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Sammanfattning 
Abstract 
 
In today´s labour market, men and women are segregated, both 
vertically and horizontally. Exceptions to the rule of gender 
segregation are few. There is, however, one managerial group where 
women and men are equal in numbers: school principals. In a short 
period of time, the distribution in terms of sex among principals in 
Sweden has changed dramatically. How does gender equality in 
numbers affect gender equality in a qualitative sense? That is the 
focus of this thesis. In order to find out, I interviewed eight senior 
level school principals, on the topics of sex/gender, leadership and 
gender equality. 
Three important conclusions were drawn from the interviews. The 
first one is that there is a strong connection between masculinity and 
leadership among the principals. When they talk about establishing 
boundaries and discussing right and wrong, they focus on male 
principals. In certain situations, no woman is good enough, no matter 
how good a principal she is. Male principals are described as 
different, in a positive way. The second conclusion has to do with the 
way men and women are described. The male principals describe 
themselves as intuitive and focused on relationship issues – features 
traditionally labelled as female. The women, however, describe 
themselves as masculine in some ways. It appears that who and what 
is labelled as male or female is negotiable among the principals in this 
study. 
The final conclusion concerns gender equality. It appears that the 
strive for gender equality in a quantitative sense has led to a focus on 
men and masculinity. The strive for gender equality in numbers, 
seems to put egual opportunitys for men and women at risk. 

Nyckelord: Genus, kön, organisation, ledarskap, rektorer, 
genussystem, genusmärkning 
 
Keywords: Gender, sex, organization, leadership, school principals, gender system, 
gender  typing 
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Inledning 
Inom forskningsfältet kön och organisation är ledarskap ett av 
de områden som är mest välutforskat. Kvantitativa studier har 
visat att kvinnor är i minoritet i ledande positioner, och ju högre 
upp i hierarkin man kommer desto tydligare blir den manliga 
dominansen.1 Kvalitativa studier har dessutom visat att kvinnor 
upplever sig hindrade i sin karriär, just på grund av att de är 
kvinnor. Olika strategier finns för att hantera och övervinna 
dessa hinder.2 Det råder alltså ingen tvekan om att den svenska 
arbetsmarknaden är både segregerad och ojämställd, och många 
teorier förklarar varför så är fallet. 
 Men det finns en fråga som teoretiskt inte har 
uppmärksammats i samma utsträckning, och det är frågan om 
varför kvinnor idag är i majoritet bland chefer i den offentliga 
sektorn.3 Forskningen uppmärksammar heller inte 
konsekvenserna av detta faktum, alltså vad som händer med 
synen på kön och ledarskap i en organisation där kvantitativ 
jämställdhet råder. Förändras organisationens genusmönster när 
män och kvinnor är chefer i ungefär samma utsträckning?  
 För att undersöka detta har jag valt att studera en enskild 
kommunal yrkesgrupp där kvinnor och män är ungefär lika 

                                                           
1 SOU 1998:6, Ty makten är din. Betänkande från 
Kvinnomaktutredningen: Utredningen om fördelningen av ekonomisk 
makt och ekonomiska resurser mellan kvinnor och män 
2 Se bland annat Wahl, Anna m fl (2001) Det ordnar sig; SOU 1994:3 
Mäns föreställningar om kvinnor och chefskap samt Pettersson, Lena (2001) 
Genus i och som organisation. Översikt om svenskt arbetsliv med genusperspektiv  
3 För en diskussion om detta se Pettersson, Lena (2001), s. 211 
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många på chefspositioner, nämligen rektorerna. Vad jag är 
intresserad av är att studera ett av den könssegregerade 
arbetsmarknadens undantag. På såväl riksnivå som i den 
undersökta kommunen är könsfördelningen bland rektorer att 
betrakta som jämn. Läsåret 00/01 var andelen kvinnor bland 
rektorer 61 %. I urvalet av skolor för denna studie är 
fördelningen jämnare, där är 53 % av rektorerna kvinnor och 
47% män. Hur påverkar den jämna könsfördelningen bland 
rektorer skolans genusmönster och genuskodningen av 
rektorsyrket? Kan rektorerna beskrivas som en jämställd 
chefsgrupp? Dessa frågor är utgångspunkten för denna studie. 
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Bakgrund 
Arbete har i alla tider varit segregerat efter kön. Sektorer, yrken 
och enskilda arbetsuppgifter betraktas som lämpliga för kvinnor 
eller män och förknippas med ”kvinnliga” respektive ”manliga” 
egenskaper. Detta kallas genusmärkning, och är en ständigt 
pågående och dynamisk process. Ett yrke som betraktats som 
typiskt manligt kan genom olika tekniska, sociala, politiska eller 
ekonomiska förändringar ändra genusmärkning och istället 
betraktas som kvinnligt. Genusmärkningen av arbete är 
föränderlig, men stabilt över tiden är att kvinnligt kodade yrken 
betalas sämre och förknippas med lägre status än manligt kodade 
yrken.4 
 Arbetsdelningen mellan män och kvinnor har två tydliga 
drag, den horisontella och den vertikala segregeringen. Den 
horisontella segregeringen innebär att kvinnor och män arbetar i 
olika sektorer och yrken. Relativt få arbetar i blandade yrken, det 
vill säga yrken som har en jämn könsfördelning. Majoriteten 
kvinnor arbetar inom kvinnodominerade yrken och majoriteten 
män arbetar inom mansdominerade yrken. Den vertikala 
segregeringen innebär att fördelningen av kvinnor och män på 
olika nivåer inom sektorer och yrken skiljer sig åt. Kvinnor 
befinner sig oftare på lägre befattningsnivåer, och män är i högre 
grad chefer. Dessa arbetsmarknadens mekanismer kallas för 
glastak och glasväggar. Glastaket är en osynlig men påtaglig gräns 
för kvinnor i hierarkin som hindrar dem att nå de högsta 
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befattningarna. Glasväggarna är avgränsningarna mellan de olika 
sektorer och yrken där män och kvinnor oftast återfinns.5  
 Även inom en sektor eller bransch verkar den hierarkiska 
och vertikala segregeringen. Den offentliga sektorn ses ofta som 
en kvinnosektor och ca 80 % av de anställda är också kvinnor. 
De drygt 20 % som är män återfinns ofta i den tekniska 
förvaltningen eller i ledande befattningar. Vad gäller chefer skiljer 
sig siffrorna markant mellan offentlig och privat sektor. I den 
privata sektorn är kvinnorna fortfarande i minoritet med 17 %, 
medan de i den offentliga sektorn innehar en knapp majoritet 
med 51 %. Inom kommunerna är hela 58 % av cheferna 
kvinnor.6  
 Hierarkisk och vertikal segregering efter kön är regel för 
den svenska arbetsmarknaden. Forskningen har försökt förklara 
hur dessa glasväggar och glastak kommer till och förändras, samt 
vad de får för konsekvenser. I denna studie står en annan 
frågeställning i fokus. Här studeras ett av den könssegregerade 
arbetsmarknadens undantag, en chefsgrupp där kvinnor och män 
är relativt jämnt representerade: rektorerna. 
 Förändringen från manlig till kvinnlig majoritet har bland 
rektorerna gått relativt fort. Läsåret 71/72 var andelen kvinnor 
bland rektorer 4 %, för att 94/95 nå 50 % - gränsen. År 00/01 
gick rektorsyrket över gränsen för vad som betraktas som 
jämställt och över till att i statistisk bemärkelse bli ett 
                                                                                                                
4 Persson, Inga och Wadensjö, Eskil, (1997). Glastak och glasväggar? Den 
könssegregerade arbetsmarknaden (SOU 1997:137), s. 1 
5 A.a. s. 1 
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kvinnodominerat yrke med 61 % kvinnor.7 I denna studie 
betraktas yrket trots den överskjutande procenten som 
kvantitativt jämställt, vilket innebär att könsfördelningen är 40-
60 eller jämnare. 
 Den stora ökningen av kvinnor på rektorsposter skedde 
således på mycket kort tid. Mellan 1991 och 1995 ökade andelen 
kvinnliga rektorer från 16 % till 50 %, vilket hänger samman 
med den svenska skolans strukturomvandling. 1991 avreglerades 
och kommunaliserades skolan, vilket innebar nya organisatoriska 
och ekonomiska förutsättningar där decentralisering och 
målstyrning var ledord.8 I och med detta tillkom mer än 2000 nya 
rektorstjänster inom grundskolan; flertalet av dem tillsattes med 
kvinnor. Att så många kvinnor tillkom på grund av denna 
organisationsförändring har flera orsaker. En viktig faktor var 
rekryteringsunderlaget, eftersom många av de nya tjänsterna 
fanns på de stadier där kvinnorna var i stor i majoritet bland 
personalen. Dessutom hade man en längre tid arbetat för att få 
en jämnare könsfördelning bland rektorerna. Förklaringen till att 
kvinnornas andel ökade så mycket på så kort tid är alltså inte att 
männen under dessa år lämnade rektorsarbetet, utan att en 
mängd nya kvinnor kom till i och med decentraliseringen. 
Majoriteten av de tjänster som tillkom och där kvinnorna kom in 
var på låg- och mellanstadiet. 1998 var 85 % av rektorerna på 

                                                                                                                
6 SCB (2000). På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet 2000, s. 
94 
7 Statistiska Centralbyrån.  Uppgifter erhållna efter kontakt med SCB, 
Lärarregistret i februari 2002. 
8 Söderberg Forslund, Monica (2000). Kvinnor och skolledarskap – en 
kunskapsöversikt, s 80 
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lågstadieskolorna kvinnor. På högstadieskolorna utgjorde 
kvinnorna däremot bara 37 % av rektorerna. På skolor som hade 
både låg-, mellan- och högstadium var könsfördelningen jämnast, 
med 50 % kvinnor och 50 % män bland rektorerna.9  

                                                           
9 A. a. s 70-71 
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att visa hur kvinnliga och manliga 
rektorer ser på kön, jämställdhet och ledarskap. Utifrån 
intervjuer med åtta rektorer, både kvinnor och män, kommer jag 
att besvara följande frågeställningar: 
 

• Vilken betydelse tillskrivs könstillhörighet av rektorerna? 
• Hur är rektorernas ledarskap genusmärkt? 
• Vilka brott i det traditionella genussystemet kan urskiljas i 

rektorernas berättelser?  
• Hur ser genusmönstret i rektorernas organisationer ut? 
 

Avgränsningar och teoretiska 
utgångspunkter 

Urval och avgränsningar 
Utgångspunkten för studien var att intervjua företrädare för en 
chefskategori som med kvantitativa mått var att betrakta som 
jämställd. Kriteriet var att det skulle röra sig om en relativt stor 
grupp av chefer, som på nationell såväl som lokal nivå var jämnt 
fördelad mellan kvinnor och män. I privat sektor är sådana 
chefsgrupper få, ofta handlar det om små enskilda företag. 
Därför föll valet på den offentliga sektorn, där kvinnor totalt sett 
är i majoritet, även bland cheferna. Jag valde ut en kommun, och 
påbörjade sökandet efter en chefsgrupp som motsvarade 
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kriterierna. Jag tog kontakt med kommunens jämställdhets-
ansvarig för att få en bakgrundsbild av kommunen. Resultatet 
blev att rektorerna valdes ut som chefsgrupp. I samband med 
detta fick jag tillgång till adresslistor över samtliga rektorer i 
grundskolan, samt viss information om anställningstid och ålder 
för att underlätta urvalet och ge en bra spridning bland 
informanterna. Denna spridning uppnåddes genom att välja ut 
intervjupersoner med olika kön, ålder och bakgrund. På så vis 
kunde de bidra med olika perspektiv på studiens frågeställningar. 
 Totalt ingår åtta rektorer som informanter i studien, fyra 
kvinnor och fyra män. Samtliga arbetar som rektorer på en 
högstadieskola eller en skola med klasserna ett till nio. Vissa har 
hela sin tjänst på denna skola, medan andra har en del av sin 
tjänst på en annan skola med barn i andra åldrar. Alla 
informanter arbetar inom en och samma kommun, vissa på en 
skola i kommunens ytterkant och andra på en skola som är mer 
centralt belägen. Majoriteten har sin bakgrund inom läraryrket, 
vilket motsvarar den traditionella bakgrunden bland rektorer. De 
är allt ifrån låg- och mellanstadielärare till högstadie- och 
gymnasielärare. Två av dem har arbetat större delen av sitt 
yrkesverksamma liv utanför skolans värld. Också när det gäller 
ålder finns en relativt stor spridning bland informanterna, som är 
mellan 30 och 60 år. Även anställningstiden varierar. Av männen 
har tre arbetat kortare tid än två år, medan den fjärde har 
närmare tio års erfarenhet av yrket. Av kvinnorna har två arbetat 
kortare tid än två år, medan två har arbetat närmare tio år som 
rektorer. Att fler män än kvinnor är relativt nya som rektorer 
speglar den övriga sammansättningen inom kommunen. Vid en 
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av de senaste nyrekryteringarna var flertalet av de nya rektorerna 
män. Detta berodde på att en övervägande del av rektorerna 
dessförinnan var kvinnor, och målet inom organisationen var en 
jämnare fördelning. Fortfarande arbetar kommunen på olika sätt 
för att rekrytera fler män till rektorstjänster.  
 En viktig avgränsning för undersökningen har gjorts 
avseende informanterna. Även om rektorerna som helhet är en 
chefsgrupp med en jämn könssammansättning så är skillnaderna 
mellan olika skolstadier stora. I skolor för de lägre åldrarna 
dominerar kvinnorna, och på gymnasiet är männen fler. För att 
få fram rektorer som verkligen är kvantitativt jämställda har jag 
valt rektorer på högstadiet. I praktiken innebär det att de rektorer 
som valts ut arbetar på en skola som är låg-, mellan och 
högstadieskola, mellan- och högstadium eller enbart högstadium. 
I den aktuella kommunen är rektorerna på dessa skolor 53 % 
kvinnor och 47 % män, totalt 17 stycken.10 Åtta av dem ingår 
som intervjupersoner i denna studie. En annan avgränsning är att 
samtliga informanter är ordinarie rektorer. Ingen av dem arbetar 
som biträdande eller vikarierande rektor. 

                                                           
10 Endast ordinarie rektorer som var i tjänst under den tid som studien 
omfattar har tagits med i denna beräkning. Sjukskrivna, tjänstlediga, 
vikarierande och biträdande rektorer har inte medräknats.  
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Teoretiska utgångspunkter 
Innan vi övergår till avsnittet metod ska en kort introduktion ges 
till studiens teoretiska utgångspunkt och några av de centrala 
begreppen.  
 I studien används både begreppet kön och begreppet 
genus. Kön eller könstillhörighet hänvisar i denna studie endast till 
om det i sammanhanget handlar om män eller kvinnor. Genus är 
en social och kulturell konstruktion av kön, den process genom 
vilken människor formas till ”maskulina” respektive ”feminina” 
varelser. Genus handlar inte bara om kvinnor och män utan 
också om hur ting, egenskaper och arbetsuppgifter görs kvinnliga 
respektive manliga. Det centrala teoretiska perspektivet för 
studien är teorin om genussystemet. Genussystemet är en dynamisk 
struktur av processer, föreställningar och förväntningar som 
ordnar människor i kategorierna män och kvinnor. Denna 
ordning kan urskiljas på alla nivåer i samhället. Genusmönster är 
det begrepp som används för att beskriva hur genus görs utifrån 
studiens empiriska material. Begreppet genusmönster bygger på 
samma grundprinciper som genussystemet, men befinner sig på 
en lägre abstraktionsnivå. Genuskodning, genusstämpling och 
genusmärkning används som synonyma begrepp. De beskriver den 
könsmässiga märkning och värdering av olika samhällsfenomen, 
både konkreta och abstrakta, som ständigt pågår och förändras.  
 Dessa teoretiska verktyg kommer att utvecklas och 
diskuteras mer utförligt i teorikapitlet.  Dessförinnan ska 
emellertid studiens metod och tillvägagångssätt beskrivas och 
diskuteras. 
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Metod och metodreflektion 

Tillvägagångssätt 
I urvalet av informanter var mitt mål att nå en spridning 
avseende kön, ålder, bakgrund och anställningstid. Totalt skulle 
åtta rektorer väljas ut. Antalet intervjupersoner berodde dels på 
tidsramen och dels på de olika spridningskriterier som 
formulerats. För att intervjuerna skulle kunna bearbetas på ett 
bra sätt bedömdes åtta vara ett rimligt antal utifrån tidsplanen. 
Dessutom uppfyllde dessa åtta intervjupersoner tillsammans 
kravet på spridning utefter de nämnda kriterierna. 
 De utvalda rektorerna kontaktades per telefon och fick då 
information om studiens syfte. Samtliga tillfrågade tackade ja till 
en intervju. En av dem tackade senare nej på grund av tidsbrist, 
och en annan person med motsvarande kön, ålder och 
anställningstid tillfrågades i stället. Intervjuerna genomfördes på 
rektorernas respektive arbetsplatser och varade mellan 40 
minuter och närmare två timmar. Vid intervjuerna användes en 
intervjuguide med ett 20-tal öppna frågor. Informanterna gavs 
också möjlighet att ta upp egna tankar. Intervjuerna spelades in 
på band och transkriberades därefter ordagrant.  
 Analysarbetet kunde därefter ta sin början. Varje intervju 
lästes noggrant igenom ett flertal gånger. Intervjuerna 
analyserades utifrån fyra kategorier: skolledarskap/organisation, 
kön, jämställdhet och ledarskap. Dessa kategorier har funnits 
med under hela arbetet, från strukturerandet av intervjuguiden 
till analysen. Efter genomläsning och analys av materialet 
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sammanställdes resultatet utifrån sex av intervjuernas 
huvudfrågor. I det slutliga analysarbetet sammanfattades 
analysens huvudlinjer och slutsatser utifrån studiens 
frågeställningar. 

