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Följande bidrag presenterar ”framkallnings”- och förändringsprocesser som pågått i en av de 
grupper som ingick i mitt avhandlingsarbete. Jag ville i min forskning utforska hur normer om 
genus kan framkallas och förändras. Begreppet framkalla fick en allt starkare betydelse i de 
totalt fem nätverk som ingick i mitt material; metaforen av gamla tidens fotolabb, där ett vitt 
papper i fotovätska först inte visar något. Efterhand träder en suddig bild fram, som så 
småningom blir skarp. Kunskap om hur denna framkallningsprocess kan se ut var ett syfte i 
min forskning. Jag ville även undersöka hur genusteorier kunde bidra i den processen, liksom 
hur en grupps gemensamma lärande kunde bidra. Gruppen som metod i ett gemensamt 
lärande, eller gemensamt kunskapande (Johannisson 2008, Amundsdotter 2008) var i fokus 
för mig. I antologin ”Gemensamt kunskapande – den interaktiva forskningens praktik” 
utvecklas tankar om den interaktiva forskningen i Sverige (Johannisson, Gunnarsson & 
Stjernberg 2008). Begreppet att ”gemensamt kunskapa” betyder flera saker.  Johannisson 
(2008) diskuterar begreppet och menar att valet av verbformen kunskapa inte bara visar på 
dialogen som en väg till ökad insikt, utan också en uppfattning att tillvaron skapas ur 
samspelet mellan det konkreta handlandet och reflektionen. Forskningen kan skapa en 
kollektiv röst genom vilken grupper som normalt inte brukar höras blir hörda. Det är ett 
demokratiskt projekt, påpekar Svensson (2008), en motkraft till en elitistisk kunskapsbildning. 
Johannisson (2008) tar upp perspektiv på interaktiv forskning, och särskilt med en så kallad 
iscensättande forskningsansats, som har varit ett viktigt bidrag för mig. Han menar att den 
interaktiva forskningen behöver utmana rådande föreställningar att strukturer i samhället 
bestämmer villkoren för människors handlingar på olika sätt (Johannisson 2008). Han menar 
att det behövs för att kunna frigöra människor och hennes tankar från begränsningar och där 
det gemensamma kunskapandet är ett sätt att skapa mening, i en process där alla är subjekt, 
medaktörer. 
     I olika regionala nätverksgrupper jag deltog i och som startade mellan 1999-2006 var 
utgångspunkten att bedriva ett jämställdhetsarbete på genusvetenskaplig grund. Gunnarsson 
(2009) menar att enbart genus och feministisk forskning inte räckte för att skapa hållbara 
organisatoriska förändringar i ett forskningsprojekt vid Vinnova. Aktionsforskning och 
interaktiv forskning hade teorier och verktyg särskilt för att ge stöd åt ett gemensamt lärande 
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mellan forskare och deltagare. På så sätt kan mer robust kunskap nås och en ökad möjlighet 
för deltagarna att bära vidare förändringsprocesser i en organisation (Gunnarsson 2009).  
Aktionsorienterad genusforskning 
Mitt projekt befann sig i en skärningspunkt mellan genusforskning och ett praktiskt 
förändringsarbete för jämställda organisationer. Jag har kombinerat två forskningsperspektiv, 
genus och aktionsforskning. Efterhand har en ansats vuxit fram, som jag kallar 
aktionsorienterad genusforskning. Den användes även i forskningsprojektet Genusnätverket 
där jag var delaktig som processledare (Amundsdotter 2009, Andersson m fl 2009, Andersson 
2009). Den aktionsorienterade genusforskningen har en genusvetenskaplig ram och skiljer sig 
från mycket annan genusforskning genom att forskare bedriver forskning tillsammans med 
dem som deltar och att det finns en tydlig handlingsorientering (Andersson 2009). 
Ambitionen är både att synliggöra de sätt som genus görs på och samtidigt arbeta med att 
förändra dem. Genom en rad olika metoder främjas reflektion, lärande och nya perspektiv. De 
oreflekterade och naturliggjorda sätten att agera i en organisation där genus görs, kan på så 
sätt synliggöras (Andersson 2009). Med hjälp av de reflekterande processerna kan nya 
handlingsmönster utvecklas. Inom ramen för Vinnovas program för tillämpad genusforskning 
kombineras genus och aktionsforskning/interaktiv forskning i flera av projekten (Gunnarsson 
2009, Amundsdotter 2010).  
 
