknande sätt aktive-
ras även denna så överlevnadskraftiga diskurs när de intervjuade talar om 
kvinnor och män i tredje person och i största allmänhet, liksom när de talar 
om kvinnliga och manliga lärare. När de kvinnliga rektorerna i den första 
intervjustudien talade om problemen med kvinnors bristande egenskaper och 
beteenden och det bristande förtroendet för kvinnor i vissa situationer, så 
handlar det just om att kvinnor anses sakna sådana egenskaper som män i 
alla tider ansetts besitta, nämligen strategisk handlingskraft, auktoritet, tyd-
lighet och initiativförmåga, män vet vad de vill, är resultatinriktade och vana 
att bestämma/besluta. På liknande sätt positionerar den andra intervjustudi-
ens rektorer kvinnliga och manliga lärare, där männen positioneras som 
handlingskraftiga och målinriktade, de agerar beslutsamt, leder arbetet fram-

                                                      
284 a. a., s. 20. 
285 Rektor 12, intervjustudie 2, citatet finns på s. 173. 



226 
 

åt, går snabbare fram och är bra på att forcera hinder. Kvinnliga lärare posi-
tionerades som tjafsiga, pratiga, tjatiga, tålmodiga, omsorgsinriktade, pro-
blemfokuserade och vädjande – i bästa fall som rivjärn. Sammanfattningsvis 
framställdes maskuliniteten i dessa utsagor som ledande, trygg och effektiv 
medan femininiteten framställdes som otillräcklig och, med anknytning till 
det ovanstående, just som planlös.  

Underkastelse och motstånd 
De båda intervjustudierna speglar på olika sätt den diskursiva kamp och de 
sociala definitionsstrider som mötet mellan historiskt förankrade och norma-
liserade, maskulina ledningstraditioner och nya femininitetsbejakande upp-
fattningar om kön och skolledning innebär. Denna utveckling och förändring 
förutsätter också processer av underkastelse och motstånd likt de som på 
olika sätt framträder i de intervjuades tal med ett intagande av motstridiga 
och växlande subjektspositioner. Subjektsskapande i Butlers teori utmärks 
inte heller av enhetliga och i alla stycken medvetna val utan ingår i ett posi-
tioneringsarbete kännetecknat av bejakanden och godkännanden i lika hög 
grad som förnekanden och avvisanden. Och det är just denna ständigt pågå-
ende process av både underkastelse och motstånd mellan olika och skiftande 
positioner som Butler ställer i fokus för sin teori. För att kunna göra mot-
stånd mot dominerande könsnormer krävs även en underkastelse eller inord-
ning i enlighet med normen eller som Butler formulerar det,  

. . subjection is the account by which a subject becomes the guarantor of its 
resistance and opposition.286 

Eller med Lenz Taguchis ord ”vad skulle motstånd vara om vi inte visste vad 
det var vi skulle göra motstånd mot?”287 

Båda intervjustudiernas rektorer underkastar sig femininitetsbejakande 
könsdiskurser när de iscensätter feminint kodade ledningspraktiker. I den 
första studien utgör maskuliniteten i högre grad normen och det som de in-
tervjuade gör motstånd mot. De intervjuade kvinnorna driver med könsgrän-
serna och överkommunicerar sin femininitet genom ständiga jämförelser. De 
ironiserar och parodierar maskuliniteten och de manliga företrädarna med en 
strävan att förändra förlegade ideal. De bryter således mot skolledningstradi-
tionen genom sättet de med hjälp av skillnadsdiskursen intar subjektspositio-
ner i öppet motsatsförhållande till sina företrädare – och formar därigenom 
en feminin motdiskurs. 

 I den andra intervjustudien har den successiva diskursförskjutningen bi-
dragit till en normalisering av feminina ledningspraktiker, och femininiteten 
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är det som två manliga rektorers motstånd riktas mot. I det ena fallet mindre 
uttalat än i det andra fallet. Den första rektorn positionerar sig utifrån tradi-
tionellt maskulina ledningsideal och materialiserar sitt ledarskap enligt sär-
artsdiskursens maskulina principer för avskildhet och oberoende men ändå 
full kontroll.  

Detta gäller även för den andre rektorn som överkommunicerar sin mas-
kulinitet samtidigt som han ironiserar och parodierar femininiteten på lik-
nande sätt som skedde med maskuliniteten i den första intervjustudien. Den-
ne manlige rektor positionerar sig själv som ”tupp” och sina tre kvinnliga 
biträdande rektorer som ”hönor”. Genom att parodiera femininiteten fram-
ställer han även sitt eget ledarskap som framgångsrikt därför att han bland 
annat inte ”sitter hemma och virkar spetsar, och det är klart att det slår ige-
nom”. Denne rektor ansluter sig också till det maskulint kodade strategikon-
ceptet och anser att den större delen av hans arbetstid ”framför allt” går till 
”strategifrågor”. Han betonar också i samma rationella anda betydelsen och 
nödvändigheten av snabba beslut.  Kerfoot och Knights menar också att 
maskulinitet uttryckt i dessa mer traditionella och numera ifrågasatta former 
förknippad med strategisk/rationell och instrumentell kontroll är i fara och 
hotas i samma takt som en annan typ av ledarskap, traditionellt förknippad 
med mer feminint kodade värden och uttryckssätt, allt oftare efterfrågas. 
Kerfoot och Knights menar att olika tecken på att den traditionella maskuli-
niteten är hotad ofta handlar om att förneka, stigmatisera, driva med och 
förlöjliga det feminint associerade.288 

Om än inte subversiv, i samma bemärkelse som de kvinnliga rektorernas 
ironiserande över manligheten i tidigare kapitel, så är dessa manliga rekto-
rers positioneringar möjliga att betrakta som motståndshandlingar. Ett sätt att 
befästa maskuliniteten och samtidigt störa och utmana den alltmer domine-
rande feminina yrkeskulturen. På liknande sätt som kvinnorna i den första 
intervjustudien formade en feminin motdiskurs kan man säga att dessa båda 
män formar en maskulin motdiskurs med en traditionell maktordning och sig 
själva i toppen.  

Normaliserande processer  
Mitt i dessa diskursiva motsättningar och rörelser mellan underkastelse och 
motstånd, mellan att inordna sig i enlighet med könsdiskursen eller att ge-
nom olika motståndshandlingar protestera och formulera motdiskurser, pågår 
flera normaliseringsprocesser. Butler pekar ut den queerteoretiska teoribild-
ningens gemensamma intresse för normalitet och avvikelse, där heteronor-
mativiteten utgör det normsystem som upprätthåller könsåtskillnad och pre-
mierar åtskilda sätt att vara och organisera tillvaron. Det betyder att vi hela 
tiden är inbegripna i normaliserande processer i förhållande till de domine-
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rande könsdiskurser som t.ex. gäller för skolledarskapets skilda praktiker. 
Vilka dessa praktiker är och hur de tar form och plats i en rektors vardag ser 
av naturliga skäl olika ut, men bildar och utgör tillsammans ledarskapet. 
Överlag och i bred bemärkelse är dock könsdiskursernas femininitetsbeja-
kande dimensioner normerande för rektorernas subjektsskapande och organi-
sering av arbetet. Men genom de avvikelser som jag särskilt lyfter fram i de 
båda intervjustudierna framgår att det fortfarande finns starka normalise-
ringskrafter i omlopp av gammalt och särartsbestämt snitt. I förhållande till 
beslutsfattandet, som ledarskapets kanske mest centrala och värdeladdade 
praktik, är det fortfarande den manliga maskuliniteten som är normgivande 
för vad som godkänns för hur en rektor förväntas vara och uppträda. 

För de två rektorer i den andra intervjustudien som vid intervjutillfället 
befann sig i konflikt med sina medarbetare, fick deras liknande och gräns-
överskridande ledningsprinciper olika innebörd och betydelse för konflikter-
nas utveckling. Medan den kvinnliga rektorn utsattes för öppna angrepp, 
maktstrider och hamnade i förtroendekris så uppfattade den manlige rektorn 
delar av ett tyst motstånd bland sina medarbetare. Han kontrollerade situa-
tionen genom en kraftfull och framgångsrik markering av manlig maskulini-
tet. Hennes försök att kontrollera situationen med hjälp av kvinnlig maskuli-
nitet stötte på patrull och växlades mot en mycket hög social och kommuni-
kativ strävan på gränsen till en överkommunicering av feminint kodade sam-
förståndslösningar. Genom min analys vill jag således hävda att rektorernas 
normaliseringsarbete även är hierarkiserande. Utifrån liknande ledningsstra-
tegier och problem stigmatiseras den kvinnliga rektorn hårdare än den man-
lige rektorn.  