Metod och tillförlitlighet 
I en kvalitativ studie är den kvantitativa forskningens krav på 
validitet, reliabilitet och objektivitet inte möjliga att tillämpa. 
Studien går aldrig att upprepa på precis samma sätt för att 
undersöka om resultatet var korrekt. Forskaren är i strikt mening 
heller inte objektiv, eftersom själva förutsättningen för 
forskarens tolkning är att hon har en förförståelse. Forskarens 
intresse, kunskap, erfarenheter och val av teori styr på olika sätt 
resultatet, såväl valet av forskningsfält som formuleringen av 
frågeställningar och analysen. Hur ska då läsaren kunna lita på 
det resultat som presenteras? Lena Abrahamsson använder i sin 
avhandling fyra kriterier för vetenskaplig stringens, som ligger till 
grund även för denna studie – credibility, dependability, transferability 
och confirmability.11  
 Credibility, trovärdighet, handlar om att resultaten ska vara 
rimliga och trovärdiga. Viktiga faktorer för detta är den metod 
som använts vid insamlingen och analysen av empiri. Hur 
undersökningen genomförs ska på ett logiskt sätt hänga samman 
med vad som ska undersökas. 
 Dependability eller pålitlighet handlar om forskarens 
flexibilitet under arbetets gång. Det är viktigt att vara öppen för 
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de kunskaper som framkommer under forskningsprocessen, och 
vara flexibel i förhållande till dem. Vid undersökningens början 
är det inte säkert att forskaren vet vilka frågor som kommer att 
bli viktiga. Att lägga till nya intervjufrågor eller ny teori kan 
därför vara nödvändiga inslag i forskningsprocessen. Forskaren 
måste därför vara öppen för nya uppslag och kunna anpassa sig 
efter hand. 
 Transferability innebär överförbarhet. Det handlar dock inte 
om att den kvalitativa forskningen ska kunna generaliseras 
empiriskt eller statistiskt på samma sätt som kvantitativ 
forskning. Snarare handlar det om att resultatet av en studie ska 
kunna kopplas till en bredare teori och användas även utanför 
den aktuella studien. För att det ska vara möjligt är det viktigt att 
studiens förutsättningar, sammanhang och urval tydliggörs. 
 Det sista kriteriet, confirmability, betyder bekräftelsebarhet. 
Det utgör ett slags motsvarighet till den kvantitativa 
forskningens objektivitetskriterium. Det handlar om att 
forskaren förhåller sig i någon mening neutral till sitt material. 
Det ska vara tydligt att slutsatserna kommer från empirin och 
inte är forskarens egna åsikter eller förutfattade meningar. För att 
säkerställa detta ska empirin beskrivas utförligt liksom 
forskningsprocessen. Om detta görs har läsaren möjlighet att dra 
sina egna slutsatser utifrån den empiri som redovisas. 
 I föreliggande studie har dessa fyra krav på olika sätt 
påverkat arbetet. Metoden har varit relevant för undersökningens 
syfte och frågeställningar. Jag har arbetat för att bibehålla ett 
                                                                                                                
11 Abrahamsson, Lena (2000). Att återställa ordningen: könsmönster och 
förändring i arbetsorganisationer, s. 192 ff 
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öppet och flexibelt förhållningssätt under hela processen. Nya 
frågeställningar och ny teori har därför tillkommit på vägen, för 
att anpassa studiens inriktning till den kunskap som framkom 
genom intervjuerna. Urvalet och förutsättningarna för studien, 
både vad gäller insamling och analys av empiri, redovisas 
utförligt för att göra resultaten möjliga att överföra på andra 
sammanhang. Dessutom redovisas både empirin och forsknings-
processen utförligt, så att läsaren ska kunna dra sina egna 
slutsatser och bedöma resultatens riktighet. 

Forskningsetik 
De forskningsetiska riktlinjer jag utgått ifrån är Humanistisk- 
Samhällsvetenskapliga Forskningsrådets Forskningsetiska principer i 
humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Det handlar om fyra 
huvudregler, nämligen informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.12 
 När informanterna kontaktades informerades de kort om 
studiens syfte. Ytterligare information fick de före intervjun, då 
de också gavs möjlighet att ställa frågor kring studiens syfte och 
sin egen medverkan (informationskravet). Före varje intervju 
informerades informanterna om att deras medverkan var frivillig, 
att de inte behövde svara på en fråga som de inte ville besvara 
och att de var fria att avbryta intervjun när som helst 
(samtyckeskravet). De fick också veta att deras namn inte skulle 
finnas med i texten, och inte heller vilken kommun de arbetar 

                                                           
12 Hämtade från Internet 2002-03-14. 
http://www.hsfr.se/humsam/index.asp?id=24&dok_id=838. Reglerna 
antogs av HSFR 1990, och utkom i en reviderad version i april 1999. 
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inom (konfidentialitetskravet). De uppgifter som de valde att 
lämna skulle endast användas för forskningsändamål 
(nyttjandekravet). 
 I vissa fall har informanternas identitet varit svår att dölja, 
vilket också diskuterats med de informanter det gäller. För den 
som vet vilken kommun som studien gäller, alltså framför allt de 
medverkande själva men även kontaktpersoner inom 
kommunen, kan det i vissa fall vara möjligt att förstå att en viss 
person medverkat som informant i studien på grund av till 
exempel ålder, bakgrund och specifika arbetsförhållanden. Det är 
emellertid mycket osannolikt att någon skulle kunna koppla ett 
enskilt citat till viss intervjuperson. I flera fall har jag trots detta 
valt att avstå från resultat som visserligen kunde ha varit 
intressanta, men som av olika skäl bedömts som känsliga och 
därför uteslutits.  
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Teori  
Den teoretiska ramen för föreliggande undersökning utgörs av 
teorin om genussystemet och teorier som fokuserar på kön, 
genus och organisation med inriktning mot skolledarskap. 
 Inledningsvis introduceras och diskuteras några begrepp 
som är centrala för studien. Därefter beskrivs genussystemet, ett 
teoretiskt perspektiv som fokuserar på den viktiga roll kön och 
genus spelar för vår förståelse av världen. Slutligen följer en 
genomgång av forskningen kring kön, genus och skolledarskap. 
Här sätts rektorsyrket in i ett historisk och organisatoriskt 
sammanhang, sett ur ett genusperspektiv.  
 Först av allt ges emellertid en introduktion till teorin och 
några av dess grundläggande begrepp: jämställdhet, kön och 
genus. 

Jämställdhet, kön och genus  
Den allmänt vedertagna definitionen av jämställdhet lyder:  
 

Jämställdhet innebär att kvinnor och män har lika 
rättigheter, skyldigheter och möjligheter att ha ett arbete 
som ger ekonomiskt oberoende, vårda hem och barn 
samt delta i politiska, fackliga och andra aktiviteter i 
samhället.13  

 
Jämställdhet har både en kvantitativ och en kvalitativ aspekt. 
Jämställdhet i kvantitativ bemärkelse definieras som att den 
                                                           
13 SCB (2000), s. 1 
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könsmässiga fördelningen är 40/60 eller jämnare. Detta innebär 
till exempel att minst 40 % och högst 60 % av chefer i en 
organisation är kvinnor respektive män. Det är också denna 
definition jag utgår ifrån när jag talar om kvantitativ jämställdhet. 
Kvalitativ jämställdhet innebär att både kvinnors och mäns 
kunskaper, erfarenheter och värderingar ska tas tillvara och 
kunna påverka alla områden i samhället.14 
 En livaktig diskussion inom forskarvärlden är debatten 
om kön kontra genus. Cecilia Åsberg gör en översiktlig indelning 
av utvecklingen i tre faser, som motsvarar tre decenniers 
forskning och debatt. 1960-talet dominerades av en 
komplementär syn på kön, där könsrollsbegreppet stod i 
centrum. Under 1970-talet ändrades fokus till att kretsa kring 
konflikt och konkurrens, snarare än konsensus och harmoni. 
Under denna period började patriarkatsteorier att utvecklas inom 
den feministiska diskursen. Den tredje fasen, 90-talet, 
dominerades av en konstruktivistisk syn på kön. Kön var socialt 
konstruerat, och språket gavs en central roll i denna process.15 
 Under denna tredje fas inom den feministiska 
teoribildningen fick genusbegreppet en ny och central roll. Från 
att ha varit ett begrepp inom antropologi och språkvetenskap 
fick genus som analytiskt begrepp ett nytt användningsområde. 
Genusbegreppet i den nya betydelsen lanserades i Sverige av 
Yvonne Hirdman och Anita Dahlberg 1984 på en 

                                                           
14 A.a. s. 1 
15 Åsberg, Cecilia (1998). ”Från kvinnohistoria till genushistoria?” I: 
Bengtsson, Staffan och Åsberg, Cecilia (red.) Den identitetsskapande 
representationsfrågan, Socialhistoria i Linköping, nr 4, s. 40 
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doktorandkurs. Begreppet skakade om den feministiska 
teoridebatten, och gav upphov till en ny diskurs inom den 
svenska kvinnovetenskapen.16  
 Hirdman definierar begreppet genus på följande sätt: 

 
Jag föreslår att vi med genus sätter namn på den alltmer 
komplicerade kunskap vi har om ”manligt” och 
”kvinnligt”, vår allt större förståelse av hur manligt och 
kvinnligt ”görs”. (…) Dvs: genus kan förstås som 
föränderliga tankefigurer ”män” och ”kvinnor” (där den 
biologiska skillnaden alltid utnyttjas) vilka ger upphov 
till/skapar föreställningar och sociala praktiker, vilka får 
till följd att också biologin kan påverkas/ändras – med 
andra ord, det är en mer symbiotisk kategori än ”roll” 
och ”socialt kön”. 17 
 

Genus gör att vi ser det vi inte såg tidigare; ett analytiskt begrepp 
som skapar förståelse för hur människor formas och formar sig 
till maskulina och feminina varelser. Det är ett redskap för att 
förstå ”att bakom de fasta formerna ‘kvinnor’ och ‘män’ döljer 
sig prägling, fostran, tvång och underordning.”18 Det är också ett 
redskap för att förstå hur både män och kvinnor är delaktiga i 
skapandet av denna underordning. Genus handlar om att frilägga 
befintliga mönster och förstå hur de kommit till. Framför allt 

                                                           
16 A. a. s. 35 f.  
17 Hirdman, Yvonne (1988). ”Genussystemet – reflexioner kring 
kvinnors sociala underordning”, I: Kvinnovetenskaplig tidskrift, nr 3, s. 51  
18 Hirdman, Yvonne (2001). Genus – om det stabilas föränderliga former, s. 
12 
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handlar det i Hirdmans teoribildning om hur genus görs i 
praktiken. 
 När Cecilia Åsberg diskuterar begreppen kön och genus, 
använder hon Lena Sommestads distinktion som exempel på 
genusbegreppets förtjänster. Genus som analytiskt redskap kan 
användas för att förstå hela vår tillvaro. Inte bara människor kan 
förstås utifrån genus, eftersom ”genus går utöver de 
manifestationer av kön som vi kan iaktta i form av manliga och 
kvinnliga individer”19. Det här är en central del i förståelsen av 
genusbegreppet. Hela tillvaron kan förstås utifrån detta begrepp, 
eftersom dikotomin manligt/kvinnligt verkar som strukturerande 
kategorier i alla sammanhang.20 
 Begrepp som utgör viktiga analysredskap i denna studie är 
genuskodning och genusmärkning, vilka används synonymt. Här 
handlar det om hur olika egenskaper, arbeten och sysslor 
definieras som manliga eller kvinnliga. Det handlar om en 
”könsmässig märkning, sortering och värdering av olika 
samhällsfenomen, såväl konkreta som abstrakta”21.  
 Mats Alvesson och Yvonne Due Billing använder 
begreppen könsstämpling och könssymbolik.  

 
Det finns i samhället mer eller mindre djupa 
föreställningar om att vissa typer av utbildning, yrkesval, 
positioner i arbetet och på andra platser hör ihop med 
ett visst kön. (…) Både arbetsmarknader och 

                                                           
19 Åsberg, Cecilia (1998), s. 50 
20 A. a. 
21 Forsberg, Gunnel, (1992) ”Kvinnor och män i arbetslivet” I: Acker, 
Joan (red.) Kvinnors och mäns liv och arbete, s. 121 
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arbetsorganisationer (är) indelade efter kön. Man kan 
säga att de flesta jobb är könsstämplade.22 
 

Dessa arbeten äger också en viss könssymbolik. Begreppet 
könssymbolik går enligt Alvesson och Due Billing djupare än 
begreppet könsstämpling. Könssymbolik innebär inte bara att ett 
arbete uttryckligt betraktas som lämpligt för kvinnor respektive 
män. Det är också förknippat med mer omedvetna innebörder 
och associationer kring femininiteter och maskuliniteter.  Här 
handlar det alltså om den kulturella logiken bakom att ett arbete 
definieras som lämpligt för kvinnor eller män.  

 
De flesta jobb uppträder inte i könsneutral skepnad utan 
tillskrivs någon form av maskulinitet eller femininitet, 
antingen vagt eller i form av mer specifika idéer om vad 
jobbet innebär och vilka egenskaper som typiskt innehas 
av en ”man” eller en ”kvinna”.23 
 

Hur denna genuskodning och genussymbolik24 tar sig uttryck 
bland rektorerna i denna studie är en viktig del för förståelsen av 
det genusmönster som präglar rektorsyrket och skolans 
organisation. 

                                                           
22 Alvesson, Mats och Due Billing, Yvonne (1999). Kön och organisation, 
s. 99 
23 A. a. s. 99 f. 
24 Jag väljer att använda begreppen genusstämpling och genussymbolik 
snarare än könsstämpling och könssymbolik. Detta för att det inte 
handlar om kön i den biologiska bemärkelsen, utan tolkningar och 
föreställningar om vad som betraktas som ”manligt” respektive 
”kvinnligt”, alltså genus. 
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 Enligt Anna Wahl m.fl. innebär forskning om 
organisationer ur ett genusperspektiv att betydelsen av kön 
uppmärksammas i beskrivningen av organisationer. I tolkningar 
av vad som sker i organisationer, och varför det sker, är kön en 
viktig variabel. Ett sätt att beskriva organisationer ur ett köns- 
och genusperspektiv är att ge en bild av dess genusordning eller 
genusmönster. Detta innebär enligt Wahl m.fl. att analysera 
organisationer utifrån två dimensioner. Den ena dimensionen är 
fördelningen av kvinnor och män i antal, positioner och grad av 
inflytande. Denna beskrivning är en viktig grund för att förstå 
organisationens genusstruktur, men det är först i kombination 
med den andra dimensionen som vi kan få en djupare förståelse. 
Denna andra dimension utgörs av de kunskaper och 
föreställningar om kön som är dominerande i organisationen.25 
 I denna studie används som tidigare nämnts både 
begreppet kön och genus. När kön används handlar det om män 
och kvinnor i fysisk bemärkelse. Könsarbetsdelning handlar till 
exempel om vilka arbeten eller arbetsuppgifter som män 
respektive kvinnor har. Genus är ett mer komplext analytiskt 
begrepp. Genus är den ständigt pågående sociala och kulturella 
process som formar människor till ”kvinnliga” och ”manliga” 
varelser, och konsekvenserna av denna konstruktion. Här 
handlar det till exempel om vilka egenskaper eller arbetsuppgifter 
som uppfattas som kvinnliga respektive manliga. 
 Analysen av det empiriska materialet i denna studie har sin 
utgångspunkt i Yvonne Hirdmans teori om genussystemet, 
                                                           
25 Wahl, Anna, Höök, Pia, Holgersson, Charlotte och Linghag, Sophie 
(2001). Det ordnar sig. Teorier om organisation och kön, s. 37 f. 
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hennes definition av genusbegreppet och den process hon kallar 
”att göra genus”. 