Doing gender-perspektivet 
Den genusvetenskapliga ramen har byggt på teorier om genussystem (Hirdman 1990, 2001) 
och det så kallade doing gender-perspektivet (West & Zimmerman 1987, West & 
Fenstermaker 2002). Genus skapas i organisationer, genom mellanmänskliga samspel och en 
modell för hur genus skapas har använts (Acker 1999, Gunnarsson m fl 2003, Andersson m fl 
2009, Linghag 2009). Modellen är utvecklad av Joan Acker (1999) och har vidare utvecklats 
av nordiska forskare bland annat (Gunnarsson m fl 2003). Den användes som utgångspunkt 
för deltagarnas studier och består av fyra processer:  
 

• Könsarbetsdelning/segregeringsmönster 
• Interaktion/samspel mellan människor 
• Symboler, föreställningar och diskurser 
• Identitet/personligt förhållningssätt 

(Gunnarsson m fl 2007, Andersson m fl 2009) 
 
Organisatoriska processer är sammanvävda med genus (Acker 1999) och genus görs ofta 
oreflekterat (Andersson 2009). Genus censureras också, omedvetet eller medvetet, en aktiv 
handling för att ”ta bort det som stör” (Amundsdotter 2010). Det är en utmaning att arbeta 
med ett tema som är oreflekterat/censurerat och därför är en slutsats i mitt arbete att det 
behövs interventioner, ingripanden, för att förändra en ordning som tas för given. Men 
interventionerna kan göras av alla, det är inte förbehållet exempelvis en forskare eller konsult. 
 
 
Del 1: Bakgrund och sammanhang 
 
Jag har i mitt forskningsprojekt arbetat i fem olika grupper, som jag kallar nätverksgrupper. I 
detta papper diskuterar jag den sista gruppen, en grupp där deltagarna kom från samma 
organisation, vilket de inte gjorde i de andra grupperna. Jag vill koppla samman gruppens 
gemensamma kunskapande med deras organisation och detta är det tydligaste exemplet, 
eftersom alla arbetade i samma organisation. Det var en facklig organisation och deltagarna 
arbetade som ombudsmän.  
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Organisationens ledning ställde sig bakom en omfattande insats där den första gruppen 
sedan skulle följas av ytterligare tre grupper. Det innebar att drygt 60 anställda, främst 
ombudsmän, skulle medverka i en process av lärande om genus, utforskande och formulering 
av handlingsplaner för förändring. De följande grupperna hölls av två kvinnor och två män i 
organisationen, som deltog i den första gruppen. Deltagarna kallades förändringsledare och 
skulle delta med att undersöka sin organisation ur ett genusperspektiv och bidra till mål och 
handlingsplaner för jämställda organisationer. 
Bakgrunden till organisationens beslut att satsa på ett jämställdhetsprojekt, var bland annat 
reaktioner från anställda om ojämställda villkor mellan kvinnor och män. Det var kvinnor 
främst som uppmärksammat att det verkade råda olika villkor, till exempel när det gällde 
fördelning av datorer, rum, tjänstebilar men även vilket utrymme och makt kvinnor respektive 
män hade i organisationen. Personalchefen fick i uppdrag att komma med förslag till ett 
jämställdhetsprojekt, som arbetade med att förändra detta bland annat. Projektet växte fram 
och det var ledningen som bestämde sig för att i första fasen använda yrkeskategorin 
ombudsmän som ledare för en förändring. Projektet hade ett uttalat syfte att utforska den egna 
organisationens eventuella ojämställdhet, men även dess verksamhet. Kostnaden stod 
organisationen själv för, utan EU-medel som annars är vanligt i jämställdhetsprojekt. Båda 
delarna var ovanliga menar jag: både att finansiera ett jämställdhetsprojekt inom ramen för 
ordinarie budget, men även att uttalat rikta sig inåt, i hur den egna organisationen ser ut ur ett 
genusperspektiv. 