Flertalet forskare har utifrån olika könsstudier presenterat liknande resul-
tat som mina egna. En av dessa forskare är Ann Kroon som har tittat på den 
psykiatriska diagnosen av kvinnor och män som ansöker om könsbyte, och 
konstaterar att den biologiske mannen diagnostiseras och konstrueras i fler 
könsavvikande varianter än den biologiska kvinnan.289 Kvinnor har tillgång 
till färre former av köns- och sexualitetsavvikelser och därmed tillgängliga 
subjektspositioner. Det är tydligt menar Kroon att det är den manliga krop-
pen som är den falliska prototypen, sammanlänkad med naturlighet, mänsk-
liga normer och äkthet. Maskuliniteten kan på ett oproblematiskt sätt även 
innefatta femininiteten, vilket Kroon bl.a. anknyter till Thomas Laqueurs 
skildring av den förmoderna enkönsmodellen.290 Där sågs kvinnans kropp 
fram till 1700-talet som en mindre fulländad version av mannens kropp, 
kvinnans slida sågs som en inåtvänd, spegelvänd penis, äggstockarna talades 

                                                      
289 Ann Kroon, Transexuella taxonomier. Asymetriska konstruktioner av kön och sexualitet, i 
Tidskrift for kjønnsforskning, 2008, 3, 60-78. 
290 Thomas Laqueur, Om könens uppkomst. Hur kroppen blev kvinnlig och manlig. Stock-
holm/Stehag: Brutus Östling bokförlag Symposion, 1994. 
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om som testiklar osv. Femininiteten är däremot inte öppen för en kombina-
tion av maskulina uttrycksformer. 

Femininiteten i och på mannen är mer ‘löstagbar’ och därmed mer ‘påsättbar’ 
än vad maskuliniteten är i och på kvinnan.291 

 
Lisa Adkins hävdar på liknande sätt utifrån en forskningsgenomgång att 
flertalet studier visat hur kvinnlig maskulinitet ofta förnekas och får negativa 
konsekvenser för kvinnliga arbetstagare på arbetsplatser.292 Judith Halber-
stam hävdar likaså att det är den manliga femininiteten som får den stora 
uppmärksamheten medan intresset för kvinnlig maskulinitet är mycket be-
gränsat. Det är den manliga maskuliniteten som framställs som den äkta 
varan och Halberstam skriver, 

”Man måste dra slutsatsen att maskulinitet är reserverad för personer med 
manliga kroppar och har aktivt förnekats personer med kvinnliga kroppar 
(min översättning).293 

Till yttermera visso betraktas även femininitet förkroppsligad av kvinnor 
som immanent i arbetsplatspraktiker och förblir enligt Adkins osynliggjord. 
Kvinnlig femininitet har ingenting att göra med skicklighet eller särskilda 
kompetenser och ingår sällan som synlig och bedömningsbar kategori i för-
hållande till exempelvis ett belöningssystem. Istället hävdar forskning på 
området att könsflexibilitet och den på vissa arbetsplatser efterfrågade för-
mågan att praktisera både maskulinitet och femininitet oftast associeras med 
män och inte med kvinnor. Det är således den manliga femininiteten som är 
möjlig att utnyttja, utväxla och därmed belöna.294 Kvinnlig femninitet har i 
Sverige dessutom en stark historisk koppling till det negativt laddade femi-
niniseringsbegreppet.   

På grundval av den samlade analysen kan man alltså tänka sig att det på 
den senmoderna arbetsmarknaden, genom manlig erövring av femininitet 
etablerats ytterligare manligt manövreringsutrymme.  Ett manligt förkropps-
ligande av femininitet eller maskulinitet är plötsligt valbart, och Marie 
Nordberg menar att den positiva synen på manlig femininitet mycket väl kan 
förstås som en uppdatering av den hegemoniska maskuliniteten.  

Samhällsförändringar, nya konsumtionsmönster och feminismens- och gayrö-
relsens ifrågasättande av den nuvarande könsmaktsordningen har aktualiserat 

                                                      
291 Kroon, 2008, s. 75. 
292 Lisa Adkins, Revisions: Gender & Sexuality in Late Modernity. Buckingham and Philadel-
phia: Open University Press, 2002.  
293 Judith Halberstam, Female Maculinity. Durham & London: Duke University Press, 1998, 
s. 269. 
294 Detta resonemang utvecklar Adkins, 2002 i sin bok särskilt i kapitel 3: Feminization, 
mobility and cultural economy, s. 57-84. 
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en förändring och modernisering av maskulinitetsnormerna, vilket i sig inte 
behöver betyda att könsmaktsordningen i egentlig mening har förändrats.295  

Adkins menar också att den nya könsflexibilitet som nu kan iakttas inte tagit 
bort betydelser av kön utan istället skapat nya förutsättningar för konstruk-
tionen av könshierarkier. Sammantaget innebär detta att de gränsöverskri-
dande och femininitetsbejakande könsdiskurserna inte på något givet och 
självklart sätt får effekter för det hierarkiska förhållandet mellan könen. 

Samtidigt har flera forskare uppmärksammat hur diskursförskjutningen 
mot en acceptans av manlig femininitet föder en önskan om att återskapa en 
mer traditionell och stabil maskulin manlighet.296 Queerteoretikern Tiina 
Rosenberg talar om den oro och osäkerhet som ibland väcks när hot riktas 
mot, 

…den mest grundläggande av alla mansmyter, nämligen den om heterosexu-
ell maskulinitet vars grundbult är avståndstagandet från såväl femininitet som 
homosexualitet.297  

Christine L. Williams har observerat hur män som lever i femininiserade 
yrkesmiljöer tenderar att överkommunicera maskulinitet inför risken att inte 
bli betraktade som ”riktiga” män.298 En tydlig sådan gränsmarkering görs 
också av en av de manliga rektorerna, uppmärksammad ovan, med en över-
kommunicering av maskulinitet och med femininiteten ironiserad och upp-
rättad som otänkbar och negativ motpol.   

                                                      
295 Marie Nordberg, ”Kvinnlig maskulinitet” och ”manlig femininitet”. En möjlighet att 
överskrida könsdikotomin?, i  Kvinnovetenskaplig tidskrift, 1-2, 2004, s. 55. 
296 Judith Kegan Gardiner (ed.), Masculinity Studies & Feminist Theory. New Directions. 
N.Y.: Columbia University Press, 2002. 
297 Butler, 2005. Citatet är hämtat ur Tiina Rosenbergs inledande kapitel på s. 12. 
298 Christine L. Williams (ed.), Doing ”Women´s Work. Men in Nontraditional Occupations. 
Newbury Park, Calif.: Sage, 1993, s. 3. 

- Still a Man´s World. Men Who Do Women´s Work. Berkeley and Los Angeles, 
Calif.: University of California Press, 1995. Mäns hantering av maskulinitet i femi-
niniserade yrkesmiljöer utvecklar Williams särskilt i kapitlet “Masculinity in 
´Feminine´ Occupations”, s. 109-145.  
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Kapitel 12: Slaget om femininiteten 

I föregående kapitel gavs en övergripande och sammanfattande analys av 
avhandlingens resultat med inriktning mot dess syfte. I detta avslutande ka-
pitel diskuterar jag avhandlingens huvudresultat och hur man kan förstå den 
gränsöverskridande könsdiskursens maktproduktion liksom särartsdiskursens 
överlevnadskraft, ur ett vidare samhällsperspektiv.  