Genussystemet 
Det centrala teoretiska verktyget för denna studie är 
genussystemet; en social, strukturell ordning baserad på kön som 
tvingar människor in i två skilda identiteter. Det är en 
maktrelation som begränsar både kvinnor och män genom att 
reducera dem till just kvinnor och män. Strukturellt och 
systematiskt missgynnar den framför allt kvinnor, eftersom 
makten är koncentrerad till de egenskaper och förutsättningar 
som antas medfölja den manliga könstillhörigheten. 
Genussystemet är med andra ord en ordning som är 
konstituerande för alla andra sociala strukturer, och som har en 
starkt normativ och identitetsskapande effekt.26 

Genussystemet har två grundpelare: åtskiljandets logik och 
den manliga normens logik. Åtskiljandets logik bygger på tanken 
att män och kvinnor är åtskilda och olika och därför bör ha 
särskilda områden eller funktioner i samhället. Åtskiljandets logik 
har funnits i alla samhällen och i alla tider, men i olika 
utsträckning. Logikens grund är den biologiska skillnaden, 
barnafödandet, men dess verkningar sträcker sig mycket längre 
än så. Åtskiljandets logik motiverar arbetsdelning och manliga 
respektive kvinnliga sfärer. Genussystemets andra pelare, den 
manliga normens logik, ger tanken om olikhet en mer uttalad 
maktdimension. De områden som genom åtskiljandets logik 
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skilts ut som kvinnoområden kommer enligt den manliga 
normens logik alltid att värderas lägre. Allt som sker på dessa 
områden kommer att ses som mindre värdefullt än motsvarande 
verksamhet på de manligt definierade områdena.27 Genom att de 
båda logikerna verkar dialektiskt förstärker de varandra, och 
omöjliggör tillsammans ett jämställt förhållande mellan könen. 
Som Hirdman uttrycker det: ”Åtskiljandets legitimitet, dess 
raison d´être vilar ju på det olika. Det olika kan emellertid aldrig 
vara jämlikt. Det leder automatiskt till rangordning till ett vi – 
dom, ett A – B.”28  
 Tillämpat på området organisationsforskning har 
genussystemet som teori en rad förtjänster. Åtskiljandets logik 
kan hjälpa oss att förstå hur det är möjligt att vi i Sverige 
fortfarande har en arbetsmarknad som är en av Europas mest 
könssegregerade, både horisontellt och vertikalt. Den manliga 
normens logik kan i sin tur förklara varför de yrken som är 
kvinnodominerade betalas sämre än de som är mansdominerade, 
samt hur dessa förhållanden kan omförhandlas och förändras. 
Genussystemet kan också bidra till en förståelse kring synen på 
ledarskap som någonting förknippat med maskulinitet, samt det 
faktum att ju högre upp i organisationer man kommer, desto 
tydligare blir den manliga dominansen. Genussystemet är därmed 
ett nyckelbegrepp för förståelsen av hur såväl samhällen som 
enskilda organisationer struktureras efter kön. 

                                                                                                                
26 Hirdman, Yvonne (1989) ”Makt och kön”, I: Olof Petersson (red.) 
Maktbegreppet, s. 196 
27 A. a. s. 197 f. 
28 A.a. s. 198 
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 Genussystemet och dess logiker är ett teoretiskt 
perspektiv med många användningsområden. Det är emellertid 
viktigt att hålla i minnet att det är en strukturell teori med en hög 
abstraktionsnivå. Det kan anses olämpligt att tillämpa en 
strukturell teori på ett litet kvalitativt material, som fallet är i 
föreliggande studie. Slutsatserna som härleds ur detta material 
gör inte anspråk på att vara universella. De handlar om några 
personers berättelser, som har vissa specifika organisatoriska och 
sociala faktorer gemensamt. Därför används inte begreppet 
genussystem för att beskriva empirin, utan begreppet 
genusmönster som befinner sig på en lägre abstraktionsnivå. 
Genusmönstret i de undersökta organisationerna kan beskrivas 
som ett utsnitt av samhällets övergripande genussystem.  

Kön, genus och skolledarskap 
Under 1990-talet har andelen kvinnor som arbetar som 
skolledare och rektorer29 genomgått en dramatisk förändring i 
Sverige. Från att ha varit ett yrke förbehållet männen under flera 
hundra år har skolledaryrket alltmer kommit att talas om som ett 
kvinnoyrke. Debatten har sedan 70-talet tydligt skiftat fokus, från 
att handla om problemet att kvinnor är så få i skolans ledning till 
att handla om problemet att de håller på att bli för många, bara 
två decennier senare. Trots denna snabba och omdebatterade 

                                                           
29 Titeln skolledare är den övergripande benämningen för personer i 
skolans ledning, dvs. både rektorer och biträdande rektorer. Rektorer 
ingår alltså som en del i den övergripande kategorin skolledare. I 
forskningen används ofta skolledartermen, eftersom man i de flesta fall 
studerar ledarskap utifrån skolans chefsgrupp som helhet. I denna 
undersökning ingår dock enbart rektorer. 
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förändring som präglat rektorsyrket har forskningen om 
skolledning alltjämt förblivit könsneutral, vilket betyder att 
könstillhörighet ses som irrelevant. Några undantag finns 
emellertid, och de presenteras mer utförligt nedan. 
 Svensk forskning om rektorer och skolledarskap är 
omfattande, medan forskningen om rektorer och skolledarskap 
ur ett köns- eller genusperspektiv är mycket begränsad.30 Detta 
måste ses som anmärkningsvärt utifrån den bakgrund jag ovan 
skisserat.  
 Internationellt har ledarskap i skolan ur ett köns- och 
genusperspektiv uppmärksammats betydligt mer än i Sverige. 
Två riktningar har bildats inom forskningen. Den första 
dominerade under 70-talet, och fokuserade på könsmönster, till 
exempel kvinnligt ledarskap, men saknade ett genusperspektiv. 
Den andra riktningen präglades av genusperspektiv och 
feministiska ansatser med maktperspektiv, och kom mot slutet 
av 80-talet. Den svenska forskningen domineras fortfarande av 
den tidigare riktningen, det vill säga den inriktning som saknar 
ett genusperspektiv. Forskningen handlar om kvinnliga rektorers 
ledarstil, att vara rektor och kvinna och så vidare. Detta alltså i 
den mån kön alls diskuteras, vilket fortfarande är relativt 
ovanligt. Jag har trots det valt att i huvudsak använda mig av den 
svenska forskningen, eftersom mycket i skolforskningen är 
beroende av faktorer som är specifika för respektive land. 
Utvecklingen de senaste 30 åren är också på många sätt unik för 
Sverige. Tillsammans med övriga Skandinavien har utvecklingen 
gått långsammare i Sverige än i övriga Europa, där kvinnor 
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utgjort en betydligt större del av skolledarna. Att utvecklingen 
bara under några år gått så fort i Sverige hänger också samman 
med skolans omorganisation i och med avregleringen och 
kommunaliseringen som tidigare beskrivits. På grund av dessa 
för Sverige specifika förutsättningar kommer alltså den 
internationella litteraturen kring skolledarskap inte att användas. 
 Monica Söderberg Forslund har kunnat urskilja fyra faser i 
forskningen, efter en genomgång av svensk och internationell 
forskning om kön, genus och skolledarskap. De utgår ifrån 
följande övergripande frågor: 

- 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 konsekvenser?31 
Presentationen av teori som är relevant för denna studie följer 
den indelningen. 

Kan och skall kvinnor arbeta som skolledare?  

Skolans värld har länge varit männens värld. Utgångspunkten i 
forskningen kring skolledning kopplat till kön var därför 
huruvida kvinnor över huvud taget hörde hemma i skolans 
ledning. Kvinnor ansågs olämpliga för rektorsämbetet, dels för 
att de antogs sakna ledarförmåga, dels för att det inte var 
lämpligt att en kvinna var chef över en man. Hemmet var den 
                                                                                                                
30 Söderberg Forslund, Monica (2000), s. 8 
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rätta platsen för kvinnan, ty ”vad hon för umgänget med andra 
uti skolan kan vinna i frihet och ledighet, löper hon fara att 
förlora i kvinnligt behag”, som stod att läsa i en proposition från 
1859.32 Att vara rektor och kvinna stred mot den naturliga 
ordningen. 
 Rektorsyrket var vid det förra sekelskiftet inte bara socialt 
sett genusmärkt som manligt, utan också juridiskt. Kvinnor var 
fram till 1923 i lag förbjudna att inneha rektorstiteln. Att kvinnor 
dessförinnan de facto arbetade som skolledare, fast med titeln 
föreståndarinna och endast på flickskolor, det var en annan sak. 
Rektorstiteln var förbehållen män.33 Annika Ullman konstaterar i 
sin avhandling: 
 

Det var varken skolform, uppdragsgivare, examina eller 
några andra mer subtilt utformade kompetenskrav som 
var den mest exkluderande principen – utan just kön.34 

 
Ur detta perspektiv är det lättare att förstå den genusmärkning 
som fortfarande förekommer när rektorer diskuteras: 

 
Rektorstitelns starkt manliga symbolvärde och bilden av 
rektorn som en myndig, sträng, aktad och bildad herre, 
ligger inte långt borta. Det är således ett i alla avseenden 

                                                                                                                
31 A. a. s. 11 
32 Wieselgren, Greta (1969). Den höga tröskeln. Kampen om kvinnans rätt till 
ämbete, s. 12 
33 Söderberg Forslund, Monica (2000), s. 18 
34 Ullman, Annika (1997). Rektorn – en studie av en titel och dess bärare, s. 83 
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manligt organisationsparadigm som dagens kvinnliga 
skolledare möter.35 

 
Denna första riktning av forskningen kring skolledning ur ett 
köns- och genusperspektiv har alltså ett historiskt perspektiv, 
och behandlar den debatt som i slutet av 1800- och början på 
1900-talet fördes både på en politisk och offentlig arena. De 
bilder som här framkommer är viktiga som en kontrastbild när 
man studerar vad det innebär att vara rektor 100 år senare. 

Varför är de kvinnliga skolledarna så få?  

Det skulle dröja ända till 70-talet innan denna fråga på allvar 
gjorde sig påmind i debatten. Ser man på de juridiska och sociala 
faktorer som präglade den tidigare delen av seklet, så är svaret på 
frågan uppenbart. Under en lång tid var som tidigare nämnts de 
kvinnliga skolledarna få, på grund av att kvinnor enligt lagen inte 
fick arbeta inom yrket. Men faktum är att rektorsyrket långt efter 
att de formella hindren för kvinnorna avskaffades förblev ett 
manligt yrke. 
 På 70-talet togs detta upp som ett politiskt problem. 
Sverige och resten av Skandinavien hade då Europas lägsta andel 
kvinnor bland skolledarna. För att komma till rätta med 
problemet tillsattes 1977 en utredning som tre år senare kom 
med betänkandet Fler kvinnor som skolledare.36  

                                                           
35 Söderberg Forslund, Monica (2000), s. 9 
36 SOU 1980:19, Fler kvinnor som skolledare. Betänkande av utredningen 
om kvinnliga skolledare 
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 Grunden för utredningen var en undersökning som 
Helena Herlin gjorde 1978 som också var den första svenska 
studien kring kvinnor och skolledarskap. Undersökningen 
byggde på intervjuer med 22 lärare och skolledare, och syftet var 
att ge en bild av orsaker till den låga andelen kvinnliga skolledare 
i Sverige. När informanterna i Herlins studie diskuterar sin 
inställning till en jämnare könsfördelning bland skolledare 
beskrivs männen som vagt välvilliga och kvinnorna som 
oreserverat positiva. De fyra argument som urskiljs i deras 
berättelser är: rättviseaspekten, betydelsen av kvinnliga 
identifikationsmönster, resurssynpunkter och aspekter på könsskillnader.  
Rättviseaspekten handlar om jämställdhet som rättighet och 
moraliskt värde, medan betydelsen av kvinnor som 
identifikationsmönster fokuserar på kvinnors roll som förebilder 
för i första hand unga flickor men också för pojkar. 
Resurssynpunkten utgår ifrån att kvinnors kompetens 
underutnyttjas och att jämställdhet skulle innebära att resurserna 
användes bättre. Aspekter på könsskillnader utgår från att fler 
kvinnor som skolledare skulle ge skolan ett vidare perspektiv 
genom att både kvinnors och mäns erfarenheter kunde komma 
till användning.37 
 

                                                           
37 A.a. s. 59 och 81 ff. 



30 

Vilka är skillnaderna mellan kvinnliga och manliga 
skolledare? 

Under hela 80-talet ökade andelen kvinnor bland skolledare, men 
var ännu långt ifrån hälften. En förändring skedde också i 
forskningens inriktning, både i Sverige och internationellt. 
Forskningen kring kön och skolledarskap fick en mer tydlig 
särartsbetoning, och kom att handla i det närmaste uteslutande 
om kvinnor. Särart innebär i detta sammanhang att könen ses 
som av naturen olika, inte bara biologiskt utan också när det 
gäller egenskaper och kompetens. 
 Kvinnliga rektorers specifika erfarenheter och annorlunda 
ledarstil blev föremål för flera studier, framför allt i den 
internationella forskningen. Nu ansågs inte kvinnor bara lika 
lämpade som män att arbeta som rektorer eller skolledare, utan 
mer lämpade än männen.38 Kvinnorna ansågs vara överlägsna på 
flera områden, som till exempel konfliktlösning, tidsutnyttjande 
och flexibilitet, samarbete och stöd åt elever och personal. Deras 
ledarskap ansågs också vara mer demokratiskt och icke-
hierarkiskt. 39 
 Det var först 1998 som en större studie med denna 
inriktning presenterades i Sverige. Det var en avhandling med 
titeln Kvinnliga rektorers ledarstil i svensk grundskola skriven av Sten-
Sture Olofsson.40 Materialet utgörs av enkäter som besvarats av 
knappt 180 kvinnliga skolledare inom grundskolan. Utifrån detta 
                                                           
38 Söderberg Forslund, Monica (2000), s. 45 
39 A. a. s. 50 
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material diskuterar Olofsson kvinnligt skolledarskap, som han 
menar skiljer sig från det ledarskap som manliga rektorer utövar. 
Viktigt att notera är emellertid att enbart kvinnor ingår i hans 
studie, vilket borde göra det svårt att utifrån empirin uttala sig 
om skillnader mellan könen. Olofsson drar slutsatsen att 
kvinnligt skolledarskap karaktäriseras av en ansvarsrationalitet, 
där utvecklingsarbete, personalvård och pedagogiskt ledarskap är 
de centrala arbetsuppgifterna. Majoriteten informanter betonar 
sociala relationer, där förmåga att lyssna och vara lyhörd för 
människors behov samt visa empati utgör viktiga delar. Som 
Olofsson uttrycker det: ”Mycket av det specifika för kvinnligt 
ledarskap handlar ju om relationer, personal- och elevvård samt 
konfliktlösning”.41 Detta resultat kommer i analyskapitlet att 
diskuteras och jämföras med empirin från föreliggande studie. 
 