Jag vill diskutera hur normer kan framkallas och förändras, hur förändringar i en 
”organisationskultur” kan se ut och exempel på motstånd i den processen. Jag väljer därför att 
beskriva olika delar i nätverksgruppens process.  
Gruppen träffades i 1 ! år, totalt 20 heldagar fördelade på 10 träffar. Jag beskriver exempel 
på motstånd och förändring i gruppens processer. Därefter tar jag upp några exempel på 
motstånd och förändringar i organisationen. Jag avslutar med en processmodell, en praktisk 
tillämpning som växte fram ur mitt forskningsprojekt.  
En bakgrund till de kommande beskrivningarna i gruppen: i designen av projektet ingick en 
period på cirka sex månader, som skulle utmärkas av en kunskapsfas. Föreläsningar med 
genusteorier och förändringsteorier, varvades med reflektion, litteratur, egna observationer 
mellan träffarna och självreflektion. Deltagarna reflekterade över budskap de själva fått om 
hur en kvinna respektive en man ska vara och göra, de reflekterade över kategorierna kvinnor 
och män ur ett genusperspektiv. Ambitionen var att koppla samman egna erfarenheter med 
teori, att tillsammans skapa kunskap om vilken roll genus spelar och vilka förändringar 
deltagarna och organisationen sedan vill göra. Detta var också en ovanlig del i ett 
jämställdhetsprojekt; att deltagarna i så stor omfattning fick lära om och arbeta utifrån 
genusteorier och modeller.  
 
Del 2: Gruppnivån – motstånd och förändring 
 
Genusobservationer av sin egen organisation 
Deltagarna gjorde mellanliggande arbeten mellan nätverksträffarna som hölls var sjätte vecka. 
En uppgift var att göra genusobservationer i sin organisation. Något de var nyfikna på att 
utforska, till exempel möten och konferenser. Genusteori om maktrelationer och om hur 
genus görs var en grund för deras observationer (Acker 1992, 1999, Hirdman 1990, 2001, 
Gunnarsson et al 2003, West & Zimmerman 1987, West & Fenstermaker 2002). De gjorda 
observationerna bearbetades därefter på nätverksträffarna. Resultaten visade på ett tydligt 
mönster: män dominerade i organisationens vardag. Män talade först, längst och högst. De 
fick mer stöd och uppmärksamhet, de sattes som ledare för arbetsgrupper på möten, de satt i 
paneldiskussioner och var de som talade på stora konferenser.  
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     Många av deltagarna bekräftade bilden, de hade sett samma sak. Flera uttryckte känslor av 
obehag men även överraskning. De trodde inte det skulle vara så tydligt.  
     Med hjälp av förändringsteorier (Janssen 2005) kunde de känslor av obehag och 
frustration, som väcktes av att se sin organisation i ett annat ljus, bli mer möjliga att handskas 
med. Genus görs ofta oreflekterat (Gunnarsson m fl 2003, Andersson m fl 2009) och det finns 
starka censurmekanismer kopplade till genus (Janssen 2005, Amundsdotter 2010). En första 
reaktion på observationerna var att hävda att det nog var en engångsföreteelse, det som 
kommit fram. Men kraften av att så många gjort observationer i olika delar av organisationen 
och i landet, bidrog till att det förnekandet inte fick fäste särskilt lång tid. Genom reflektion i 
gruppen och genom den pågående kunskapsprocessen med en växande genusmedvetenhet, 
framkallades ”organisationskulturen”. En kultur med starka kvinnor och män som aktörer 
OCH motstånd mot kvinnor i organisationen, uttryckt genom manlig dominans, 
maktrelationer och så kallade härskartekniker (Åhs 1982, 2004).  
 
Motstånd mot att gå vidare och fördjupa 
När deltagarna skulle gå vidare och göra olika former av studier i sin organisation, som skulle 
bearbetas på liknande sätt, visade det sig att studierna i de flesta fall inte var användbara som 
en grund för att få syn på genus i organisationen. De väckte fler frågor än de besvarade.  

Vi gjorde en process där vi sökte kritiskt reflektera över varför undersökningarna blev så 
ytliga och begränsade. Modellen Förändringens fyra rum (Janssen 2005) användes också som 
ett analysverktyg för att försöka se vilka mekanismer som kunde ligga bakom.  