Med ovanstående rubrik är det möjligt att sammanfatta avhandlingen som 
helhet. Kapitelrubriken antyder vad skolledningshistorien ytterst handlat om. 
Det är runt femininiteten som det stora könsslaget stått - femininiteten den 
otänkbara, osynliggjorda, ifrågasatta, annorlunda och hotande. Förkroppsli-
gad av kvinnor har den genom århundraden varit den stora stridsfrågan och 
det ständiga föremålet för diskussioner. Kvinnors väsen, kropp, hjärna och 
allmänna förutsättningar för skolledning har på ett eller annat sätt förknip-
pats med tvivelsmål och problem. Så blir då femininiteten slutligen använd-
bar i skolledningssammanhanget, uppvärderad och utbytbar, lämnar den 
könsbestämda kroppen, möjlig att förkroppsliga av både män och kvinnor. 
Särartsdiskursen som genom århundraden dominerat och underordnat femi-
niniteten och gjort det omöjligt för kvinnor att i egentlig mening verka eller 
erkännas som skolledare, ersätts vid millennieskiftet av en ny gränsöverskri-
dande könsdiskurs som tycks få till följd en normalisering av feminint koda-
de ledningspraktiker. Både kvinnliga och manliga rektorer formar sina sub-
jektiviteter utifrån denna diskurs och ger prov på könsflexibilitet och förmå-
ga att materialisera såväl femininitet som maskulinitet i sin yrkesutövning.  

Adkins bidrar till att vidga förståelsen av detta gränsöverskridande feno-
men. Hon menar att det senmoderna samhället utmärks av just flexibilitet där 
begreppet ”social” förknippat med det gemensamma och samhälleliga snara-
re blivit en fråga om olika former av social mobilitet och olika rörelser och 
flöden av föreställningar, information, kunskap, pengar och människor 
osv.299 Samtidigt som den senmoderna västerländska arbetsmarknaden enligt 
samma rörliga mönster ställer krav på en ökad könsflexibilitet och på kvin-
nors och mäns förmåga att flexibelt röra sig mellan och över könsgränserna 
så blir det allt svårare att uttala sig om innebörder av femininitet och masku-
linitet och på vilka grunder kön konstitueras. Även om den postindustriella 
arbetsmarknaden snarare än som en nackdel nu betraktar femininitet som en 
begärlig arbetsmarknadsresurs så menar Adkins att den ideala arbetstagaren 
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är den som förkroppsligar nya könshybrider i en mix av maskulinitet och 
femininitet. Män förväntas nu i såväl privat- som yrkesliv utnyttja mer femi-
nint kodade förhållningssätt med kommunikativa och omsorgsinriktade för-
tecken, liksom kvinnor förväntas beträda manliga arenor och förkroppsliga 
maskulinitet med koppling till oberoende och auktoritet.  

Den ökade könsflexibiliteten och uppvärderade femnininiteten har i Sve-
rige kopplats samman med jämställdhetsretoriken, som öppnat upp för nya 
former av manlighet och kvinnlighet och därmed flexiblare könskonstruktio-
ner.300 

Femininiteten den begärliga och lockande 
Utan att maktförhållandena mellan kvinnor och män i någon egentlig om-
fattning förändrats vad gäller inflytande i samhället, ägande och kapitalinne-
hav eller på arbetsmarknaden i stort i form av karriärgångar och lönesätt-
ning, så har femininitet vid ingången till ett nytt sekel således fått en ny 
uppmärksamhet och ställning. Femininiten har nu lämnat den kulturellt 
könsbestämda kroppen och kan gestaltas av både kvinnor och män. Den 
femininitetsbejakande könsdiskursen har blivit manligt livstilsbildande och 
reproduceras massmedialt, estetiskt och materiellt. I TV-program, modere-
portage osv. gestaltas manlig femininitet och det är västvärldens män som nu 
är de stora konsumenterna av skönhetsprodukter och plastikkirurgi.301  Man-
lig femininitet lanseras även som vägen till förhöjd livskvalitet, ett bättre 
privatliv och karriärfördelar.  

I ett aktuellt exempel hämtat från en ny genre av populära böcker på detta 
tema skriver de danska författarna om övergången från industrisamhälle till 
informationssamhälle där plötsligt kvinnliga ”mjuka egenskaper och förmå-
gor” efterfrågas. Dessa egenskaper beskrivs som ”social intelligens, samar-
betsförmåga, nätverkande, konflikthantering, känslomässig intelligens, för-
mågan att hantera kaos, inlevelse, kreativitet, andlig intelligens, förmågan att 
tänka brett och över gränser, projektledning, motivation, inspiration”.302 
Kvinnorna ”stormar fram överallt” och drar det längsta strået i informations-
samhället där männen har halkat efter. Hela utbildningssystemet domineras 
av kvinnor som redan i grundskolan får högre betyg än pojkarna ”som istäl-
let sitter och skjuter gummisnoddar på varandra”. De mjuka egenskaperna 
blir alltmer avgörande på arbetsmarknaden samtidigt som problemet är att 
dessa egenskaper och förmågor inte går att erövra genom utbildning eller på 
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jobbet, ”det bästa träningslägret är familjen.”303 Att ta hand om små barn är 
den bästa ledarskapskurs man kan tänka sig.  

I boken träder ett antal manliga chefer fram och menar samstämmigt att 
de blivit betydligt bättre ledare genom att få barn och ta plats i familjen som 
aktiva föräldrar. En av företagsledarna menar också att den moderna chefen 
och ledaren behöver vara utrustad med androgyna könsegenskaper, ”en som 
kan coacha men också fatta beslut”.304  

Forskare har i enlighet med en femininitetsbejakande könsdiskurs gjort 
liknande iakttagelser. Genom intervjuer med män verksamma i kvinnoyrken 
som sjuksköterskor, förskollärare, fritidspedagoger, damfrisörer, lågstadielä-
rare och kontorister konstaterar Marie Nordberg hur dessa män upplevt beja-
kandet och förkroppsligandet av femininitet som något positivt som gjort 
dem till bättre män. Med betoning på en mix av maskulinitet och femininitet 
och med ett bevarande av en polär könsordning sågs förkroppsligandet av 
det feminina ”som vägen till ett mer harmoniskt och fullödigt liv”, med öpp-
ningar mot nya och frigörande manliga könsformeringar. 

Att tala om och betona vissa egenskaper som feminina, att upprätta dessa 
egenskaper som åtråvärda och därmed försöka förändra sin praktik, kan vara 
det första steget mot en ny, mindre förtryckande och frigörande manlig köns-
formering.305 

Femininiteten den otillräckliga och hotande 
Samtidigt som den könsflexible rektorn är förenlig med och gestaltar det 
Butler kallar subversiv performativitet och som inträffar när upprepade arti-
kulerade föreställningar lyckas rubba och destabilisera könskategorierna, är 
femininitetens ställning långt ifrån säkrad. Vilka maktförhållanden som en 
normalisering av feminint kodade ledningspraktiker och gränsöverskridande 
subjektsskapande producerar är fortfarande en öppen fråga. När rektors be-
slutskraft i tillspetsade lägen utmanas, visar avhandlingen att maskuliniteten 
fortfarande är normgivande. Kvinnliga och manliga rektorer positionerar sig 
eller positioneras könsstereotypt och hierarkiskt i enlighet med en överord-
nad och idealiserad maskulinitetsnorm, som ännu inte släppt taget om be-
slutsfattandet som ledarskapets kanske mest centrala praktik. 

Utifrån samma könsstereotypa föreställning formulerar de intervjuade sin 
förståelse av lärare och elever där deras tal visar att slaget om femininiteten 
långt ifrån är över. Rektorernas könsflexibla förmåga och bejakande av fe-
mininitet reproduceras inte bortom organiseringen av de direkta lednings-
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uppgifterna. Det är istället könsstereotypa föreställningar och en överlev-
nadskraftig särartsdiskurs som reglerar hur de positionerar, lärare och elever 
och organiserar sina insatser i förhållande till dem. 