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

Denna sista vändning inom forskningen kring kön och 
skolledarskap befinner sig fortfarande i en tidig fas. Den har 
dock långt ifrån ersatt den mer särartsbetonade inriktningen, 
utan verkar istället parallellt med den. Det pågår just nu en 
livaktig debatt inom yrkeskåren, som bland annat har satt sina 
spår i tidningen Skolledaren, Sveriges Skolledarförbunds 
medlemstidning. I en artikel på tidningens ledarsida varnar 

                                                                                                                
40 Olofsson, Sten-Sture (1998). Kvinnliga rektorers ledarstil i svensk 
grundskola 
41 A.a. s. 161 
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förbundets ordförande Hans Persson för statusförlust och på 
sikt löneminskning om inte männen hålls kvar inom 
skolledaryrket. Han efterlyser en jämn könsfördelning bland 
skolans chefer. Skolan anses behöva både män och kvinnor, 
såväl som så kallade kvinnliga och manliga egenskaper, framför 
allt av förebildsskäl.42 I en annan ledarartikel diskuteras den 
ökande andelen kvinnor som skolledare som ett hot mot 
yrkeskåren. Persson talar om att ”balansåtgärder” måste till, för 
att utvecklingen skall komma på rätt köl igen.43 
 Intressant att notera är hur snabbt denna diskussion tagit 
fart. Redan när kvinnorna var några procentenheter över 50-
strecket började det talas om en kvinnodominans och behovet av 
balansåtgärder. Monica Söderberg Forslund noterar samma 
fenomen: 

 
Några år av förhållandevis jämn könsfördelning 
framkallar reaktioner som århundraden av manlig 
dominans aldrig varit i närheten av. Skollednings-
områdets traditionella könsbalans är plötsligt satt ur spel 
och en ny maktdiskurs tar form.44 

 
Denna debatt har inte satt fullt så djupa spår i forskarvärlden 
som den har gjort inom skolan och bland rektorerna själva. 
Några studier har dock gjorts, bland annat Jessica Lindverts 

                                                           
42 Persson, Hans (2001). ”Skolledaryrket – både för kvinnor och män?”  
I: Skolledaren nr 5-6 2001 
43 Persson, Hans (2002). ”På skolledarfronten åtskilligt nytt!” I. 
Skolledaren nr 1 2002 
44 Söderberg Forslund, Monica (2000), s. 63 
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undersökning som gjordes inom ramen för Kvinnomakt-
utredningen. Lindvert undersöker synen på kön och jämställdhet 
bland skolledare på högstadiet, knutet till förändringar i 
organisationsstruktur. Hon ser möjligheter i att en förändrad 
organisationsstruktur kan innebära en mer jämställd organisation. 
Lindvert poängterar emellertid att bland annat skillnader i lön 
och problem med att förena karriär och familjeliv kvarstår trots 
organisationsförändringarna. Samtidigt ställer hon sig frågan om 
skolan håller på att bli en kvinnoorganisation.45  
 Med denna teoretiska bakgrund i minnet är det dags att gå 
närmare in på resultatet av föreliggande studie. 

                                                           
45 Lindvert, Jessica (1997). ”Förändrad skolorganisation – makt och 
möjligheter” I: Sundin, Elisabeth (red.) Om makt och kön - i spåren av 
offentliga organisationers omvandling, (SOU 1997:83) 
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Resultat 
I detta kapitel kommer det empiriska materialet att presenteras. 
Intervjupersonerna och deras berättelser står här i centrum. För 
att deras röster ska höras och för att materialet ska bli så levande 
som möjligt består stora delar av texten av citat hämtade från 
intervjuerna. Kapitlet är strukturerat kring sex huvudfrågor från 
intervjuerna. I varje avsnitt beskrivs rektorernas egna berättelser 
kring dessa teman. I slutet av varje avsnitt görs en samman-
fattning av resultatet.  

Hur har vägen till rektorstjänsten sett ut? 
Den traditionella vägen till rektorstjänsten går via läraryrket. Så 
också för intervjupersonerna i denna studie. Av åtta 
intervjupersoner har sju arbetat som lärare innan de började 
arbeta som rektorer. De är mellanstadielärare, högstadie- och 
gymnasielärare eller ämneslärare i grunden. De flesta söktes upp 
av en tidigare kollega eller av en person i kommunens ledning, 
och föreslogs söka alternativt erbjöds en tjänst som rektor. Det 
var också vanligt att först vikariera en tid, för att prova på yrket. 
 Den vanliga vägen till rektorsyrket beskrivs här av en av 
de mer erfarna kvinnliga rektorerna. 

 
Om man ser tillbaka lite på det här med området rektor 
– studierektor så var ju det klassiska att man fick börja 
som studierektor oftast på ett vikariat och då var man ju 
på ett ställe där det fanns en rektor och kanske flera 
andra studierektorer och på det viset fick man komma in 



35 

och sakta växa in i uppgiften och se vilka uppgifter fanns 
det. (…) Dagens situation är en helt annan när man som 
rektor kommer från till exempel att bara vara lärare till 
att vara rektor pang på och har ingen erfarenhet av att 
leda ett företag som det här faktiskt är. Så det är lite 
skillnad.  
 

Denna skillnad återfinns också bland de rektorer som ingår i 
studien. De som arbetat en längre tid har ofta gått den väg som 
beskrevs i citatet ovan. De har getts möjlighet att prova på 
rektorsyrket genom att vikariera under kortare perioder. Därefter 
kunde en tjänst som studierektor bli aktuell. Först efter det kom 
ett erbjudande om en rektorstjänst. I de senare rekryteringarna 
verkar en förändring ha skett. Nu tillsätts nya rektorer som inte 
har någon erfarenhet av rektorsyrket från till exempel kortare 
vikariat. Här verkar alltså ett nytt sätt att tänka i rekryteringen av 
rektorer ha vuxit fram. 
 Flera av rektorerna berättar att det var en omorganisation 
som gjorde att de övervägde att söka sig till rektorsyrket. I och 
med den nya organisationen blev ledarskapet mer decentraliserat 
och teaminriktat och i vissa fall tillsattes två rektorer på en och 
samma skola i olika former av delat ledarskap. En av de manliga 
rektorerna berättar: 

 
Dels så, jag var ju lärare innan, och jobbade som 
lagledare och fick möjlighet att gå in och vikariera som 
rektor på den andra skolan då. Men jag var inte så direkt 
intresserad av att söka något rektorsjobb ändå förrän det 
här nya kom då inom kommunen om att jobba i team. 
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Och det kom ju ganska lägligt (…) och då nappade jag 
på det. 
 

Flera av de andra rektorerna har liknande berättelser. En av de 
kvinnliga rektorerna säger: 
 

Och jag hade väl haft funderingar runtom det (att söka 
en rektorstjänst, min anm.), men så blev det mer och 
mer. Och varför jag funderade på det var för att det är 
inte ett ensamt chefsjobb utan man är flera som delar 
arbetet. Och det tycker jag är bra, för då har man en 
chans att bolla saker, och prata av sig jobbet på jobbet så 
att det stannar här. 

 
I relation till denna nya arbetsform uttrycks också tankar kring 
mäns och kvinnors sätt att arbeta. Den gamla, mer hierarkiskt 
inriktade organisationsmodellen förknippas med män, medan 
den nyare och plattare organisationen associeras till hur kvinnor 
vill arbeta. Så här berättar en av de kvinnliga rektorerna: 

 
Den här hierarkiska modellen utgår ju ifrån att det finns 
en man i toppen, och en underliggande organisation som 
fungerar utifrån det (…). Den moderna organisationen 
som vi tänker oss att vi har, det är ju mera den 
systemteoretiska modellen och i den så handlar det mer 
om att man är en som är med i hela den här processen 
och hanterar den och då krävs det till exempel att man 
har många fler bollar i luften hela tiden. Man är inte själv 
den som styr alltihopa utan man är mera med i en 
process som äger rum och det tror jag att det är 
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ingenting som tilltalar vilken kille som helst, det är det 
inte. (…) Min bild är att tjejer har lättare för att tycka om 
att det är så. För vi är vana vid det. Det spelar ingen roll 
om det är hemma eller på jobbet, så har man flera bollar 
i luften som man sköter parallellt och man fixar det. Och 
det är färre killar som tycker om att ha det så. De vill ha 
det mer fyrkantigt och en sak i taget och så där. Och det 
är klart att då lockar det kanske inte. 
 

Här beskrivs den decentraliserade och teambaserade arbets-
organisationen som ett arbetssätt som kvinnor är vana vid. I 
intervjuerna berättar emellertid både kvinnor och män att de 
uppskattar det sättet att arbeta, och att det var en förutsättning 
för att de skulle söka sig till rektorsyrket. 
 Sammanfattningsvis kan konstateras att den övervägande 
delen av rektorerna har sin bakgrund i läraryrket. En förändring 
förefaller ha skett i rekryteringen av rektorer. De som arbetat en 
längre tid skolats in i yrket genom rektorsvikariat och liknande 
medan de nyare rektorerna ofta kommer direkt från läraryrket. 
Den nya organisationsformen har en viktig roll för rektorernas 
arbetssituation. Att strukturen är mindre hierarkisk och att 
samarbete utgör en större del av arbetet har av både kvinnor och 
män beskrivits som en förutsättning för att de ska vilja arbeta 
som rektorer. Det finns också vissa föreställningar kring män 
och kvinnor knutna till denna organisationsform. En jämförelse 
görs mellan rektorsyrket och hushållsarbete, det senare nära 
förknippat med kvinnor och femininitet. Dessa tankar som 
kretsar kring genuskodningen av rektorsyrket och dess ledarskap 
kommer vi att återkomma till senare i resultatkapitlet. Först 
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beskrivs emellertid närmare vad jämställdhet innebär för 
rektorerna. 

Vad innebär jämställdhet för rektorerna? 
I intervjuerna har rektorerna ombetts ge sin bild av vad 
jämställdhet innebär. Här följer några av de definitioner som 
formulerades. En av de manliga rektorerna säger: 

 
Ja om man ser till vuxenvärlden inom skolan så handlar 
det om att du ska ju åtnjuta samma möjligheter och 
rättigheter oavsett kön och vad det än gäller inom 
skolans värld. Så ska man i alla fall från min sida och 
även från annan personal bli respekterad oavsett kön. 
 

En annan manlig rektor har en något annorlunda bild, där 
jämställdhet handlar om hur han själv förhåller sig till kvinnor i 
tal och tanke, till exempel när han är med andra män. 

 
Informant: Jämställdhet är ju inte för mig en fråga om 
kön. Egentligen inte.  
 
Intervjuare: Utan om? 
 
Informant: Förhållningssättet till andra människor. Och 
om man tar jämställdheten mellan könen, då handlar det 
om hur jag förhåller mig till kvinnor i min tankevärld, 
hur förhåller jag mig till kvinnor tillsammans med andra 
män, vad tillåter jag mig att säga och tänka.  
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En tredje manlig rektor diskuterar hur både män och kvinnor 
begränsas av föreställningar kopplade till deras respektive 
könsidentitet när jämställdhet inte råder: 

 
Jämställdhet för mig innebär att man inte ska skilja 
individer åt på grund av kön. (…) Det där är en kvinna, 
alltså placerar vi in henne i ett fack och det facket 
motsvarar då att hon kan si och så mycket eller hon har 
de här begränsningarna. Och den här mannen har de här 
förutsättningarna och de här begränsningarna. Det är 
inte jämställdhet. Så kort sagt, inte skilja på individer 
utifrån kön.  
 

En av de kvinnliga rektorerna ger denna kortfattade definition av 
jämställdhet, där valfrihet står i centrum: 

 
Att man ska ha lika möjligheter, att välja vad man vill 
göra. 
 

En av de kvinnliga rektorerna som har arbetat en längre tid inom 
yrket beskriver en kluvenhet inför diskussioner om jämställdhet. 
Hon diskuterar tidigare i intervjun hur kvinnor och män ibland 
har olika villkor i form av lön och annat. Samtidigt uppger hon 
att hon aldrig själv upplevt några hinder på grund av sin 
könstillhörighet.  

 
Ja, jag har problem med det, för jag har aldrig haft 
problem med jämställdhet. Alltså, jag är den där som 
tycker att jämställdhetsfrågor är på något vis jobbiga, och 
det är en sådan ärlig grej som jag kan säga. För jag själv 
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har aldrig tyckt att det inte har varit jämställt. Jag har 
själv aldrig upplevt att det har funnits några hinder för 
mig bara för att jag har varit tjej. Utan jag har själv 
upplevt att jag har lika möjlighet, lika förutsättningar i så 
gott som alla situationer jag varit i, i utbildning och i 
olika arbeten och så. Allt finns där, men det är upp till 
mig att ta vara på det. Och därför har jag aldrig känt 
något behov av att jag skulle behöva vara någon 
rödstrumpa för att nå dit där jag är, att jag behövde 
kämpa för det.  
 

Rektorernas olika definitioner av och inställning till jämställdhet 
kan sammanfattas på följande sätt. Att ha samma rättigheter och 
möjligheter oavsett kön samt att både män och kvinnor ska vara 
fria att välja vad de vill göra är den vanligaste definitionen av vad 
jämställdhet innebär. Detta innehåll ligger också relativt nära den 
allmänt vedertagna definitionen av jämställdhet som beskrevs i 
teorikapitlets inledning. En manlig rektor går steget längre och 
talar om jämställdhet som det sätt på vilket människor förhåller 
sig till kvinnor och män i sin tankevärld. En annan manlig rektor 
diskuterar hur föreställningar kring kön skapar begränsningar för 
både män och kvinnor och resulterar i orättvisa villkor för båda 
könen. Det sista citatet, där en av de kvinnliga rektorerna 
berättar att hon aldrig upplevt sig sämre behandlad på grund av 
att hon är kvinna, utan har upplevt sig ha samma förutsättningar 
som sina manliga kollegor leder oss in på nästa frågeställning. 
Beskriver rektorerna själva sina arbetsplatser som jämställda eller 
ej, utifrån sina respektive definitioner? 
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Ser rektorerna sina arbetsplatser som 
jämställda?  
Efter att ha formulerat sin definition av vad jämställdhet är fick 
rektorerna frågan om de betraktade sin egen arbetsplats som 
jämställd. Först ger en av de kvinnliga rektorerna sin bild. Efter 
att inledningsvis ha svarat att hon ser sin arbetsplats som 
jämställd, utvecklar hon sitt svar: 

 
I och med att vi är ganska… om du ser till kön så är det 
inte, ja kanske en liten, liten övervikt av kvinnor, men 
den är liten för att vara en skola. Det är väldigt väl 
fördelat och det tror jag gör väldigt mycket. Och sedan 
vad det gäller arbetsvillkor och löner och så, så finns det 
inga skillnader. Inga som är tänkta på något sätt i alla fall, 
då har det blivit av sig självt… Jag menar, som lärare får 
du inte lön bara för att du är man eller så utan det 
jämförs. Ja det måste jag säga att det är en bra arbetsplats 
på det viset. Jag tror att det är en fördel också när man är 
på högstadiet, det blir mer män där än på tex en förskola. 
 

Andelen kvinnor och män beskrivs av majoriteten rektorer som 
en viktig del i bedömningen av jämställdhet inom organisationen. 
Så också i följande svar, där rektorn fick frågan om hon 
betraktade sin arbetsplats som jämställd: 

 
Vi har väldigt mycket män, om man tittar på 
högstadieskolorna i den här kommunen, så har vi nog 
procentuellt sett fler män än de andra.  
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En kvinnlig rektor menar att det inte görs någon skillnad över 
huvud taget mellan kvinnor och män i organisationen, och att 
alla har samma möjligheter i sitt arbete. En annan tycker 
emellertid att det är svårt att avgöra hur det står till med 
jämställdheten, eftersom andelen kvinnor i personalen på hennes 
skola är så mycket större än männens. För att jämställdheten ska 
kunna värderas på ett bra sätt, måste den antalsmässiga 
fördelningen enligt henne vara jämnare. En av de manliga 
rektorerna säger så här, när han diskuterar jämställdheten på sin 
arbetsplats: 

 
Ja, det finns ju inslag av det i arbetsuppgifter och sådant 
traditionellt som jag inte uppfattar som jämställt men det 
handlar ju väldigt mycket om värderingar och attityder. 
Och bemötande. Vem som är informell ledare och så. Så 
då uppfattar jag att det står bra till med jämställdheten. 
Vi är…. Om man ska tänka sig i sifferperspektiv så är 
det 65 % kvinnor och 35 % män på den här 
arbetsplatsen. På många arbetsplatser kan det behövas 
ett övertal av kvinnor för att det ska bli jämställt, det kan 
jag tänka mig. 
 

Även här betonas antalets betydelse för graden av jämställdhet. 
Denne rektor anser att det till och med kan vara en fördel för 
jämställdheten om kvinnorna utgör en något större andel än 
männen. En annan rektor svarar entydigt ja på frågan om hans 
arbetsplats är jämställd.  
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Alla är lika mycket värda. Vi skiljer inte på tjejer och 
killar. Inte någonting. Skämten är inte under 
byxlinningen eller över. Det ligger ganska neutralt. (…) 
Och tittar jag på lönesituationen så är det ingenting som 
talar för att det ena eller andra finns, nej. Och jag tror att 
det känns som att ungarna också respekterar lika mycket 
de manliga som de kvinnliga lärarna eller tvärt om.  
 