En del hade lyckats göra mer omfattande studier och som la grunden till kommande 
handlingsplan. Andra bestämde sig för att utveckla sina undersökningar, medan ytterligare 
några avvaktade.  

Här blev ett motstånd tydligt i gruppen: från att ha gjort genusobservationer och upptäckt 
”obehagliga” saker, tog det stopp när deltagarna skulle gå vidare. Det började bli obehagligt 
och den egna drivkraften att upptäcka ytterligare tecken på ojämställdhet var begränsad. Ett 
annat sätt att se är att arbetsvillkoren var så pressade för denna yrkesgrupp, att man sökte 
snabba lösningar. Observationerna var gjorda, något hade blivit tydligt och så var det klart – 
till handling. Men den utforskande design vi hade, innebar att vi skulle ha en framkallande 
process under flera månader med reflektion, föreläsning om genus, litteratur och egna studier. 
Det utmanade den rådande kulturen. 
 
Ett beslut att observera gruppens processer 
Som en följd av dessa processer gjorde gruppen en överenskommelse: att göra löpande 
observationer av gruppen ur ett genusperspektiv. Det var 17 deltagare i gruppen, 9 kvinnor 
och 8 män. De fanns i olika delar av landet och tillhörde en yrkeskategori som hade ett stort 
inflytande på organisationskulturen och flera av dem var dessutom chefer. Genom att utforska 
hur genus konstruerades i gruppen, var ett syfte att fördjupa kunskaper om genus men även att 
involvera sig själv som aktör, som förändringsledare i ett konkret skeende.  Beslutet följdes av 
en diskussion om när det var möjligt att göra detta, och gruppen bestämde att vänta några 
månader för att hinna bygga upp tillit bland annat. Jag uppfattar att det fanns en medvetenhet 
om att återföra observationer av gruppens interaktioner, var en intervention som krävde en del 
mobilisering för att säga ja till. 

”Känslan av obehag och att vara obekväm kan istället vara ett tecken på att vi gör det vi 
ska i det här projektet. Att vara förändringsledare. Precis här och nu” sa en av kvinnorna. 

Vid den femte träffen började deltagarna systematiskt att observera olika aspekter av 
genusgörande i gruppen. Vid varje fortsatt träff utsågs två observatörer, en man och en 
kvinna, som vid olika tillfällen återförde sina observationer. Uppgiften var att återföra vad de 
såg och hörde, till exempel pratutrymme, kroppsspråk, vem som lyssnar på vem, hur 
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deltagarna satt i rummet med mera – och inte i första hand tolka utan återföra vad de sett och 
hört till gruppen. Reflektion och tolkning gjordes gemensamt, med mig och en manlig konsult 
som deltog vid alla träffar. 
Observationerna i gruppen visade på ett liknande mönster som genusobservationerna i 
organisationen: män som grupp dominerade på flera sätt, och det fanns några män som var 
tystlåtna. Kvinnor som grupp höll sig tillbaka, talade tystare än män och kortare tid. Och det 
fanns ett par kvinnor som inte följde det mönstret, utan som tog plats, talade högt och länge. 
Vid ett tillfälle talade männen dubbelt så mycket som kvinnorna och vid ett annat talade 
männen fyra gånger så mycket som kvinnor som grupp gjorde. Det var exempel på 
återföringar som startade intensiva samtal i gruppen.  
 
Motstånd från män i gruppen 
Under processerna tolkar jag att män som grupp gick samman och uttryckte motstånd på olika 
sätt. Jag ska ta två exempel; att observera gjorde alla i gruppen. Vid ett tillfälle när en man 
skulle återföra vad han sett, sa han att han glömt sin uppgift. Flera – särskilt männen – 
skrattade med honom. Mannen hade en stark ställning i gruppen, tog mycket utrymme och tog 
gärna ordet först.  

Jag frågade gruppen om en kvinna hade kunnat göra likadant – skämta om att hon glömt att 
observera och att då andra skulle skratta. Nej, det skulle inte gå, sa en av kvinnorna och flera 
kvinnor höll med.  