Överlag är rektorerna bekymrade över bristen på män och manliga sökan-
de till skolan. Denna brist ansågs till exempel göra det svårt och meningslöst 
att bedriva jämställdhetsarbete. Män sågs som viktiga i skolmiljön och det 
framfördes som angeläget att på olika sätt vara rädd om de män som redan 
fanns i skolan – ”grabbar behöver grabbar”. Bristen på män relaterades ock-
så till pojkars problem i skolan, tillsammans med risken pojkar genom detta 
löper, att få en dålig kvinnosyn. Mäns närvaro var även statusförhöjande och 
betydelsefull då de ansågs vara bättre på att lösa konflikter än kvinnor. Män 
kommunicerar rakare och maskuliniteten framställdes som ledande trygg och 
stabil. I rektorernas tal nedvärderades femininiteten genomgående. Och med 
sitt i alltför hög grad omsorgsinriktade och problemfokuserade sätt behöver 
kvinnor kompletteras med män som går snabbare fram och på ett bättre sätt 
forcerar hinder.  

Bristen på manliga förebilder och det faderslösa samhället har sedan de-
cennier betraktats som ett problem, för unga pojkar och samhället i stort. 
Manliga förebilder beskrivs i Helena Johanssons avhandling som ett etable-
rat begrepp med skiftande innebörd.  

- Brist på manliga förebilder kopplas ihop med ’dagens samhälle’. Impli-
cit kan utläsas en referens till ’gårdagens samhälle’ där denna brist inte fanns 
eller var mindre. 

- Det är barnen som behöver manliga förebilder, både i hemmet, på dagis 
och i skolan. I hemmet är pappan den manliga förebilden. Har barnet ingen 
sådan i hemmet bör skola och dagis ersätta denna brist. Men trots behovet av 
manliga förebilder inom skola och barnomsorg ökar inte den manliga ande-
len av personalen. 

- Speciellt gäller behovet av manliga förebilder pojkarna. Men även flick-
or och pappor behöver dem. 

- Pojkar utan manliga förebilder kan istället ’uppfostras’ av kamratgänget 
och/eller bli nyfascister.306 

Brist på manliga förebilder anges också ofta som förklaring till ”kriminalitet, 
upplopp, vilsenhet och psykiska besvär etc.”.307 Enligt Johansson är den 
frånvarande manligheten ett problem som i västvärlden utmynnat i kompen-
serande åtgärder och olika former av organiserad verksamhet där pojkar 
erbjuds kontakter med manliga vuxna och unga för att socialiseras in i en 
”manlighet”. En sådan kompenserande ambition återfinns även i projekt som 

                                                      
306 Helena Johansson, Brist på manliga förebilder. Dekonstruktion av en föreställning och 
dess praktik. Diss. Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete, 2006, s. 12. 
307 a. a. s. 13. 
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Fler män i skolan som gav manliga studenter en garanterad plats vid lärarut-
bildningen i Stockholm efter ett förberedande studieår.308 

 Utgångspunkten för sådana insatser och resonemang bygger ofta på en 
särartsuppfattning. Kvinnors och mäns biologiskt och kulturellt könsbestäm-
da kroppar garanterar i sig olika sätt att vara och uppträda på som till exem-
pel kan innebära att män utgör ett manligt komplement till de kvinnliga lä-
rarna och den femininiserade skolmiljön.  

Den manliga kroppen har inte minst i utbildningshistorien fått stå modell 
för framgång och garanterat något unikt maskulint, positivt värdeladdat och 
av godo för verksamheten. Eftersom män utgör det underrepresenterade kö-
net i förskola och skola anses det också råda allehanda brister på specifikt 
manliga egenskaper. Då dessa särskilda egenskaper är förborgade i mans-
kroppen gäller det att med ljus och lykta söka efter män villiga att ställa sina 
egenskaper och kroppar till förfogande och bistå en barn- och ungdomsgene-
ration i nöd. Bland de till övervägande del verksamma kvinnorna i förskola 
och skola utmynnar detta ofta i en frustration och känsla av att bedriva en 
otillräcklig verksamhet med ett ständigt tomrum som behöver fyllas.309 Härur 
den ständiga kampen för att locka fler män till förskola och skola, och som 
inte minst de intervjuade rektorerna gör till ett överordnat problem och är 
den enda aktiva och konkreta jämställdhetsinsats som de uttrycker.  

Men talet om brist på manliga förebilder innehåller outtalat även en syn 
på den av kvinnor förkroppsligade femininiteten. Johansson pekar ut ”den 
ensamma och otillräckliga modern”. Hon som aldrig nämns men ändå finns 
där.  

Hon är ensam och kvinna och kan inte tillhandahålla allt det barnet/pojken 
behöver. Hon räcker inte till. Bristen är att hon inte är man/pappa och före-
bild. Något saknas: det ’manliga’.310 

Problemen med de frånvarande männen ingår således i den särartsbestämda 
könsdiskurs där den kvinnodominerade skolmiljön ses som hotande för poj-
kar och som reglerar synen på kvinnlig femininitet som otillräcklig. Den 
kvinnliga läraren och pedagogen kan likt den ensamma mamman inte av 
egen kraft kompensera den frånvarande manligheten, materialisera maskuli-
nitet och tillföra verksamheten manligt könskodade aktiviteter och perspek-

                                                      
308 Rickard Jonsson, Behöver skolan fler män? En utvärdering av ”Brytprojektet – Fler män 
till skolan” . Centrum för Genus- och utbildningsvetenskap. Lärarhögskolan i Stockholm, 
2005. I rapporten konstateras att när frågan om varför skolan behöver fler män aldrig i grun-
den problematiserats riskerar ett könsstereotypt tänkande snarare att befästas än upplösas. 
Jonsson menar att ett kvantitativt mål inte med automatik innebär att traditionella könsmöns-
ter bryts. 
309 Margareta Havung, Möjligen är det så att man är lite exklusiv. Mannen i kvinnornas för-
skola, i Marie Nordberg (red.). Manlighet i fokus – en bok om manliga pedagoger, pojkar och 
maskulinitetsskapande i förskola och skola. Stockholm: Liber, 2005a. 
310 Johansson, 2006, s. 12. 
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tiv. Hon måste kompletteras av manligt kategoriserade kroppar för ett till-
fredsställande resultat. Däremot öppnar den femininitetsbejakande könsdis-
kursen upp för män att gestalta såväl femininitet som maskulinitet, för-
kroppsliga kvinnliga egenskaper, utföra kvinnligt arbete och samtidigt skapa 
en mer manlig skolmiljö. Det är också till män som de jämställdhetspolitiska 
förhoppningarna ställts om att förändra de kvinnodominerade yrkesmiljöer-
na.  

Det betyder att han har många uppgifter att svara mot utöver de rent yrkes-
mässiga. Han ska medverka till ökad jämställdhet och möjligheter till struk-
turförändringar på arbetsmarknaden. Tillsammans med sina kvinnliga kolle-
gor ska han bidra till att verksamheten bryter upp traditionella könsmönster 
och förändrar dem i en riktning som gagnar både kvinnor och män, flickor 
och pojkar.311 

Bristen på män och den manliga frånvaron i skolan borde per definition både 
kräva och förutsätta kvinnlig närvaro. Det kan då tyckas anmärkningsvärt att 
den kvinnliga närvaron om möjligt betecknas som ett än större problem än 
den manliga frånvaron.  