Ytterligare en manlig rektor tycker att jämställdhet visserligen 
råder, men ser ett problem i att kvinnorna utgör en allt större del 
av personalen. Kvinnorna blir fler och fler, och männen lämnar 
skolan, något som han ser som ett hot mot jämställdheten. 
 Ett annorlunda svar kom från en av rektorerna som svarar 
nej på frågan om hans organisation är jämställd. Han motiverar 
sitt svar på följande sätt: 

 
Vad det gäller flickor och pojkar då, i skolan, elever, hur 
ser det ut där. Jag tänker på att flickor här på skolan inte 
är jämställda med pojkar, jag menar elever sinsemellan. 
Pojkarna tar för sig mer än flickorna i skolan. Och det 
tycker jag att det är lärarens ansvar att se till att lyfta fram 
den enskilda individen. (…) Mellan kvinnliga och 
manliga lärare så kan jag faktiskt inte svara på om det är 
jämställt. Jag är inte säker på det, människor här i min 
organisation, omedvetet eller medvetet bedömer ju 
varandra utifrån kön. 
 

I den här beskrivningen ser intervjupersonen att både elever och 
lärare i någon grad har olika villkor på grund av sin 
könstillhörighet.  
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 Sammanfattningsvis kan några mönster urskiljas i 
rektorernas beskrivningar. Genomgående i deras berättelser är att 
den könsmässiga fördelningen bland personalen ges en central 
roll i bedömningen av organisationens jämställdhet. Många män i 
personalen ger ett gott betyg åt organisationen, medan många 
kvinnor i personalen ses som ett växande problem ur 
jämställdhetssynpunkt.  
 Ett annat intressant mönster är att männen oftare än 
kvinnorna kritiserar sin organisation när det gäller brister i 
jämställdheten. De manliga rektorerna lyfter oftare fram de olika 
villkor som elever möter i skolan, hur pojkar tar mer plats och 
flickor utsätts för trakasserier av olika slag. Två av männen 
diskuterar dessutom att attityder knutna till kön lever kvar även 
bland de vuxna och att man inom personalen bedömer varandra 
utifrån kön, medvetet eller ej. De kvinnliga rektorerna beskriver 
graden av jämställdhet på deras arbetsplatser i mer positiva 
ordalag. I de fall de är kritiska handlar det framför allt om 
ojämställdhet bland eleverna. Vissa av intervjupersonerna, både 
kvinnor och män, beskriver problem med jämställdhet även när 
det gäller personal och chefer. I de fallen rör det sig emellertid 
om generella och allmänna beskrivningar där rektorerna tillägger 
att de själva inte haft problem på det området. 

Vilken betydelse har könstillhörighet i 
arbetet som rektor? 
I rektorernas berättelser tillskrivs människors könstillhörighet 
olika betydelser. På en direkt fråga om könstillhörighet har 
betydelse i arbetet som rektor svarar flertalet av 
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intervjupersonerna nej. Senare eller i svaren på andra frågor 
uttrycker de emellertid en annan bild. Både kvinnliga och 
manliga rektorer beskriver framför allt de situationer då det ses 
som positivt att rektorn är man. Intervjupersonerna tar upp tre 
områden där de manliga rektorerna har en fördel genom sin 
könstillhörighet. 
 Det första område som ofta nämns i intervjuerna är att 
män i skolan får uppgiften att vara manliga förebilder för pojkar. 
Detta gäller både lärare och rektorer. En av de manliga 
rektorerna diskuterar här vikten av män inom skolan: 

 
Jag tycker att det är viktigt med män inom skolan, att 
inte tappa bort dem. Speciellt när man vet hur många 
elever som lever under sådana förhållanden då där 
familjer har splittrats, många som inte har sin biologiska 
pappa hemma så är det viktigt det här med 
fadersgestalter, manliga förebilder över huvud taget. 
 

På frågan vad det innebär för arbetet som rektor att han är man 
svarar samma intervjuperson så här: 

 
Gentemot personalen tror jag inte att det har någon 
större betydelse, faktiskt. Däremot tycker väl jag själv 
och även personal att det kan vara viktigt i min relation 
till vissa elever att jag är man. Och det är ju det här att 
det finns en hel del killar då i tonåren här och även yngre 
som inte har den här manliga förebilden och kanske via 
mig då och kanske lite tufft ibland och att jag får vara 
den här som sätter gränser och försöker vara tydlig och 
där det brister lite då i respekten från grabbarna 
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gentemot sina lärare. Och det är klart, där kan det ju 
märkas lite men inte gentemot personalen.  
  

När en rektor behöver vara tydlig och sträng är det en fördel att 
vara man. Det är det andra område som ofta återkommer i 
intervjuerna. En av de manliga rektorerna beskriver på ett 
liknande sätt att män spelar en viktig roll som förebilder, samt att 
de får uppgiften att vara tydlig och sätta gränser. Frågan han här 
svarar på är om det är viktigt med en könsmässig balans inom 
skolan. 

 
Ja, det tycker jag. Och det tycker jag utifrån den aspekten 
att killar då, speciellt busfrön, de har svårare för kvinnor. 
Jag har hört på TV att en kvinna kan aldrig lära en pojke 
att bli man. Det gäller framför allt invandrarkillarna. 
Invandrarkillarna har hierarkiskt en helt annan ställning i 
familjen. (…) Vilket innebär att ska man prata attityder, 
ska man prata värderingar, ska man tala om rätt och fel 
så kan en kvinna ofta stöta på patrull. I en het 
diskussion. Medan jag som man kanske har det lättare.  
 

I situationer där en rektor ska sätta gränser gentemot elever som 
benämns som stökiga eller busfrön, beskrivs det vara i det 
närmaste en nödvändighet att vara man. Att lära dessa barn, 
framför allt pojkar, rätt och fel och utöva ett ledarskap som är 
auktoritärt betraktas här som en uppgift för män. En av de 
kvinnliga rektorerna uttryckte det så här: 
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(…) det finns nog allmänt en bild av att man vill gärna 
ha den här manlige rektorn på högstadiet. Det frågar 
man ofta efter när man har bilden av att det inte 
fungerar och liksom är oroligt och när det gäller stökiga 
ungdomar (…). Då vill man ha den här rektorn med 
stort R som man får gå till och bli skälld på, det är en 
väldigt gammal bild som finns och det frågar man ibland 
efter fast man egentligen inte har en sådan organisation 
(…). Men ändå så frågar man efter det. Det speglar lite 
att man frågar efter någonting i vissa situationer där man 
vill ha det som ger trygghet, fadersgestalten, 
mansgestalten. Och då tycker man att det hjälper inte att 
komma med en kvinna. Och då spelar det ingen roll hur 
bra man än är, ibland frågar man efter det för att  bilden 
hos de flesta är så stark (…). 
 

Fadersgestalten, den trygga och stränga rektorn är en man, 
oavsett den förändring som skolan i stort och rektorsfunktionen 
genomgått. Den hierarkiska organisationsstrukturen anses vara 
föråldrad, med enligt denna rektor är det i vissa situationer ändå 
den gamla strukturens ledare som efterfrågas. Den rollen kan en 
kvinna inte fylla. 
 Det tredje området där några av rektorerna tycker att 
deras kön påverkar arbetet som rektorer gäller hur de bemöts i 
allmänhet. En av de manliga rektorerna anser att fördomar kring 
kvinnor och män gör att människor lyssnar mer på män. 

 
Jag tror att det finns så mycket ryggsäck kvar, jag tror att 
man lyssnar mer i många sammanhang. Lyssnar mer på 
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pojkar med. (…) Så därför är det inte lätt. I vissa lägen är 
det bra att folk lyssnar. 
 

Denne rektor uttrycker en kluvenhet inför det faktum att han 
upplever sig ha en fördel som varande man gentemot sina 
kvinnliga kollegor. Vid flera tillfällen poängterar han att det är en 
fördel att människor lyssnar, samtidigt som han ser det som en 
fördel som är orättvist fördelad. En av de kvinnliga rektorerna 
ger en liknande bild av hur manliga och kvinnliga rektorer ibland 
uppfattas olika av personalen. 

 
Ja, det är nog det vanliga, traditionella. När män säger 
något så är det mer tyngd i det. I alla sammanhang, om 
en kvinna säger samma sak som en man så tas det inte 
på lika stort allvar. 
 

Att män har lättare att bli hörda nämns av några av 
intervjupersonerna, men betonas inte som något stort problem 
av dem. När de kvinnliga rektorerna tillfrågas vilken betydelse 
det har i deras arbete att de är kvinnor svarar de huvudsakligen 
att deras könstillhörighet inte varit något negativt, att de getts 
samma möjligheter som männen och att det faktum att de är 
kvinnor inte påverkar deras arbete. Ett undantag är den kvinnliga 
rektor som berättar om den konflikt hon upplever mellan sitt 
arbete och sin familj. Det är en konflikt som hon inte anser vara 
lika stark hos hennes manliga kollega. 

 
Jag vet inte om det har, nej, ja kanske för mig då i mitt 
jobb att det finns en intressekonflikt mellan min familj 
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och mitt jobb. För det är ganska svårt att sätta gränsen, 
(…). Men jag märker ju att det är en större konflikt för 
mig än för min manliga kollega som tycker att jobbet 
kommer ju först, där jag försöker påverka honom… till 
att gå hem (skratt). 
 

Detta är ett av de få tillfällen då någon av rektorerna beskriver 
det som ett problem att vara kvinna. I de flesta fallen beskrivs 
könstillhörighet vara utan betydelse, framför allt när det gäller 
kvinnorna. I männens fall beskrivs kön oftare som en fördel i 
arbetet. Om kvinnor anses möta problem på grund av att de är 
kvinnor, beskrivs det i intervjuerna ofta som ett mer generellt 
problem som inte drabbat intervjupersonen själv. En av de 
kvinnliga rektorerna svarar nekande på frågan om det faktum att 
hon är kvinna har någon inverkan på hennes arbete som rektor. 
Hon tillägger sedan: 

 
Jag tror inte att det har varit en stor faktor. Men som 
sagt, jag har varit i en killvärld, jag har gått teknisk 
utbildning, jobbat i teknisk verksamhet bland mycket 
karlar så att jag är liksom mer mansinriktad eller vad man 
ska säga. 
 

Här görs en parallell mellan att rektorns kön inte haft en 
betydelse och att hon beskriver sig som ”mansinriktad”. I det 
begreppet ingår både att hon har lättare att arbeta tillsammans 
med män och att hon ser sig själv som ”grabbig”. Att inte ha 
mött motstånd på grund av sitt kön kopplas alltså samman med 
att vara mer maskulin. 
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 Intressant att notera är att alla fyra manliga rektorer och 
flera av de kvinnliga rektorerna berättar om de fördelar de 
manliga rektorerna har. I de manliga rektorernas arbete spelar det 
i vissa situationer en viktig roll att de är män. De kan vara 
förebilder för eleverna, tillrättavisa stökiga pojkar och de har 
lättare att göra sig hörda än de kvinnliga rektorerna. I de 
kvinnliga rektorernas berättelser beskrivs kön som någonting 
som saknar betydelse eller något som åtminstone inte varit en 
negativ faktor i deras arbete. I männens berättelse beskrivs deras 
könstillhörighet nästan uteslutande som någonting positivt. Ett 
undantag kommer vi att se i det avsnitt som nu följer. Här 
handlar det om diskriminering och positiv särbehandling. 

Har rektorerna upplevt positiv 
särbehandling eller diskriminering på 
grund av kön i sitt arbete? 
Rektorerna fick frågan om de mött någon form av 
diskriminering på grund av kön i sitt arbete, vad gäller 
bemötande i allmänhet, i en rekryteringssituation eller 
lönemässigt.  Rektorerna svarade genomgående nej på den 
frågan. De har alltid behandlats lika och upplever sig inte ha 
blivit förfördelade på grund av att de är män eller kvinnor. Bara 
en rektor svarade ja på frågan om diskriminering, och då talar 
han om sin tid som lärare: 

 
Ja, som lärare är det ju så att det som en kvinnlig lärare 
gör varje dag det bli vi män polisanmälda för. Om vi 
sitter med, vi har ju kvinnliga lärare som sitter med varje 
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vecka i omklädningsrummen hos killarna i årskurs sex. 
Och skulle jag sitta med hos tjejerna, så kommer polisen 
innan dagen är slut. (…) För vi ses ju på ett annat sätt 
som sexuella förövare. 
 

Det här är det enda tillfället då en rektor beskriver det som ett 
problem att vara man. Intressant är också att det så tydligt 
handlar om könstillhörighet i detta fall. Det handlar inte om 
beteenden eller egenskaper som tolkas som manliga eller 
kvinnliga, utan om att människor av manligt kön ses som 
sexuella förövare på ett sätt som kvinnorna inte gör.  
 På frågan om rektorerna mött positiv särbehandling på 
grund av sitt kön i en arbetssituation innehöll svaren i högre 
utsträckning berättelser om fördelar med att vara manlig rektor. 
Det var dock en fråga som flera tyckte var svår att besvara. 

 
Informant: Ja, det var ju också en svår fråga. Alltså, man 
möter ju väldigt mycket positivt, men är det för att jag är 
kvinna… 
 
Intervjuare: Eller är det för att du är du. 
 
Informant: Eller för att jag är jag, det är också svårt att 
svara på. 
 
Intervjuare: Men i en anställningssituation, eller något 
sådant, har det uttryckts att man helst söker en kvinna av 
jämställdhetsskäl? 
 
Informant: Nej. 
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Att avgöra om en persons bemötande är kopplat till ens 
könstillhörighet är inte lätt. På frågan om hon uttryckligen fått 
höra att det är positivt att hon är kvinna, svarar denna rektor 
ändå nej. Det gör också de resterande tre kvinnliga rektorerna. 
 När en av de manliga rektorerna får samma följdfråga, om 
det i en rekryteringssituation framhållits att man ser positivt på 
att han är man, svarar han så här: 

 
Informant: Nej inte direkt, men jag kände väl ändå när 
jag sökte den här rektorstjänsten och när jag var på 
anställningsintervju, det kändes som att de tyckte att det 
var bra att män i så pass hög grad hade sökt jobb som 
rektorer. 
 
Intervjuare: Ungefär som du känner när du rekryterar 
lärare? 
 
Informant: Ja. Det blir ju så. 
 

En annan manlig rektor svarar så här på frågan om han mött 
positiv särbehandling: 

 
Ja, jag tror att det är det att man lyssnar på män. Och har 
man något viktigt att säga så är det ju ändå bra om det är 
fem personer att man inte måste säga det till var och en 
efteråt. 
 

Här talar rektorn om hur hans könstillhörighet gör att 
personalen lyssnar mer på honom. Ett liknande exempel ges av 
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en annan manlig rektor, som berättar om ett möte han hade 
tillsammans med en kvinnlig kollega. I den situationen beskriver 
intervjupersonen det som att hans kvinnliga kollega inte fanns. 

 
Informant: Min kollega och jag skulle träffa en rektor 
(…), en man. (…) Vi skulle ha honom som bollplank 
(…), och när vi träffade honom så pratade han bara till 
mig, han frågade bara mig och det var precis som om det 
bara var vi. Där märkte jag att det var positiv 
särbehandling, eller kanske diskriminering. 
 
Intervjuare: Positiv gentemot dig, diskriminering 
gentemot henne. 
 
Informant: Ja, det skulle jag vilja säga. Jag fanns, hon 
fanns inte där. Hon gick ju ut som ett frågetecken och sa 
att vem var jag där? Så ja, där var det stor skillnad. 
 

För att sammanfatta dessa berättelser kan konstateras att 
majoriteten av rektorerna inte tycker att de själva diskrimineras. 
Ingen av de kvinnliga rektorerna upplever sig ha blivit 
diskriminerad, däremot gör en av männen det, och då främst i 
sitt arbete som lärare. Det är också tydligt att de manliga 
rektorerna upplever sig ha fått fördelar på grund av att de är 
män, något deras kvinnliga kollegor inte talar om. Mycket 
intressant är också det faktum att de manliga rektorerna ser 
tecken på att de bemöts med viss positiv särbehandling jämfört 
med sina kvinnliga kollegor. Detta innebär omvänt att de ser sina 
kollegor bli diskriminerade i olika utsträckning; från att bli 
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bortglömd i ett möte till att generellt sett uppleva att inte bli hörd 
på samma sätt. En av de manliga rektorerna beskrev i ett tidigare 
avsnitt att det fanns ”mycket ryggsäck kvar”, vilket jag tolkar 
som föreställningar eller fördomar knutna till könstillhörighet. 
Om denna ryggsäck verkligen finns kvar, borde de kvinnliga 
rektorerna vara de första att upptäcka om det drabbar dem.  