Bekymren för pojkar ställda under ledning och inflytande av kvinnor i 
skolan har behandlats tidigare i avhandlingen och innebär, oberoende av 
historisk tidsperiod ett hot om pojkars tillkortakommanden i en femininise-
rad skolmiljö.312 Detta är inte bara ett svenskt fenomen utan har bl.a. rappor-
terats från flera av de nordiska länderna, Storbritannien, Tyskland, USA och 
Australien.313 Det faktum att skolorna domineras av kvinnor befaras tvinga 
på pojkar en feminin kultur. Pojkkulturen marginaliseras och unga pojkar 
som skall växa upp till män får svårigheter att etablera en sann manlighet 
och löper risken att inte utvecklas till ”riktiga” män. Även pojkars sämre 
betygsmässiga prestationer och disciplinsvårigheter är problem som ansetts 
finna sina orsaker i den feminiserade skolmiljön. I länder utanför de nordiska 
har reaktionerna kring detta varit kraftigare och Weiner m.fl. talar t.ex. om 

                                                      
311 Havung, 2005, s. 46. 
312 Se kapitel 4. 
313 Steen Baagøe Nielsen, Argument för och emot manlig personal i förskolan – linjer i den 
danska debatten, i Marie Nordberg (red.), Manlighet i fokus – en bok om manliga pedagoger, 
pojkar och maskulinitetsskapande i förskola och skola. Stockholm: Liber, 2005a. Robert W. 
Connell, Orosmoment: störande maskuliniteter och skolväsendet. Fronesis, 2001, 8, 15-34. 
Marie Nordberg, ”Velournissar” och ”riktiga män”. Två manliga könsformeringar i förskolan, 
i Marie Nordberg, (red.). Manlighet i fokus - en bok om manliga pedagoger, pojkar och mas-
kulinitetsskapande i förskola och skola. Stockholm: Liber, 2005a. Marie Nordberg, Jäm-
ställdhetens spjutspets? Manliga arbetstagare i kvinnoyrken, jämställdhet, maskulinitet, 
femininitet och heteronormativitet. Diss. Göteborg: Bokförlaget Arkipelag, 2005b. Ingegerd 
Tallberg Broman, Pedagogiskt arbete och kön. Med historiska och nutida exempel. Lund: 
Studentlitteratur, 2002. Gaby Weiner mfl., Is the future female? Female sucess, male disad-
vantage, and changing gender patterns in education, i A. H. Halsey m.fl. (eds.). Education. 
Culture, economy and society. Oxford: Oxford University Press, 1997. Öhrn 2002. Skolverket 
2006b. 
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en framkallad moralpanik som bygger på förståelsen att flickors framgångar 
sker på pojkars bekostnad och förutsätter deras misslyckande.314 En av de 
intervjuade rektorerna förmedlade även föreställningen om att den feminini-
serade skolmiljön lägger grunden för ”en dålig kvinnosyn”.  

Det är dock inte bara pojkar som anses drabbade av kvinnodominansen, 
även de manliga lärarna får problem och befaras leva ett yrkesliv på kvin-
nornas villkor. Men den kvinnliga skolmiljön försvårar inte bara etablering-
en av manliga praktiker utan anges också som skäl till att så få män överhu-
vudtaget söker sig till skolan. Kvinnovärlden anses skrämma bort män som 
har svårt att anpassa sig i en kvinnlig miljö eller blir ”underdåniga” som en 
av de intervjuade rektorerna hävdade. En annan av rektorerna hade ägnat 
stor tankemöda åt hur man får män att stanna kvar i skolan genom att skapa 
en mer ”grabb” vänlig miljö. 

Hur gick det då med jämställdheten . . . . .? 
Sammanfattningsvis tycks det som om den gränsöverskridande könsdiskur-
sen lever en tynande tillvaro i förhållande till jämställdheten, och det tycks 
inte bli mycket kvar av den könsflexibla förmåga som majoriteten av rekto-
rerna uppvisade i den andra intervjustudien. Trots att de själva betraktade 
sina skolor som jämställda och använde likhetsdiskursen för att på olika sätt 
friskriva sig från jämställdhetsarbete och positionera könen som jämställda, 
så var det särartsdiskursen som i hög grad tycktes styra deras bemötande av 
kvinnliga och manliga lärare, flickor och pojkar och de krav och förvänt-
ningar som de ställde på deras sätt att vara och uppträda. Avhandlingen visar 
bl.a. i en detaljutskrift hur kön iscensätts och flickor och pojkar skapas i 
ojämställda och särartsbestämda positioner.  

Åtskillig forskning har också dokumenterat hur särartsföreställningar över 
tid påverkat både den allmänna jämställdhetsdebatten och det sätt på vilket 
jämställdhetsmålen formulerats i skolans läroplanstexter. Läroplaner och 
pedagogiska praktiker är inte bara speglingar av förhärskande idéer i tiden 
utan utgör också platsen för idéernas materialiseringar. Relationen mellan 
könen, sedermera uttryckt i termer av jämställdhet, har ingått i läroplans-
skrivningar sedan 1960-talet, där särartsföreställningar hela tiden bejakats.315  

Nordberg menar att artsskillnader mellan könen gjordes till målet för jäm-
ställdhetsarbete i skolan på 1990-talet. Tidigare hade könsskillnader handlat 
om att problematisera följderna av könsuppdelningen. Nu kom istället kvinn-
ligt och manligt att förstås ”som en inneboende (min kursiv.), om än socialt 
och kulturellt förankrad identitet som bör bejakas, beaktas och släppas 

                                                      
314 Weiner m.fl. 1997, s. 620. 
315 Gaby Weiner & Britt-Marie Berge, Kön och kunskap. Lund: Studentlitteratur, 2001.  
Nordberg, 2005b.   



238 
 

fram”.316 Detta sätt att skriva fram jämställdheten fick genom sin upprepning 
performativa konsekvenser och öppnade upp för materialiseringar av sär-
artsinriktade praktiker.  

Skolans jämställdhetsuppdrag har även kritiserats för att vara diffust och 
otydligt formulerat i skolans måldokument. Prov på sådana formuleringar är 
t.ex. att fastställa att könstillhörigheten har ”betydelse för lärandet” samtidigt 
som kön inte får ”utgöra grund för eller rent faktiskt leda till särbehand-
ling”.317 Varken diffusa direktiv eller särartsföreställningar om fasta och för-
utbestämda kön förstärker motiven för att bedriva jämställdhetsarbete. Na-
tionella kvalitetsgranskningar har också pekat på att få skolor är aktivt enga-
gerade i detta avseende.318 De intervjuade rektorernas å ena sidan positiva 
allmänna inställning men samtidiga uppgivenhet omkring nyttan med jäm-
ställdhetsarbete inom den egna verksamheten kan också ses som ett givet 
resultat av särartsföreställningar. Om flickor och pojkar uppfattas represente-
ra något unikt av naturen sinsemellan givet olika och opåverkbart, finns inte 
mycket mer att göra än att se till att allt är så jämt fördelat som möjligt och 
ambitionerna, precis som hos de intervjuade, riskerar att stanna vid olika 
typer av kvantifieringsmål och tal om lika många, lika mycket eller likadant. 

Den samlade bilden av intervjuanalyserna gällande eleverna anknyter i 
stora delar till tidigare skol- och könsforskning. Senare tids rapportering har 
gett en mer varierad bild av i synnerhet flickors situation i skolan där flickor 
positionerar sig på ett mer aktivt och utåtriktat sätt med ett säkrare agerande i 
klassrummet än tidigare. Samtidigt presterar flickor som grupp allt bättre och 
når högre resultat i skolan än pojkarna - vilket också majoriteten av de inter-
vjuade rektorerna i den andra intervjustudien bekräftar. Skillnadsdiskursen 
styrde de intervjuades tal om flickors egenskaper och förmågor, som i jämfö-
relse med pojkar sågs som överlägset bättre. Flickor positionerades som 
mogna, välartade, ordentliga och duktiga, medan pojkar positionerades som 
stökiga, omogna och fysiska, som inte hade förstått vad skola är. Parallellt 
med detta visar forskning att arbetarklassens flickor ännu inte erövrat skolan 
utan lever i fortsatt underordning i förhållande till ”pojkar och mellanskikts-
flickor i en skola vars undervisning och arbetsformer de känner främlingskap 
inför”.319 Av de tre rektorer som upplevde problem med flickor som inte går i 
skolan är det intressant att konstatera, att två av dem var ledare för tungt 
belastade skolor med socio-ekonomiskt svaga elev- och föräldragrupper. 
Eller med de intervjuades egna ord:  

                                                      
316 Nordberg, 2005b, s. 85. 
317 Riksdagen, Proposition 1994/95:164. Jämställdhet mellan kvinnor och män inom utbild-
ningsområdet. Stockholm 1995 s. 10-12. Britt-Marie Berge & Ulla Forsberg, 2006. 
318 Skolverket, Nationella kvalitetsgranskningar. Skolors arbete mot mobbing och annan 
kränkande behandling, sex- och samlevnadsundervisningen, undervisningen om tobak, alko-
hol och andra droger. Rapport nr 180, 1999,  s. 54. 
319 Öhrn, 2002, s. 81. 
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Här dominerar fattiga vita ofta ensamstående mödrar. 
(Rektor 1, intervjustudie 2) 

Ett socialt väldigt tungt område där väldigt väldigt många elever har med sig 
sådana saker i bagaget, familjetragedier och missförhållanden som överhu-
vudtaget kan tänkas förekomma i en familj och som man egentligen inte skul-
le vilja veta allt om. 
(Rektor 5, intervjustudie 2) 

För dessa skolkande och problematiska flickor tycktes tillvaron te sig både 
ojämställd och komplicerad när de med hjälp av särartsdiskursen osynlig-
gjordes, nedvärderades och, till skillnad från problematiska pojkar, beteck-
nades som en förlorad och underordnad grupp i skolan. Den sociala toleran-
sen tillsammans med handlingsberedskapen och ambitionen att hitta lösning-
ar tycktes av utsagorna att döma, vara betydligt högre i förhållande till de 
skolkande och problematiska pojkarna.  

Avslutningsvis - tre sekelskiften, skolledarskap och kön 
Avhandlingens empiriska material omfattar i tid närmare 200 år och två se-
kelskiften där även vingslagen från ett tredje, 1800, kan uppfattas. Analysen 
visar att synen på skolledarskap och kön genomgått stora förändringar under 
denna period. Men avhandlingen visar också med besvärande tydlighet hur 
skolans verksamhet på olika sätt fortfarande styrs av särartsdiskursens be-
gränsande könsföreställningar. Genom en historisk tillbakablick, likt den i 
avhandlingen, är det lätt att få känslan av att det är nu, i vår egen tid, som 
gamla historiska missförhållanden ska rättas till, och som till exempel gäller 
förhållandet mellan könen. Ur ett totalt historiskt mörker är det först nu på 
2000 talet som det i egentlig mening finns möjligheter att komma tillrätta 
med det könsförhållande som i alla tider varit till kvinnors nackdel. Med 
hjälp av ett antal författare vill jag nyansera denna bild och avslutningsvis 
säga något om hur man kan förstå den så påtagliga överlevnadskraft som 
särartsdiskursen ännu i våra dagar uppvisar.  

I bl.a. en antologi med titeln Sekelskiften och kön, bidrar ett antal författa-
re till en sådan förståelse genom att ta avstamp i de tre senaste sekelskiftena 
år 1800, 1900 och 2000. Författarna menar att dessa tidpunkter utgjort bryt-
ningstider och övergångsperioder i historien som på avgörande sätt förändrat 
samhälle, kultur och vår uppfattning om manligt och kvinnligt.320 En av anto-
logins författare är Anita Göransson som pekar ut fyra utmärkande faktorer 
för den historiska utvecklingen; professionaliteten, handlingsförmågan, auk-
toriteten och rätten till det offentliga rummet, alla förknippade med genom-
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gripande samhällsförändringar. I början av 1800 talet blir samtliga dessa 
företeelser manliga monopol och betraktade som oförenliga med kvinnor och 
femininitet.  

Kvinnors traditionella rättigheter inskränktes nu på olika sätt och det nya 
samhälle som växte fram med nya professioner, det offentliga rummet osv. 
var främst förbehållet mannen. Göransson hävdar att det vid tiden från 1790 
till 1850  skedde en omsvängning i synen på könen som innebar en drama-
tisk tillbakagång för kvinnor i förhållande till män. Centralt är att mannen tar 
med sig myndigheten och handlandet som Göransson kallar ”subjektets posi-
tion”, en rätt som inte tillföll kvinnor.321 Göransson menar att könen aldrig 
framställts som mer olika än under denna tidsperiod och hon talar om en 
maskulinisering av det civila samhället och den framväxande borgerliga 
offentligheten. Det synsätt som nu etablerades menar Göransson handlade 
om kvinnors och mäns artskillnad. 

Vid denna tid rörde den förändrade synen även den kvinnliga och manliga 
kroppen. Thomas Laqueur skriver att det är någon gång under 1700 talet som 
könen, såsom vi känner dem idag, uppfanns. I den i avhandlingen tidigare 
nämnda enkönsmodellen hade kvinnans kropp betraktats som en mindre 
fulländad version än mannens. Synen på fortplantningen var praktisk och 
enkel; ”män formar och kvinnor föder, och det är omöjligt för en enda män-
niska att göra båda”.322 Det manliga organet var således utformat därefter, 
antingen inåtvänt för kvinnor eller med penis utåtvänd och synlig för män.  
Detta innebar också att könsgränserna var flytande vilket gjorde det möjligt 
för kvinnor att utifrån olika omständigheter inte bara betraktas som män, 
utan även fullt ut kunna förvandlas till män. När 1800 talet närmar sig eta-
bleras tvåkönsmodellen när organ och kroppar nu skiljdes åt. Tidigare for-
mationer som ansetts vara gemensamma såsom exempelvis skelett och nerv-
system, hölls isär. Varje detalj av kvinnans kropp definierades som totalt 
annorlunda mannens. Det är nu som gränserna mellan könen dras mycket 
skarpt och med en oerhörd kraft och där Laqueur liknar kvinnokroppen vid 
ett slagfält, när den mest grundläggande samhällsrelationen, den mellan 
kvinna och man, ska omdefinieras. 

När den naturliga kroppen själv blev samhällsdebattens guldmyntfot blev de 
kroppar som tillhörde kvinnorna – de evigt annorlunda – alltså ett slagfält där 
man omdefinierade den urgamla, nära, grundläggande samhällsrelationen: 
den mellan kvinna och man. I sin kroppsliga, vetenskapligt åtkomliga kon-
kretion, i själva beskaffenheten av sina ben, nerver och, viktigast av allt, fort-
plantningsorgan kom kvinnokropparna att få en tungt vägande ny innebörd. 
Med andra ord gjordes två kön till det nya fundamentet för genus.323 
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Vad både Göransson och Laqueur säger är att det före sekelskiftet 1800, och 
den tidsmässiga starten för avhandlingens textbaserade studie, fanns något 
annat och till del bättre i förhållandet mellan könen, och som vid denna tid 
förändrades till det sämre. Båda talar om en tidigare manlig överhöghet, men 
av ett annat slag och med ett annat innehåll än vad som vanligtvis inryms i 
vår förståelse av könsmaktsordning i nutid. Göransson talar om det gamla 
hushålls- och släktbaserade jordbrukssamhället där kvinnor var formellt un-
derordnade sina män men aldrig ifrågasatta i förhållande till sin kompetens. 
De var därmed även fullt kapabla att i olika sammanhang kunna ersätta sina 
män. I alla samhällsskikt samarbetade man om den gemensamma försörj-
ningen och Göransson talar om kön som en ”hushållsposition”. I övergången 
till ett marknadsbaserat samhälle avvecklades hushållets tidigare regler och 
möjligheter, hushållet förlorade allt fler uppgifter tillsammans med sin eko-
nomiska betydelse. Det mångsyssleri och den hushållsgemenskap som ut-
märkt det gamla samhället sågs nu som amatörmässig och Göransson menar 
att kvinnor, barn och hantverkare nu ställdes utanför det nya och manligt 
professionella samhällsprojektet. I förhållande till specialiserade fabriker och 
manufakturer, butiker och olika yrken ändrades också uppfattningen om 
kvinnor och män. Till skillnad mot tidigare sågs inte kvinnor längre som 
komptenta att ersätta män eller att som tidigare kunna ingå i samma sam-
manhang som män och Göransson talar om en maskuliniseringsvåg, där den 
tidigare givna kvinnliga aktiviteten och kvinnors handlande plötsligt sågs 
som olämpligt.  

Förändringen yttrade sig i en maskuliniseringsvåg kring 1800, dels i samband 
med att specialiseringen och expansionen och professionaliseringen av yrke-
na blev allt mer utbredd, dels på grund av att hela hushållssystemet nu var i 
gungning och en borgerlig offentlighet växte fram där kvinnors deltagande 
sågs som olämpligt.324 

Claes Ekenstam menar också att det är kring sekelskiftet 1800 som ”mäns 
förhöjda medvetande om sin könsmässiga identitet” bidrar till framväxten av 
den moderna maskuliniteten eller den maskulina stereotypen – en stereotyp 
som varit förunderligt seglivad och överlevt till våra dagar.325 Denna ideala 
mansbild markerade nu ett tydligt avståndstagande från både femininitet och 
det som förknippades med kvinnor, och det som uppfattades som omanligt 
hos män. 