Hur beskriver rektorerna sitt eget 
ledarskap? 
I intervjuerna har rektorerna ombetts beskriva sitt eget ledarskap 
och vad som utmärker dem i deras chefsroll. I några fall har de 
också beskrivit sina kollegors ledarskap eller gett en bild av ett 
mer generellt skolledarskap. 
 Så här säger en av de kvinnliga rektorerna om vad som 
utmärker henne som chef: 

 
Jo, men jag har ett rätt så högt tempo, en hög 
ambitionsnivå på att vi ska komma någon vart och 
ibland är jag lite för snabb så att folk inte hinner med 
mig i mina tankegångar kring att vi ska förändra och 
förbättra. Men samtidigt känner man ju att man 
förändrats över tiden att vara mer lyhörd och ett av mina 
valspråk är att det blir säkert bra bara vi pratar med 
varandra. Och det tycker jag, dialogen är viktig. Det är 
sällan som jag tycker själv att jag vill ha det så att jag har 
behov av att fatta ett beslut som jag själv kommer fram 
till utan innan vi är där att vi ska genomföra någonting så 
är dialogen väldigt viktig. (…) Idén är ju att vi ska ha 
mycket dialog och att mitt ledarskap inte består i ett 
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partsförhållande mellan mig som chef och de som 
arbetar. 
 

En annan kvinnlig rektor svarar: 
 
Jag skulle nog beskriva det som att jag är ganska rak i 
min kommunikation, försöker vara tydlig och tycker att 
jag är tydlig även om man inte uppfattar det alla gånger. 
Man kan inte vara tillräckligt tydlig. Sedan är jag lite 
envis också, fast samtidigt ganska lyhörd tror jag, för vad 
både elever och personal känner. Och är inte den som 
driver frågor utan att veta att jag har ganska många med 
mig. (…) Men annars tror jag att jag inte är känd för att 
vara en som går in och säger att så här ska det vara, utan 
lyssnar och på det viset. Sedan kan man ju inte få alla 
med sig.  
 

En av de kvinnliga rektorerna tycker att en av de mest intressanta 
delarna med rektorsyrket är möjligheten att få tycka och påverka. 
Hon beskriver sitt eget ledarskap i kontrast till sin manlige 
kollegas: 

 
Jag har ganska mycket idéer, fast jag har väl lärt mig att 
man ska vara lite försiktig med att propagera ut sina 
idéer och låta de andra tänka först. (…) Jag lyssnar 
ganska bra, pratar mycket med personalen och lyssnar på 
dem, försöker känna in. Eftersom vi är en man och en 
kvinna här märker vi att när vi har suttit med någon 
tillsammans så har vi alltså sett olika saker. Och då har 
jag sett det andra, inte bara orden. Utan jag har sett hur 
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de såg ut, om de såg ut att ha sovit dåligt, hur mådde de 
egentligen och så där. Börjar ställa tio frågor runt 
omkring det. Medan han bara har hört orden. (…) Sedan 
har jag väl, när det bränner till och blir krissituationer så 
är jag rätt så rak och tydlig och konkret. Samtidigt som 
jag är mycket mer inkännande och berörs mycket mer 
när folk mår dåligt än jag själv trodde för några år sedan.  
 

Dessa jämförelser mellan kvinnor och män och bilden av likheter 
eller olikheter mellan dem i arbetet som chef återkommer vi till i 
nästa avsnitt. Först ska emellertid de manliga rektorernas 
berättelser om det egna ledarskapet presenteras. En av de 
manliga rektorerna beskriver sig själv som ett lok, och berättar 
att intresset för ledarskap har funnits med honom genom hela 
hans yrkesliv. Så här beskriver han sig själv som chef: 

 
Jag tror att jag är loket, jag tror att jag är drivande. Men 
jag är inte drivande så att jag slår mina medarbetare utan 
jag sår frön. Jag använder möjligheten att plantera 
småväxter här och där som i sin tur växer. Jag bygger 
mitt ledarskap mycket på delaktighet. Jag informerar 
stadigt och jämt vad som händer, håller inte inne med 
någonting. (…) Utan jag tror att jag är jäkligt ärlig och 
rak, det tror jag. 
 

Intresset för människor och viljan till förändring är några av 
kännetecknen för en annan manlig rektor, som bland annat 
beskriver sig själv som en korsfarare och visionär: 
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Ja, en människa som är i behov av kontroll, struktur. En 
människa som är väldigt processinriktad, en människa 
som har lätt att prata med människor. Jag upplever att 
jag har en förmåga att entusiasmera människor. Jag tror 
att jag är en stark personlighet när jag pratar med 
människor. Bjuder väldigt mycket på mig själv och just 
mötet med människor tycker jag är viktigt. 
Ledarskapsbiten är den starka sidan, det praktiska 
ledarskapet.  
 

En annan manlig rektor tycker att det är svårt att beskriva sig 
själv som chef, men kan ändå se några övergripande drag i sitt 
sätt att utöva ledarskap: 

 
Ja, men det är ju känslan inför situationen som styr 
mycket. Jag letar inte paragrafer inför beslut, känner inte 
behov av att leta efter sådant. Plus beslutsfattande, då. 
Jag har inget behov eller något intresse av att fatta beslut. 
Möjligen om man kan stötta andra att ta goda beslut, det 
gör jag ju naturligtvis gärna. Och försöker att stå i vägen 
lite när jag tycker att de är på fel väg. 
 

Ännu en manlig rektor betonar känslans roll i det egna 
ledarskapet, samt sitt engagemang för både elever och personal: 

 
Informant: Det är nog att jag bryr mig väldigt mycket 
om hur de har det här på skolan tror jag. Jag är väldigt 
bra på att lyssna, ta till mig och försöka hjälpa till att lösa 
problem. Det tror jag nog är min starka sida.  
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Intervjuare: Har du några svagheter som chef? 
 
Informant: Ja jag kan nog vara lite för feg ibland att ta 
lite tuffa beslut, har känslan av att köra över folk. Eller 
jag kanske upplever att jag gör det när jag tar vissa 
beslut, fast det kanske inte innebär att jag gör det men 
jag har det känslan. Nej, lite mer jäklar anamma och rakt 
på ibland tror jag skulle behövas också. 
 

Lite längre fram i intervjun beskriver samma rektor sig själv som 
chef utifrån kategorierna manligt-kvinnligt: 

 
Jag tror att jag har ganska mycket kvinnligt. Jag kör nog 
mycket på intuition och känner av och... Inte så där 
frispråkig och ska prata i alla frågor utan mer lyssnande 
och känner av. Och det tror jag är mer ett kvinnligt drag. 
Men så gör ju jag för att det känns bäst för mig, det 
stämmer mer med min personlighet. (…) Skulle jag gå ut 
och vara så där (pekar med hela handen, min anm.) det 
skulle ju bli väldigt genomskinligt och folk skulle se att 
det där är ju inte jag. Det skulle kännas konstigt för mig 
också. 
 

Rektorerna har i intervjuerna också berättat om vad som 
motiverar dem i deras arbete och vilka delar av arbetet de 
uppskattar mest. Här finns genomgående två viktiga delar: 
variation och relationer. En av de manliga rektorerna som 
beskriver sig som mycket elevcentrerad i sitt arbete, beskriver här 
vad som motiverar honom i hans arbete: 
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Fortfarande är det eleverna. Elevernas känsla, känslan av 
att vara behövd, det känner jag. Och att lyckas med det 
jag gör. (…) Men just det här att man känner att man 
kan prata med ungarna, de kommer in och man får 
förtroenden och känner att ja, jag lyckades. Det är 
ljuvligt. Det är dödshärligt. 
 

En annan manlig rektor ser mötena med människor som den 
mest intressanta aspekten av rektorsyrket. Den största 
utmaningen beskriver han så här: 

 
Ja det är ju att skapa relationer. Och att kunna skapa 
förutsättningar för goda relationer. Det är både hastiga, 
kortsiktiga relationer, de som varar i trettio sekunder 
eller så, eller tre år. Och inte bara relationer mellan mig 
och dom som det berör utan mellan andra också 
 

Relationer som en central del av arbetet återkommer i alla de 
manliga rektorernas berättelser. I de kvinnliga rektorernas 
beskrivningar finns det med som en mindre del. Här är det 
framför allt problemlösandets utmaning och variationen i arbetet 
som betonas. En av de kvinnliga rektorerna säger så här: 

 
Det är svårt att säga det, vad som är mest intressant. För 
egentligen är det nog så att det är de olika bitarna i 
kombination med varandra gör jobbet intressant. (…) 
Det är spännande med elevvården, det är spännande att 
kunna hitta vägarna att skapa bra förutsättningar så att vi 
klarar barn som även har det svårt på olika sätt. Det är 
jättespännande, en utmaning att göra det och 



60 

tillsammans med personalen hitta sätt att nå framgång 
när vi först kanske tycker att det ser hopplöst ut men det 
är lika spännande att kunna jobba med rekrytering av 
personal, att hitta rätt person till rätt jobb. (…) 
Ekonomin är inte så spännande, den är inte så intressant 
den är ett nödvändigt ont. Men det är blandningen av 
alla de där bitarna som gör att det blir intressant. 
 

En annan kvinnlig rektor beskriver det mest intressanta i 
rektorsarbetet på ett liknande sätt: 

 
Jag tycker att det är att man hela tiden har med levande 
material att göra. Man vet egentligen inte riktigt vad som 
ska hända en dag. Det kan hända både roliga saker och 
mindre roliga saker. Så varje dag är en utmaning på det 
viset. Även om man har gjort en planering där det står 
inbokat i almanackan så kan det hända helt andra saker. 
Det kan man säga är intressant, att man får syssla med 
levande material och att man får syssla med olika saker.  
 

Problemlösning, tempo och variation tycker även denna 
kvinnliga rektor är det som är mest intressant: 

 
Ja, vad är mest intressant. Att det händer så mycket och 
så mycket olika saker. Alltså, allt från att hjälpa folk att 
lösa minsta lilla problem till stora övergripande saker 
som man ska se på lång sikt och hur ska vi göra då. (…) 
Och det blir så varierat. 
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Här finns ett mönster som går igen i de kvinnliga rektorernas 
beskrivningar av sitt arbete. Högt tempo, mycket variation och 
att delta i problemlösning betonas som något positivt av dem 
alla.   
 I det första resultatavsnittet, som handlade om vägen till 
rektorstjänsten, gjorde en av de kvinnliga rektorerna en 
jämförelse mellan att arbeta som rektor och att sköta ett hushåll. 
Det var för henne ett sätt att förklara varför så många kvinnor 
idag arbetar som rektorer. Hon kopplar också detta till den höga 
graden av variation i arbetet, att rektorer alltid måste ha många 
bollar i luften samtidigt. 

 
Min bild är att tjejer har lättare för att tycka om att det är 
så. För vi är vana vid det. Det spelar ingen roll om det är 
hemma eller på jobbet, så har man flera bollar i luften 
som man sköter parallellt och man fixar det. Och det är 
färre killar som tycker om att ha det så. De vill ha det 
mer fyrkantigt och en sak i taget och så där. Och det är 
klart att då lockar det kanske inte. 
 

Här jämförs rektorns arbete och det ledarskap det kräver med 
hushållsarbete. Män anses trivas bättre med att göra en sak i taget 
och ha tydligare ramar, medan det ses som typiskt kvinnligt att 
ha många bollar i luften. 
 Sammantaget är det ett brett spektrum av chefsegenskaper 
som rektorerna beskriver. Nyckelorden är dialog, samverkan och 
delaktighet tillsammans med lyhördhet och förmågan att lyssna. 
Samtidigt värderas egenskaper som att vara envis, drivande och 
rak. Att kunna och våga fatta beslut beskrivs som en 
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nödvändighet och för flera också en av de svåraste uppgifterna. 
Det ledarskap som tonar fram ur rektorernas berättelser är det 
icke-hierarkiska ledarskapet, där chefen är en del av laget och där 
personalens delaktighet står i centrum. Det auktoritära 
ledarskapet ses inte som eftersträvansvärt, utan snarare som ett 
föråldrat ledarskapsideal. Paradoxalt nog ses auktoritet som 
något positivt när det sätts i relation till maskulinitet, i 
bemärkelsen att vara tydlig, tala om rätt och fel och tillrättavisa 
stökiga elever. Auktoritet är alltså både negativt och positiv, 
vilket vi skall återkomma till i analyskapitlet. 
 Sammanfattningsvis kan också konstateras att relationer 
och mötet med människor beskrivs av alla fyra manliga rektorer 
som viktiga i deras ledarskap. I sammanhang där det rör sig om 
källor till motivation, om det som är roligt, intressant eller 
utmanande, är detta det återkommande temat. Det är intressant 
att det framför allt är de manliga rektorerna som betonar vikten 
av känsla, intuition och relationer i sitt ledarskap. I de kvinnliga 
rektorernas beskrivningar finns detta med som en del, men inte 
på samma tydliga sätt. För dem handlar det i högre utsträckning 
om att det händer mycket i arbetet, att arbetsuppgifterna är 
varierade och att problemlösning är en viktig uppgift. 
 Den liknelse en av rektorerna gör mellan att arbeta som 
rektor och att utföra hushållsarbete är också mycket intressant. 
Resonemanget kretsar kring skillnader mellan könen, och utgår 
ifrån att män och kvinnor föredrar olika sätt att arbeta på. Det 
ämnet kommer att utvecklas ytterligare i följande avsnitt, där 
fokus är på rektorernas bild av ledarskap i skolans värld. Tycker 
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de sig se en skillnad mellan hur manliga och kvinnliga rektorer 
arbetar och utövar sitt ledarskap? 

Skiljer sig ledarskapet åt beroende på om 
rektorn är en man eller en kvinna? 
Den fråga som är fokus för detta avsnitt är huruvida 
intervjupersonerna beskriver kvinnliga och manliga rektorers 
ledarskap som i huvudsak lika eller olika varandra. I svaren finns 
en bred variation och tydliga skillnader mellan rektorernas 
grundläggande syn på könstillhörighet och genus. Så här 
uttryckte sig av de kvinnliga rektorerna. 

 
Intervjuare: I den chefsgrupp som du ingår i, alltså 
rektorerna, ser du att chefskapet som de utövar skiljer sig 
åt om det är en man eller en kvinna som är rektor? Eller 
är de mer lika än olika? 
 
Informant: Det skiljer sig åt. Det gör det. 
 
Intervjuare: På vilket sätt? 
 
Informant: Ja, det är lite svårt att säga men det skiljer sig 
ju åt. (…) Vi ser sällan varandra när vi utövar vårt 
chefskap kring våra medarbetare utan vi möts ju (…) 
som grupp. Och då resonerar vi om hur vi gör med olika 
saker och i de resonemangen så märker vi att vi tänker 
olika (…). Och då, samtidigt så (…) finns det olika bilder 
av det manliga med. Det är inte så att det finns ett 
manligt och ett kvinnligt utan det är mer mångfasetterat 
men jag kan ändå se att det skiljer sig åt. 
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Här beskrivs manliga och kvinnliga rektorer som olika varandra i 
sitt arbete, på grund av att de tänker på olika sätt. Samtidigt ser 
denna rektor variationer inom gruppen kvinnliga respektive 
manliga rektorer, olika sorters ”manligt” respektive ”kvinnligt”. 
Trots detta ser hon några generella skillnader mellan män och 
kvinnor. När rektorn ombeds ge en mer konkret bild av vad som 
kännetecknar manliga rektorer svarar hon: 

 
Eh, mera att vilja att det ska hända saker och inte för 
mycket snack. Tror jag, om jag försöker att dra en 
slutsats men det är inte riktigt säkert heller men en sak 
kan vara att det inte är lika mycket snack utan det är 
mera rakt på, nu ska det hända saker, mera 
handlingsinriktade karaktärer. 

 
Kvinnliga rektorer beskrivs av samma informant så här: 

 
Ja, det kvinnliga är kanske mera då en process, mera prat 
och mera dialog. Men det är ju också så att våra 
arbetsplatser består mera av kvinnor och då betyder det 
att ledarskapet formas ju också av hur koden är bland 
dem som är flest, så att säga. Är man på en arbetsplats 
med mycket kvinnor så formar det på sitt sätt 
ledarskapet också. 