Även sekelskiftet 1900 förknippar Göransson med en uppblossande köns-
debatt som föranleddes av att kvinnor krävde fulla medborgerliga rättigheter. 
För denna period gällde kvinnornas underordnade delaktighet med anknyt-
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skiften, i Anita Göransson (red.) Skelskiften och kön. Strukturella och kulturella övergångar 
år 1800, 1900, 2000. Stockholm: Prisma, s. 58. 
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ning till att den särartsideologi som etablerats under 1800 talet, levde vidare 
in på 1900 talet. Vid sekelskiftet 2000 menar Göransson att detta nu föränd-
ras när könen inte längre ses som polariserade och könstillhörigheten över-
huvudtaget inte längre är lika viktig, 

Om år 1800 var den tid då skillnaden mellan manligt och kvinnligt sågs som 
störst, så har vi idag en motsatt utveckling då schablonerna upplöses och 
identiteter ses som i princip valbara.326 

Ovanstående författare tecknar därmed en bakgrund till den genom hela av-
handlingen så påtagligt överlevnadskraftiga särartsdiskursen och dess upp-
komst. Utan att här göra anspråk på att ge dessa författares omfattande texter 
full rättvisa, så är min avsikt att med dessa korta referat tydliggöra med vil-
ken oerhörd kraft som den särartsbestämda åtskillnaden mellan kvinnor och 
män en gång uppstod och materialiserades. Särartsdiskursen fann därmed sin 
kraft ur det faktum att den en gång skulle göra skillnad och representera 
något nytt, ett historiskt brott, så kraftfullt att det tycks överleva och göra det 
möjligt att in på 2000 talet hålla delar av skolledarskapets mest centrala och 
värdeladdade praktiker i ett fortsatt särartsbestämt och stereotypt maskulint 
grepp.   

En bit in på 2000 talet framträder samtidigt en gränsöverskridande köns-
diskurs och avhandlingens rektorer framstår som könsflexibla i sina förhåll-
ningssätt till den skolledande uppgiften. Det tycks inte ha någon betydelse 
för skolledarskapets profession om det är en kvinna eller en man som leder. 
Deras könsflexibilitet svarar mot det Göransson talar om som schablonernas 
och könspolaritetens upplösning, med identiteter som valbara. Denna ut-
veckling för med sig vad som mot slutet av 1900 talet talats om som multipla 
och rörliga former av femininitet och maskulinitet, där det blir allt svårare att 
avgränsa och definiera innebörderna av vad som är kvinnligt och vad som är 
manligt. Samtidigt med denna utveckling, mot vad som skulle kunna beteck-
nas som grunden för en i könshänseende mer demokratisk och jämställd 
skola, visar avhandlingen att kvinnliga rektorer och kvinnliga lärare tillsam-
mans med vissa grupper av flickor, stundtals befinner sig i fortsatt underord-
nade och utsatta positioner enligt mycket gammal särartsbestämning. 
 

 

                                                      
326 Göransson, s. 9. 
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English summary 

The Battle over Femininity. School Leadership as Gender Creating Practice. 
 
 
In this dissertation principals are in focus – regarded as significant actors in a 
school’s gender creation. Throughout the history of education ideas about 
gender have regulated school activities and work, through a division of la-
bour and distribution of positions of authority and power, through the gen-
der-coding of subjects, knowledge, types of teaching, classroom routines etc. 
In this respect, however, the principal’s significance has seldom been recog-
nised. Since the mid-1980s Swedish research on school leadership has 
mainly been dominated by instrumental and rational approaches, with a main 
focus on management by objectives and principals’ implementation of po-
litical decisions in school environments. In line with this, the principal func-
tion has often been studied on the basis of traditional masculine and hierar-
chical leadership ideals, with leadership regarded as an individualised and 
decontextualised practice where principals are assigned the role of a sole 
responsible interpreter of goals.  

The gender-oriented part of school leadership research has also contrib-
uted with limited knowledge with regard to principals’ participation in a 
school’s gender creation. Here female leadership has been the main focus of 
attention, and the question of whether a certain kind of female leadership 
exists has engaged researchers world-wide. Associated with this is a long-
term and never-ending interest in comparisons between the sexes, with an 
extensive reporting of differences in women’s and men’s ways of relating to 
the school leadership role. In this context, essential and sexual difference 
characteristically defined approaches have dominated research. The estab-
lishment of feminist theory during the late 1900s was followed by new ways 
of looking at school leadership, where discourse-analytical and social-
constructionist perspectives contributed to moving the discussion forward, 
beyond sex-determined bodies and gender-stereotyped arguments. In Swe-
den a lack of discourse-oriented gender studies still prevails in school leader-
ship research. This dissertation therefore aims to make visible and problema-
tise the gender discourses that are active in principals’ everyday work and 
how these discourses intervene and gain ground in the school leadership 
performed and have significance for which gender and professional positions 
are possible for principals to occupy. 
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The dissertation’s overarching aim is to highlight how different ideas 
about gender and gender discourses have created varying conditions for the 
shaping of school leadership in different eras.  Central questions are: What 
has the historical development of school leadership looked like from a gen-
der perspective? Which ideas about gender and gender discourses have gov-
erned over time? How have they shaped female and male principals’ work 
and relations? Which gender discourses provide possible subject positions 
for today’s principals to both occupy and assign to teachers and students, 
what are the positions, and which materialisations and power relations are 
connected with this?  

The dissertation is based on a comprehensive material collected in instal-
ments over a ten-year period. The material is presented in the form of a text-
based section and a section based on interview material from two interview 
studies. In order to be able to answer my questions I have consulted a large 
amount of historically documented material relating to the history of school 
leadership: research reports (monographs, anthologies, articles, papers), po-
litical texts in the form of state investigations, official communiqués and 
government bills as well as gender debates and opinion published in daily 
and professional newspapers and journals. The period covered by the mate-
rial is 1830– 2006. I interviewed 18 principals, both female and male, around 
the turn of the millennium. The types of material have complemented each 
other and in relation to school leadership have shown which gender dis-
courses have been in operation and changed over time.  

The theoretical point of departure is taken in post-structuralistic theory 
formation that in the dissertation is represented by Joan Scott and Judith 
Butler. Here neither gender nor school leadership is regarded as something 
predetermined and fixed on the basis of a freestanding and coherent subject. 
The starting point is instead that it is in linguistic and social interaction that 
the individual constructs his or her identity/subjectivity – on the basis of 
several and variable identifications. Language is thus seen as performative. 
This means that the words and terms that are used do not only reflect and 
describe different phenomena, but also create them.  

Several dimensions of school leadership are dealt with in the dissertation, 
including the historical circumstances of school leadership and which ideas 
about gender and gender discourses have shaped school leadership over time 
(comprises the dissertation’s text-based section that is analysed with the aid 
of Scott’s analysis model). It also looks at the survival force of the dis-
courses and how today’s principals relate to this historically perceived influ-
ential system of norms and rules; which discourses are repeated and/or chal-
lenged in the form of counter discourses. 

 Also in focus is principals’ subject creation and which discourses provide 
possible subject positions for principals to occupy. Likewise, what kind of 
principal one wants to be at the beginning of the 21st century and what kind 
of work is envisaged and organised on the basis of this (comprises the disser-
tation’s interview-based section that is analysed with a model based on But-
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ler’s subject theory). The point of departure is that ideas about gender and 
gender discourses are not only formed as part of one’s own self-
understanding and subjectivity, but are also fixed and materialised by ways 
of organising, leading and making decisions, in the treatment of female and 
male teachers, girls and boys and through the demands and expectations that 
are placed on their ways of being and behaving – lived behaviour and prac-
tices. 

On the basis of the fact that several discourses are in circulation in the 
school environment – as well as rooted in a larger historic and cultural con-
text as through the creation of counter discourses in the school environment 
– multiple subject positions are also open and possible for the principals to 
both occupy and assign to others. In these flows of possible identifications 
and positions that the school environment offers, the subject, here the princi-
pals, is consequently never passively receptive but an active participant and 
constructor. In the dissertation principals are thus regarded as subject agents 
with the possibility of influencing and changing, and are thereby also re-
garded as active participants in the school’s gender creation.  