 
Här beskrivs det kvinnliga skolledarskapet som mer inriktat på 
process och dialog, jämfört med de manliga rektorerna som 
beskrivs som mer handlingsinriktade och rakt på sak. 
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Intervjupersonen ger också en beskrivning av en genuskodning 
av ledarskapet, något vi återkommer till i analyskapitlet. 
 Att manligt och kvinnligt kodade roller kan vara något 
man i arbetet som rektor väljer att använda sig av, och spela på i 
sitt ledarskap, berättar en av de kvinnor som arbetar i ett delat 
ledarskap med en manlig kollega. Hon berättar att hon hoppas 
att den finns en tanke bakom att en kvinna och en man valts 
som rektorer på samma skola, eftersom de genom sina skilda 
könstillhörigheter kan komplettera varandra. 
 

Informant: (…) För vi spelar lite på det, vi tänker på det 
och vi utnyttjar det lite grand. Vi tar lite olika roller. 
 
Intervjuare: På vilket sätt då? 
 
Informant: När det har behövts en auktoritär person 
som ska stå och säga någonting lite strängt till 
föräldrarna till exempel, på ett föräldramöte, så har min 
kollega fått göra det. Och när det har varit någonting 
som man då ska försöka få med sig, fiska lite, hur är det, 
tycker ni att det är bra nu (så gör jag det). 

 
Här är skillnaden mellan en manlig och en kvinnlig rektor något 
man valt att accentuera och använda sig av i sitt ledarskap. Den 
kvinnliga rektorn blir den lirkande, som arbetar för att få 
personalen med sig medan den manlige rektorn blir den stränge 
och auktoritäre ledaren. En liknande beskrivning ges av en annan 
kvinnlig rektor, som tillsammans med sin manlige kollega ibland 
väljer att låta honom ta ett möte, enbart för att han är man. 
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Och där har jag varit med om situationer där vi har haft 
möjligheten att vara både man och kvinna, och har gjort 
det valet att nu är det klart smartare att du tar det här 
samtalet för du är man, och jag tar inte det för jag är 
kvinna därför att vi vet att vi kommer att nå längre om vi 
gör så här. Och då kan man se på gott och ont att man 
är med i det spelet som finns och de värderingarna som 
finns men det är smartare att göra så (…). Då får vi 
sprida det budskapet någon annan väg istället. 

 
Trots att hon inte vill medverka i spelet kring kvinnligt och 
manligt så anser denna rektor att de i vissa fall kommer längre i 
sakfrågan om hennes manlige rektorskollega tar en viss 
diskussion. De återstående två kvinnliga rektorerna är mer 
tveksamma inför att se några generella skillnader mellan 
kvinnliga och manliga rektorers ledarskap. De ser att det kanske 
finns vissa skillnader, och rektorerna kanske bemöts på lite olika 
sätt i vissa sammanhang men tycker samtidigt att det är farligt att 
generalisera alltför grovt. 
 En av de manliga rektorerna besvarar här frågan om 
chefskapet skiljer sig åt beroende på om det är en kvinna eller en 
man som är rektor: 

 
Ja det där är ju väldigt svårt att svara på. För jag tror ju 
att det finns kvinnor som har väldigt mycket manliga 
drag och att det finns män som har mycket kvinnligt i 
sig. Jag tror det beror mer på personlighetstyp. Jag tycker 
inte att jag har sett att det där är ju typiskt en kvinnlig 
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chef alltså, en kvinnlig rektor, och att det där är en 
typiskt manlig. Jag kan inte se det så. 

 
Här ges en bild av kvinnligt och manligt som någonting knutet 
till personlighetstyp och oberoende av rektorns biologiska kön. 
Män kan vara kvinnliga och kvinnor kan vara manliga. 
Intervjupersonen beskriver också sig själv som mer kvinnlig, 
både som person och som chef. En liknande syn på 
könstillhörighetens betydelse ges av de övriga tre manliga 
rektorerna. De anser sig inte kunna urskilja några generella 
skillnader mellan manliga och kvinnliga rektorer, utan ser 
skillnader mellan olika rektorers ledarskap som någonting som 
hör individen och personligheten till. 
 I detta avsnitt blir kategorierna likhet och olikhet viktiga 
för att förstå de olika berättelser som rektorerna förmedlar. Två 
olika sätt att se på kön och genus blir synliga, där det ena ser 
kvinnor och män som i huvudsak är lika. Den andra 
ståndpunkten är att kvinnor och män ses som olika och att deras 
olikhet ska ses som en resurs eftersom de kan komplettera 
varandra. 
 I två av de kvinnliga rektorernas berättelser beskrivs ännu 
en gång den manligt kodade kompetensen vara det auktoritära 
och lite stränga ledarskapet. Men här tonar också en bild av den 
kvinnliga motsvarigheten fram. Det kvinnligt genusmärkta 
ledarskapet är i det här sammanhanget lirkande, lyssnande och 
baserat på dialog och delaktighet, en tydlig motsats till den 
auktoritäre ledaren som beskrivs som maskulin. 
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 Den motsatta bilden präglar de manliga rektorernas 
beskrivningar. Här betonas likhet framför olikhet, och 
egenskaper som beskrivs som manliga eller kvinnliga anses 
kunna tillhöra både kvinnor och män. 
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Analys, slutsatser och diskussion 
Efter föregående kapitels beskrivning av studiens empiriska 
material har det nu blivit dags att höja blicken från de enskilda 
berättelserna. I detta kapitel kommer rektorernas berättelser att 
sättas in i ett teoretiskt sammanhang. Analysen är strukturerad 
utifrån fyra centrala teman som baseras på studiens 
frågeställningar. 
 Först analyseras vilken betydelse rektorerna tillskriver 
könstillhörighet utifrån begreppen maskulinitet/femininitet och 
likhet/olikhet. Därefter analyseras hur rektorsyrket och dess 
ledarskap har genusmärkts. I det tredje avsnittet diskuteras de 
brott som kan urskiljas i genussystemet utifrån studiens resultat. 
I det avslutande avsnittet analyseras och diskuteras det 
övergripande genusmönstret i rektorernas organisationer. 

Maskulinitet och femininitet - vilken 
betydelse tillskrivs könstillhörighet bland 
rektorerna? 
I rektorernas beskrivningar av män och kvinnor och 
manligt/kvinnligt kan två förklaringsmodeller urskiljas. Den ena 
förklaringsmodellen utmärks av en syn på män och kvinnor som 
i grunden olika. Kategorierna manligt/kvinnligt är centrala, och 
innehållsmässigt överensstämmer de med egenskaper som 
traditionellt genusmärkts som typiska för män respektive 
kvinnor. Kvinnligt genusmärkta egenskaper är enligt rektorerna 
det vårdande, mjuka, lyssnande och inkännande. De manligt 
genusmärkta egenskaperna är enligt rektorerna det stränga, 
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beslutsamma och målinriktade. Till viss del beskriver rektorerna 
att dessa skillnader är resultatet av uppfostran. Samtidigt beskrivs 
femininitet och maskulinitet som roller, som går att välja bort 
eller accentuera efter behov. Skillnaderna beskrivs ofta i positiva 
och komplementära ordalag, och en jämn balans av män och 
kvinnor på arbetsplatsen anses av alla rektorer vara det bästa. 
Detta framför allt av förebildsskäl, men också för att det skapar 
ett bättre klimat och ger en bättre och bredare kompetens genom 
de olika perspektiv som kvinnor och män kan bidra med. 
 I den andra förklaringsmodellen accentueras likheten 
mellan män och kvinnor snarare än olikheten. Här används 
visserligen kategorierna manligt/kvinnligt för att beskriva olika 
typer av personlighetsdrag och egenskaper. Skillnaden är att 
kvinnor enligt denna förklaringsmodell kan ha manligt 
genusmärkta egenskaper och männen kvinnligt genusmärkta 
egenskaper. I intervjuerna finns många exempel på detta. Två av 
de manliga rektorerna beskriver sig uttryckligen som kvinnliga i 
bemärkelsen relationsorienterade, drivna av känsla och intuition. 
Dessa rektorer beskriver också en stor svårighet i att vara 
auktoritära, ”peka med hela handen” och fatta beslut, egenskaper 
som är manligt genusmärkta. Slående är också att alla de 
kvinnliga rektorerna i någon utsträckning beskriver sig som 
manliga. De trivs bäst med män, de har en bakgrund och 
erfarenhet som är ”mansinriktad” och egenskaper som beskrivs 
som grabbiga eller maskulina. Här kan en jämförelse göras med 
Sten-Sture Olofssons resultat som handlade om kvinnliga 
rektorers specifika ledarstil. I den studien ingår bara kvinnor, och 
Olofsson drar slutsatsen att deras ledarstil beror på deras 
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könstillhörighet.46 Rektorernas berättelser i denna studie ger en 
annan bild. Här är det männen som tydligast betonar relationer 
och empati, men både kvinnor och män har ett ledarskap som 
präglas av vad Olofsson kallar en ansvarsrationalitet. Lyhördhet, 
delaktighet och relationer förefaller inte enbart vara ledord för 
”kvinnligt” skolledarskap, utan för både kvinnor och män som 
arbetar som rektorer. En slutsats i denna studie är alltså att de 
delar som Olofsson tar upp som centrala förefaller stämma, men 
att de inte beror på könstillhörighet utan utgör en mer allmän 
syn på ledarskap som både manliga och kvinnliga skolledare 
ansluter sig till. 
 I rektorernas beskrivningar av sig själva och sina kollegor 
är det tydligt att likhet respektive olikhet som förklaringsmodell 
konkurrerar om tolkningsföreträdet. Ingen av intervjupersonerna 
låter en modell fullt ut dominera sin förståelse av världen, utan 
riktningarna blandas. Det går därför inte att avgöra vilken 
ideologi som är starkast bland de intervjuade rektorerna. 
Intressant är istället att notera de olika förklaringar som i olika 
sammanhang används för att förstå världen. Den betydelse som 
rektorerna tillskriver könstillhörighet är komplicerad och 
motsägelsefull. 
 En motsägelsefull bild tonar fram även i rektorernas 
beskrivning av maskulinitet och femininitet i relation till 
ledarskap. Men här finns också vissa likheter i rektorernas syn på 
maskulinitet. Det är utgångspunkten för nästa avsnitt. 

                                                           
46 Olofsson, Sten-Sture (1998), s. 161 
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Genus som kompetens - genusmärkning 
av rektorsyrket och dess ledarskap 
Som beskrevs ovan finns ingen entydig bild i rektorernas syn på 
sambandet mellan en persons könstillhörighet och hans eller 
hennes egenskaper. Undantaget är de föreställningar som finns 
kring maskulinitet som en förutsättning för rektorernas ledarskap 
i vissa situationer. Här handlar det dock om maskulinitet i en 
biologisk bemärkelse. Män, inte bara manligt genusmärkta 
egenskaper, har en speciell roll i rektorsyrkets ledarskap.  
 I Helena Herlins studie från 1978 ges en sammanfattning 
av de intervjuade skolledarna och lärarnas bild av den ideala 
skolledaren. ”En icke-auktoritär eldsjäl med auktoritet samt alla 
de fina egenskaper man förväntar sig av den goda modern och 
den goda fadern sammansmälta i en person. Kort sagt: man 
söker en ängel med administrativ begåvning.”47 Den bild som 
framtonar i föreliggande studie kan passa in på samma 
beskrivning. Framför allt gäller det den dubbla inställningen till 
auktoritet. Rektorn ska även idag vara en icke-auktoritär ledare 
med förmåga till auktoritärt beteende när situationen så kräver. 
Auktoritet är positivt i vissa specifika sammanhang, när det gäller 
att vara sträng, tydlig och tillrättavisande gentemot stökiga elever. 
Det är också i dessa situationer som den manligt genusmärkta 
kompetensen inom rektorsyrket och dess ledarskap betonas som 
positiv. Auktoritet i generella termer ses som negativt, ett 
föråldrat ledarskapsideal, medan auktoritet i positiv bemärkelse 
är kopplat till maskulinitet och manliga rektorer. 

                                                           
47 SOU 1980:19, s. 57 
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 I rektorernas berättelser syns alltså en tydlig 
genusmärkning av den del av ledarskapet som präglas av 
auktoritet i en positiv bemärkelse, kopplat till maskulinitet. Även 
om en kvinna är duktig på den sortens ledarskap, beskrivs det 
biologiska könet i detta sammanhang som det avgörande. 
Männen kan vara förebilder för barnen, framför allt för pojkarna. 
De kan vara stränga och tydliga ledare som sätter gränser för 
stökiga elever och de kan framstå som auktoriteter för 
föräldrarna. En motsvarande kvinnlig kompetens kan inte 
urskiljas lika tydligt i rektorernas berättelser. Bara en informant 
ger exempel på kvinnors genusmärkta kompetens, och då 
handlar det om att vara lirkande och lyssna. Det är en kompetens 
som även männen anses kunna besitta. Detta kan jämföras med 
bilden av den manligt genusmärkta kompetensen som återfinns i 
alla rektorernas berättelser, en kompetens som en kvinnlig rektor 
inte anses kunna besitta oavsett hur duktig hon är. 
 I SOU-utredningen Fler kvinnor som skolledare från 1980 
formulerades fyra argument för varför fler kvinnor behövdes 
som skolledare.48 Vissa av dem överensstämmer med 
argumenten för fler män i skolan, men inte alla. Kvinnor 
behövdes i skolan på grund av rättviseskäl, som förebilder för 
både flickor och pojkar, av resursskäl och på grund av sina 
specifika erfarenheter som kvinnor. Förebildsargumentet känns 
igen, liksom argumentet att olika erfarenheter ger ett vidare 
perspektiv som berikar skolan. Dessa argument används idag i 
skolledardebatten när det gäller männen. Den viktiga skillnaden 
utgörs av argumenten som handlar om kvinnor som en 
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underutnyttjad resurs och jämställdhet som moraliskt värde ur 
rättvisesynpunkt. Dessa argument används inte om männen. 
Kvinnorna ansågs av olika anledningar hindrade att arbeta som 
skolledare för 20 år sedan, männen anses idag välja bort 
skolledaryrket. Argument som handlar om diskriminering och 
rättvisa var centrala 1980. Idag är istället vikten av att locka 
männen till skolan, på grund av deras viktiga kompetens och roll 
som män, ett centralt argument. Männen ses inte som offer för 
strukturell orättvisa på det sätt som kvinnorna då gjorde. De ses 
istället som ytterst kompetenta individer med en unik kompetens 
som skolan behöver. Det är den viktiga skillnaden som kan ses 
när en jämförelse görs mellan argumenten 1980 och argumenten 
som de intervjuade rektorerna framför idag, två decennier 
senare. 
 Kvinnor ses alltså som goda rektorer när det gäller 
kompetens och duglighet, men männen är annorlunda på ett 
positivt sätt. Här verkar åtskiljandets logik tillsammans med den 
manliga normens logik fungera som tydliga mekanismer i 
skapandet av den manlige rektorns annorlunda kompetens. 
Männens könstillhörighet och genus ger en kompetens som 
deras kvinnliga kollegor aldrig kan tillgodogöra sig, eftersom det 
inte räcker att ha den maskulint genusmärkta kompetensen. Det 
handlar om att faktiskt vara man. Detta kan ses som en form av 
arbetsdelning baserad på könstillhörighet. Vissa delar av 
rektorernas arbete utförs av männen, och de uppgifterna kan 
kvinnorna inte utföra på samma sätt. 

                                                                                                                
48 SOU 1980:19, s. 59 och 81 ff. 
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Brotten i genussystemet 
En av de viktiga uppgifterna inom genusforskning är enligt 
Hirdman att undersöka förutsättningarna för lagbrott i det 
rådande genussystemet.  För att brott i genussystemet ska vara 
möjliga krävs att åtskiljandets/isärhållandets logik försvagas. 

 
Det gör den när kvinnor tvingas/får lov att göra det män 
gör och vice versa – ju svagare/mindre isärhållandet 
verkar, ju mer illegitim blir den manliga normen.49 

 
Att tala om brott i genussystemet fyller en viktig funktion. Det 
kan visa att även en enskild människas föreställningar om genus 
är komplexa och motsägelsefulla. I intervjuerna ger rektorerna 
uttryck för sina individuella ställningstaganden när det gäller den 
betydelse de tillskriver en persons könstillhörighet. Under samma 
intervju ger flera av dem dessutom uttryck för idéer som i 
grunden motsäger det de presenterar som sin fasta 
grundinställning. Detta gäller framför allt deras åsikter om män 
och kvinnor som i grunden lika eller olika. En och samma 
informant kan i en stund deklarera att han eller hon ser män och 
kvinnor som lika i kompetens och förutsättningar, för att i nästa 
stund tala om att kvinnor av naturen är omvårdande. Det verkar 
pågå en ständig förhandling, även på en individuell nivå, kring 
män och kvinnor och deras likhet respektive olikhet. 
 Det mest grundläggande för att beskriva genusmönster är 
synen på könstillhörighet och genus. Eftersom bilden när det 
gäller rektorerna i denna studie är mycket tvetydig, är det svårt 
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att skapa en tydlig bild av genusmönstret i deras organisationer. 
Vad som emellertid kan konstateras är att åtskiljandets logik är 
under förhandling. Isärhållandet av könen är svagt, vilket gör den 
manliga normen alltmer illegitim, som Hirdman ovan uttryckte 
det. Detta innebär att det finns en förutsättning för ett brott i 
genussystemet, i och med att båda dess bärande bjälkar befinner 
sig i gungning. När flera av de manliga rektorerna beskriver sig 
som kvinnliga, och deras kvinnliga kollegor anser sig vara mer 
manliga, har könstillhörigheten förlorat i kraft som förklarande 
kategori, även om rektorerna fortfarande kategoriserar 
egenskaper som manliga eller kvinnliga. 

Det jämställda ledarskapet? - 
Genusmönster i rektorernas 
organisationer 
Analysen av genusmönster i en organisation utgörs enligt Wahl 
m fl av två dimensioner. Den första dimensionen handlar om 
mäns och kvinnors antalsmässiga fördelning, samt deras 
positioner och grad av inflytande inom organisationen. Den 
andra dimensionen utgörs av de kunskaper och föreställningar 
kring kön och genus som finns inom organisationen. 
Tillsammans utgör dessa två dimensioner en viktig aspekt för 
huruvida en organisation ska kunna beskrivas som jämställd.50 
 Utgångspunkten för denna studie var att studera en 
chefsgrupp som kvantitativt sett kunde beskrivas som jämställd. 

                                                                                                                
49 Hirdman, Yvonne (1988), s. 58 
50 Wahl, Anna, Höök, Pia, Holgersson, Charlotte och Linghag, Sophie 
(2001), s. 37 f. 
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Därmed var den första dimensionen i analysen given. Kvinnor 
och män var jämnt fördelade på chefsnivån inom den studerade 
organisationen. De hade alla samma position och uppdrag i sitt 
arbete som rektorer. Även graden av inflytande överensstämmer 
vid jämförelse av männens och kvinnornas beskrivningar. På 
denna nivå kan alltså rektorerna beskrivas som en jämställd 
chefsgrupp. 
 En utgångspunkt för denna studie var att undersöka om 
även det andra kriteriet uppnåddes. Med andra ord, kunde de 
intervjuade rektorerna beskrivas som jämställda, utifrån sina 
kunskaper och föreställningar kring kön och genus? När det 
gäller könsdiskriminering, ett tydligt tecken på att en organisation 
är ojämställd, är svaren till stor del positiva. Ingen av de 
kvinnliga rektorerna kan minnas något tillfälle då de blivit sämre 
behandlade för att de är kvinnor. I de manliga rektorernas fall 
ges ett exempel där en av intervjupersonerna som lärare upplevt 
sig diskriminerad på grund av sin könstillhörighet. I arbetet som 
rektor är det alltså ingen av informanterna som upplevt sig utsatt 
för diskriminering. När det gäller förekomsten av det motsatta 
problemet, positiv särbehandling på grund av kön, ges en annan 
bild. Ingen av informanterna beskriver att kvinnliga rektorer 
särbehandlats eller fått fördelar på grund av sin könstillhörighet. 
Däremot anser en majoritet av de intervjuade rektorerna, både 
män och kvinnor, att män möter fördelar på grund av sin 
könstillhörighet i arbetet som rektorer. Exempel ges där manliga 
rektorer upplevt att de fått fördel i en rekryteringssituation på 
grund av att de är män. Mer generellt tycker flera av 
intervjupersonerna att de manliga rektorerna har lättare att göra 
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sig hörda än de kvinnliga rektorerna. Det finns också flera tecken 
på att såväl män som maskulinitet värderas mycket högt inom 
organisationen, och vissa aspekter av rektorernas ledarskap är 
tydligt genusmärkt som manligt. En tydlig motsvarighet där 
kvinnligt genusmärkt kompetens ses som en förutsättning för 
vissa delar av arbetet finns inte. 
 Som vi såg i det första analysavsnittet är det svårt att 
urskilja en dominerande och enhetlig föreställning kring kvinnor 
och män i rektorernas berättelser. Snarare präglas synen på 
könstillhörighetens betydelse av motsägelser. Ett sätt att se på 
detta är att en omförhandling pågår när det gäller synen på kön 
och genus. Åtskiljandets logik är relativt svag, vilket enligt teorin 
om genussystemet också borde försvaga den manliga normens 
logik. Samtidigt är den manligt genusmärkta kompetensen ett 
återkommande tema i rektorernas berättelser, vilket tyder på att 
den manliga normen trots allt lever kvar. 
 Sammantaget kan konstateras att frågan om huruvida 
rektorerna i den undersökta kommunen utgör ett exempel på en 
kvalitativt jämställd chefsgrupp måste lämnas obesvarad. Den 
kvantitativa jämställdheten är uppenbarligen en bra förutsättning 
för jämställdhet även i kvalitativ bemärkelse, men det ena ger 
inte det andra per automatik. Rektorerna beskriver själva sin 
organisation som jämställd, och berättelser om diskriminering 
tillhör undantagen. Synen på kön och genus förefaller öppen för 
förhandling, och kvinnliga rektorer anser att de möter samma 
villkor i sitt arbete som sina manliga kollegor. Men bilden är mer 
komplicerad än så. Beskrivningar om positiv särbehandling av 
män förekommer bland både kvinnor och män i intervjuerna, 
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och en genusarbetsdelning kan skönjas där männen står för 
auktoritet gentemot personal, föräldrar och stökiga elever. 
 Paradoxalt nog kan också konstateras att ett av de största 
hoten mot den kvalitativa jämställdheten är just arbetet för att 
uppnå kvantitativ jämställdhet. Att kvinnornas växande andel 
bland rektorerna ses som ett så stort hot mot yrkeskåren gör att 
männen får en oerhört viktig roll. Att män lämnar skolan och att 
rektorsyrket håller på att bli ett kvinnoyrke med falnande status 
ses som ett faktum av rektorerna. Det förefaller troligt att en del 
av den särbehandling som de manliga rektorerna möter beror 
just på att det finns en rädsla kring att de är på väg bort från 
yrket. Paradoxen ligger alltså i att försöken att uppnå en jämn 
könsfördelning på chefsnivå inom kommunen riskerar att 
tillskriva könstillhörigheten en allt större betydelse, och speciellt 
gynna män och manligt genuskodade egenskaper.  
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Sammanfattning 
Forskningsfältet kön och organisation är idag relativt 
välbeforskat. Vi vet att män är i majoritet bland chefer, och att 
kvinnor upplever sig hindrade i sin karriär på grund av sin 
könstillhörighet. Vi vet också att den svenska arbetsmarknaden 
är segeregerad och ojämställd. 
 Vad teorin inte på samma sätt utforskat är vad som 
händer när män och kvinnor är jämställda, numerärt sett. Finns 
det ett samband mellan kvantitativ och kvalitativ jämställdhet? 
Det är utgångspunkten för denna studie. I fokus står ett av den 
segregerade arbetamarknadens undantag: rektorer. Det är en av 
de sällsynta chefsgrupper där kvinnor och män är ungefär lika 
många. Utvecklingen från mansdominerat yrke till kvantitativ 
jämställdhet har skett på mycket kort tid. 1971/72 var 
kvinnornas andel av rektorerna 4 %. Drygt två decennier senare, 
1994/95, uppgick den till 50 %. 
 Syftet med denna studie är att visa hur kvinnliga och 
manliga rektorer ser på kön, jämställdhet och ledarskap. Studien 
baseras på intervjuer med åtta högstadierektorer, fyra kvinnor 
och fyra män.  
 Den teoretiska ramen för studien utgörs av teorier om 
kön och genus, samt teorin om genussystemet. Dessutom 
används teorier kring kön och organisation, med särskilt fokus 
på forskning om rektorer ur ett köns- och genusperspektiv. 
Det empiriska materialet har strukturerats kring sex huvudfrågor 
från intervjuerna. Det handlar till exempel om vägen till 
rektorsyrket, rektorernas tankar kring jämställdhet, ledarskap och 
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diskriminering. Viktiga frågor är också vilken betydelse 
könstillhörigheten har i arbetet som rektor, samt om ledarskapet 
skiljer sig åt beroende på om rektorn är en kvinna eller en man. 
 I analysen av intervjuerna har tre viktiga slutsatser 
framkommit.  Den första handlar om manlighet som kompetens. 
Det finns i rektorernas berättelser en tydlig koppling mellan 
ledarskap och manlighet. När rektorerna talar om att sätta 
gränser, tala om rätt och fel och vara sträng mot stökiga elever, 
handlar det nästan bara om män. Och då, som en av de kvinnliga 
rektorerna uttrycker det, räcker det inte att komma med en 
kvinna, hur kompetens hon än är. Kvinnor beskrivs som 
kompetenta rektorer, men männen beskrivs som annorlunda på 
ett positivt sätt.  

Den andra slutsatsen fokuserar på brotten i genus-
systemet. Här finns tydliga undantag till den traditionella synen 
på kvinnor och män. Männen beskriver ofta sig själva som 
intuitiva, icke-auktoritära och relationsinriktade – egenskaper 
som är tydligt genusmärkta som kvinnliga. De kvinnliga 
rektorerna beskriver i hög utsträckning sig själva som manliga i 
olika bemärkelser. Detta tyder på att vad – och vem – som är 
”manlig” eller ”kvinnlig” är förhandlingsbart bland rektorerna. 

Den sista viktiga slutsatsen handlar om den kvalitativa 
jämställdheten. De kvinnliga rektorerna anser sig ha samma 
möjligheter som sina manliga kollegor. Kvinnorna upplever sig 
inte vara diskriminerade på grund av sin könstillhörighet. 
Däremot anser sig männen bli positivt särbehandlade i sitt arbete 
på grund av sin könstillhörighet. I rekryteringssituationer 
framhålls det som en fördel att de är män, och i det dagliga 



82 

arbetet tycker de att de har lättare att göra sig hörda än sina 
kvinnliga kollegor. Män, såväl som manlighet, förefaller utifrån 
rektorernas berättelser bli allt viktigare i skolans värld. En 
genusarbetsdelning kan skönjas, där män och kvinnor utför olika 
delar av rektorns ledarskap. 

Rädslan för att rektorsyrket ska bli kvinnodominerat, 
verkar således leda till att män särbehandlas positivt. Målet med 
jämställdhet i antal, riskerar i det här sammanhanget att skapa 
ojämställdhet i vissa kvalitativa avseenden.  
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Summary 
There is a wide range of research in the field of gender and 
organization. We know that men are the majority among people 
in managerial positions. We know that women experience 
difficulties in their professional careers because of their gender. 
Also, we know that the Swedish labour market is segregated and 
unequal between the sexes.  
 However, research hasn´t thouroughly studied what 
happens when men and women are equal in numbers. Is there a 
connection between quantitative and qualitative gender equality? 
That is the starting point of this thesis. The focus of interest is 
one of the exceptions of the gender segregated labour market: 
school principals. It is one of the few managerial groups where 
women and men are approximately equal in numbers. The 
development from male domination to quantitative equality has 
happened in a very short period of time. In 1971/72, the share 
of women among principals was 4 %. Approximately two 
decades later, in 1994/95, it was 50 %. 
 The purpose of this thesis is to show how female and 
male school principals regard gender, equality and leadership. 
The study is based on interviews with eight senior level school 
principals, four women and four men. 

The theoretical framework of the thesis consists of 
theories of sex and gender, and the theory of the gender system. 
Theories concerning gender and organization are also included, 
especially focusing on research on school principals from a 
sex/gender perspective. 
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The empirical material has been categorized based on six 
main topics from the interviews. For example, the categories 
concern the way to the profession of school principal and 
thoughts concerning equality, leadership and gender 
discrimination. The meaning of gender in the profession of 
school principals, and whether or not the leadership is different 
depending on the gender of the principal are other questions of 
importance.  
 Having analysed the interviews, three main conclusions 
emerged. The first conclusion concerns masculinity as a form of 
competence. In the stories of the principals, there is a noticeable 
connection between leadership and masculinity. When the 
principals talk about establishing boundaries, discussing right and 
wrong and being strict with difficult students, it´s almost always 
about men. In those cases, as one of the female principals put if, 
a woman won´t do, no matter how competent she is. Women 
are described as competent principals, but men are described as 
different in a positive way.  

The second conclusion focuses on the fractures in the 
gender system. There are some clear exceptions to the traditional 
view on women and men. The men often describe themselves as 
intuitive, non-authoritarian and relationship oriented – 
characteristics traditionally labelled as female. The female 
principals more often describe themselves as male in a sense. 
This implies that what – and who – is considered ”male” or 
”female” is negotiable among the principals.  

The main conclusion concerns the matter of qualitative 
equality. The female principals concider their opportunities to be 
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the same as the opportunities of their male colleagues. The 
women don´t experience discrimination based on their gender. 
However, the male principals experience special treatment in 
their professional life because of their gender. In recruitment 
situations, the fact that they are men is considered an advantege. 
In their daily work, the male principals feel that they are listened 
to more than their female colleagues are. Based on the stories of 
the principals, men, as well as masculinity, seem to be 
increasingly important in the educational system. A gender 
division of labour is becoming discernible, where men and 
women perform different parts of the school principal 
leadership.  

The fear of the school principal profession becoming a 
profession dominated by women, seems to lead to special 
treatment and advantages for men. In this case, the strive for 
equality in numbers puts certain aspects of qualitative equality at 
risk.  
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Bilagor 
 
Intervjuguide 
 
Bakgrund 
När började du på det här jobbet? Hur kom du till ditt 
nuvarande jobb? Vad har du för bakgrund i utbildning / tidigare 
arbeten mm (internutbildning)? Hur ser din familjesituation ut? 
 
Arbetet 
Vad är dina huvudsakliga uppgifter i ditt arbete? Vad i ditt jobb 
tycker du är speciellt intressant / roligt / utmanande /svårt? Vad 
motiverar dig i ditt arbete? 
 
Ledarskap 
Har du tidigare erfarenhet av att arbeta som chef? Hur skulle du 
beskriva dig själv som chef? Vad kännetecknar en bra chef, 
tycker du? 
Skiljer sig chefskapet åt, beroende på om det är en man eller en 
kvinna som är rektor, eller är de mer lika? Vad beror skillnaden i 
så fall på? 
 
Arbetsdelning 
Finns det en tanke bakom att det är en kvinna och en man som 
arbetar som rektorer här, tror du? 
Finns det skillnader mellan ert sätt att utöva chefskap? 
Har det gjorts någon uppdelning i arbetsuppgifter mellan er två? 
Har det i så fall varit en medveten uppdelning, eller har det vuxit 
fram av sig självt? Skulle du vilja ha andra uppgifter än de du 
har? 
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Jämställdhet 
Vad innebär jämställdhet för dig? Skulle du beskriva din 
arbetsplats som jämställd? På vilket sätt? Varför / varför inte? 
Finns det något organiserat jämställdhetsarbete på din 
arbetsplats, jämställdhetsplan osv? 
Hur ser sammansättningen ut bland lärarna på din skola? Är det 
viktigt att det kommer in mer kvinnor eller män på din skola? 
Varför tror du att det är just på högstadiet som kvinnor och män 
är lika många bland rektorerna, och inte på lågstadiet eller på 
gymnasienivå? 
 
Kön 
Vad innebär det för dig i ditt jobb att du är kvinna / man? Tror 
du att dina arbetsvillkor skulle vara annorlunda om du varit man 
/ kvinna?  
Har du någonsin mött någon form av diskriminering på grund av 
kön, indirekt eller direkt? Har du stött på positiv särbehandling 
på grund av kön? När, i vilket sammanhang? 
 
Varför jämställt? 
Varför tror du att högstadieskolorna i din kommun har en jämn 
könsfördelning bland rektorer? Vilken faktor tror du är viktigast? 
Tror du att det påverkar organisationen att både män och 
kvinnor är chefer i samma utsträckning? På vilket sätt?  
 
Framtiden 
Har du några speciella yrkesmässiga mål för framtiden? 
Är det någonting du vill lägga till, som jag inte har frågat om? 
 

 