In accordance with the concretisation of Scott’s analysis model that has 
been done the content and meaning of the gender discourse has not only 
dealt with the expressed/projected gender ideas that have appeared in the 
material, but also the social organisation, i.e. the concrete and practical con-
sequences that have been compatible with these, where the power aspect has 
also been included in the sense of the hierarchical consequences for female 
and male principals’ relation that gender perceptions and the social organisa-
tion have had. These different parts have together formed the basis of a gen-
der discourse.  

Scott’s model has great similarities with the model that builds on Butler’s 
subject theory. The principles for gender and discourse analysis made it pos-
sible to identify three active gender discourses in the text-based study and 
another one in the second interview study. In the dissertation these are 
called: 
- the essential sexual difference discourse, which describes gender as natural 
and given in both a biological and psychological sense. Masculinity consti-
tutes the norm and is the opposite of femininity, which is either made invisi-
ble and/or is belittled, is always regarded as inadequate, is subordinate to 
masculinity and is often associated with problems. Structural masculine 
points of departure for leadership include a given leadership, decision-
making and action ability and an obvious and independent position of au-
thority and power – capacities and qualities that are the opposite of feminin-
ity. 
- the sameness discourse, based on the sexes’ equivalent qualities and abili-
ties and an equally balanced power relation between the sexes without super- 
and subordination. Here masculinity is both the norm and a fixed point of 
reference for the comparison and women/girls are talked about as equally 
good/the same as men/boys. Quantity becomes central, with considerable 
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credit for equalisation effects where as many, as much or the same are e.g. 
regarded as equal.  
- the difference discourse is based on gender-specific differences between 
the sexes. Gender differences are no longer necessarily regarded as species-
determined, but also as socially and culturally constructed. Here femininity 
is associated with a set of approved qualities and abilities. These constitute 
structural feminine points of departure for leadership and are to do with 
communication, collaboration and participation and, in this respect, are de-
pendent on positions of authority and power. At the same time as masculin-
ity remains the norm it is questioned, and female principals are described as 
better, more flexible and so on than men (just as girls are referred to as more 
well-behaved, mature and more academically able than boys). The masculine 
authority and independent leadership ideal of the essential sexual difference 
discourse are here regarded as old-fashioned and femininity as superior to 
masculinity. 
- a transgressive gender discourse makes it possible for both male and fe-
male principals to cross the gender borders and relate to both femininity and 
masculinity. Here the difference discourse’s feminine perceptions are avail-
able to both women and men. Structural points of departure for leadership 
include communication, cooperation and participation and in this respect are 
dependent on positions of authority and power. Here certain masculine lead-
ership ideals are also available to both sexes, just as the power relation is 
equally balanced without hierarchical interpretations of femininity and mas-
culinity. 

Of the above described discourses the essential sexual difference dis-
course’s content has varied and changed over the course of history – above 
all with regard to femininity. Despite these content-related shifts the power 
order has remained the same, where femininity is regarded as inadequate 
and, regardless of the time period, always subordinate to masculinity. 

To summarise, the analysis in this text-based section shows how the his-
tory of school leadership has revolved around gender ideas about how differ-
ent/similar or equal female and male principals have appeared to be, where 
the political rhetoric has been connected with civil rights issues, and the 
scientific community has tried to establish women’s and men’s differences 
or similarities in biological, psychological, social and cultural respects, 
which has been accompanied by an often concurrent and supportive debate 
in the professional and daily press. The discourses’ impact has to a great 
extent contributed to separate organisation and the overriding question 
throughout history has mainly been about stipulating and sustaining ideas 
about female and male principals’ differences in how they relate to their 
task. In this creation of difference the essential sexual difference discourse 
has had a very strong impact that has constantly attracted new difference 
rhetoric – valid for its context and its time. School leadership has thus 
mainly been recognised and talked about in terms of a female/feminine and 
male/masculine division, but where femininity, in contrast to masculinity, 



247 
 

has always been questioned and the object of constant definition and redefi-
nition.  

At the beginning of the 1990s, and the approach of municipalisation and 
the transformation of the Swedish school, a new discourse appeared in the 
text material – the difference discourse. Here management practices associ-
ated with female principals were applauded while traditional male principals 
associated with management practices were questioned and regarded as anti-
quated. What is significant is that for the first time in history female and 
male are now discussed as opposites – but with female principals as subjects. 
This meant that femininity was not simply re-valued from an equitable as-
pect, but was for the first time seen as a significant resource for the school. 
Femininity was now positively linked to the educational-political paradigm 
shift that the structural transformation of the school implied. The identified 
female abilities that legitimated the female presence were regarded as match-
ing the leadership qualities that the transformation process of the school was 
thought to require. In other words, the creation of difference between female 
and male principals prior to the 21st century was more powerful than ever, 
where distinctive ideas attracted new-old difference rhetoric at the same time 
as female principals advanced and strengthened their positions. 

In the first interview study the female principals find themselves at the 
centre of these discursive antagonisms and social definition struggles. Here 
the interviewees use the difference discourse to position themselves in a 
superior state of opposition to their male predecessors. They play with the 
gender borders, make sarcastic remarks about and at times ridicule masculin-
ity in a way that in their context and their time are both dissolving and trans-
forming. In the way they use the difference discourse to occupy subject posi-
tions in open antagonism to their predecessors they thus break with tradi-
tional school leadership – and contribute to the formation of a feminine 
counter discourse. Almost five years after the first interview study had been 
completed and at the time of the second interview study the difference dis-
course’s femininity affirming dimension has been normalised and now takes 
shape in a new and transgressive gender discourse where both femininity and 
masculinity are available for both female and male principals’ identifications 
and materialisations. 

The situations and contexts in which positional changes take place are 
highlighted with the aid of Butler’s subject theory, likewise which discourses 
and principals’ practices challenge the principals and make them keen to 
recreate themselves and assume a changed subjectivity or self-
understanding. This also makes the force of the distinctive discourse visible, 
similarly the view of masculine superiority that still prevails. At the same 
time as the principals relate to new and cross-border gender ideals, they sub-
ject themselves to the distinctive discourse’s specific situational gender 
stereotypes and hierarchical divisions and expectations. In relation to the 
school’s leadership function, it is the leadership’s perhaps most central and 
emotionally charged practices in the form of concrete decision-making and 
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management that activates the essential sexual difference discourse and 
holds these practices in a continued stereotyped masculine grip.  

However, in a similar way this persistent discourse is activated when the 
interviewees talk about women and men in the third person and in general 
terms, likewise when they talk about female and male teachers. When in the 
first interview study the female principals talked about the problems of 
women’s defective qualities and behaviour and the lack of confidence in 
women in certain situations, the key point was that women were regarded as 
lacking such qualities that men have always been seen to possess, namely 
strategic ability, authority, clarity and initiative capacity. In other words, 
men know what they want, are result-oriented and used to deciding and mak-
ing decisions. The principals in the second interview study position male and 
female teachers in a similar way. Here the men are positioned as having the 
ability to act, as goal-oriented, acting decisively, leading the work forwards, 
being good at overcoming obstacles and generally moving faster. Female 
teachers are positioned as talkative, nagging, patient, care-oriented, problem-
focused and pleading. The force with which the essential sexual difference 
discourse strengthens the boys expressed problematical position in school is 
also clear. In addition to the problem of well-behaved girls, problematic boys 
receive considerable attention and help – while the girls are left to their own 
devices. With regard to girls with the same kinds of problems as boys, the 
boys retain their favoured position while the girls are cursed and belittled. 
Here a detailed transcription shows how gender is produced and girls and 
boys are created in gender unequal and specially determined positions.  

The dissertation thus shows how a new and transgressive gender dis-
course appears that contributes to the dissolving of gender polarity, with 
optional identities. Parallel to this and contrary to what could be denoted in a 
gender sense as the basis of a more democratic and gender equal school, the 
dissertation also shows how female principals and female teachers together 
with certain groups of girls sometimes find themselves in continued subordi-
nate and vulnerable positions in accordance with a very old essential sexual 
difference definition. 
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