När jag ställde frågan om en kvinna hade kunnat skämta på samma sätt, blev flera män 
irriterade på min fråga. Humor och skämtande har i allra högsta grad med konstruktioner av 
genus att göra (Ivarsson 2007, Wahl m fl 1998). Jag tolkar det som hände – en man som 
skämtar om att han glömt sin genusobservation och där flera män skrattar med – som ett 
uttryck för överordning och även av motstånd, att skämta om observationerna, ett 
förlöjligande. Männen orienterade sig mot varandra och jag störde genom min fråga och 
därför blev flera män irriterade på mig. Genom min fråga – och i växande utsträckning 
ställdes ”obehagliga” frågor av alla i rummet i det gemensamma kunskapandet – öppnades en 
möjlighet av att bli berörd. Ur ett maktperspektiv störde jag en homosociala ordning – att 
männen drogs till varandra – som i stunden skapades i rummet (Lipman-Blumen 1976). För 
några av männen stannade kanske känslan vid irritation på mig, andra var inte alls irriterade 
och slutligen några kände sig först irriterade men reflekterade vidare i vårt samtal om genus, 
makt och humor. Fördelen med den forsknings- och utvecklingsprocess som vi hade, var att 
processen togs i stunden – händelsen blev både analyserad och reflekterad över i rummet och 
inte enbart av mig i min tolkningsprocess.  

Det andra exemplet på att män som grupp uttryckte motstånd, ägde rum vid nätverkets 
åttonde träff. Vid det laget hade gruppen blivit ”van” vid observationerna, de hade pågått flera 
träffar. Återförandet visade att kvinnor talat fyra gånger mindre än män.  

En man sa: ”Ja, jag tänkte verkligen på hur tysta ni kvinnor var. Jag funderade på att fråga: 
varför är ni så tysta?! Men jag gjorde inte det.” En annan man fortsatte: ”Ja, vill ni inte 
diskutera!? Det är ju ingen som stoppar att ni är med. Det är ju bara att ta för sig.” 

Ytterligare en man gick in: ”Ska jag behöva sitta tyst och bara vänta för att se om ni tänker 
säga något? Ni får ta ansvar själva.”  

Några av de andra männen höll med, genom att nicka eller säga ”jag håller med”. Ingen av 
männen sa något som gick emot de tidigare inläggen. Till saken hör att också några män var 
tysta.   

Kvinnorna sa i sin tur inledningsvis ingenting. Efter ett tag sa en kvinna att hon hade valt 
att ligga lågt och lyssna på föreläsningen som pågick under förmiddagen. Och eftersom 
männen hade tagit så stort utrymme med att gå in och kommentera, valde hon att ligga lågt.   
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Det blev så småningom starka spänningar, irritation och höjt röstläge i rummet. Vi 
arbetade vidare i könsuppdelade grupper för att reflektera och bearbeta och möttes sedan igen.  

En av kvinnorna sa efter ett tag: ”Ni män gjorde långa inlägg under förmiddagen, det var 
som att ni absolut måste säga det ni hade på hjärtat. Som att det inte gick att hålla tillbaka era 
erfarenheter från jobbet. Och flera av er gick in och berättade i stort sett samma berättelse – 
långt och bekräftande.” En av kvinnorna sa att hon höll med. 

Den manliga konsulten talade om att männen lägger ansvaret på kvinnorna: ”De måste ta 
för sig, de verkar inte vilja diskutera. Men själva ska ni inte behöva ändra er, som att det 
absolut är er rättighet att inte behöva göra något, fortsatte han. Det är en vanlig reaktion från 
en överordnad grupp, och en vanlig tolkning av jämställdhet: att kvinnor ska ändra sina 
beteenden. Ni män kan tycka att kvinnorna borde bete sig annorlunda, men det är lätt att 
glömma att vi befinner oss i ett samhälle där det pågår kvinnoförtryck. Det är i den situationen 
vi befinner oss och då kan man bli uppretad på den underordnade gruppen som inte tar för 
sig.” 

Reflektion i mindre grupper varierades med dialog i den stora gruppen. En kvinna sa: 
”Under årens lopp har jag retat mig på kvinnor som tar mycket plats, men jag retar mig inte på 
män. Det har blivit synligt för mig nu. Det var ett väldigt bra samtal vi hade, helt otroligt.”   

En man sa: ”Det blev så verkligt allting! Jag njöt av stunden och det som hände i gruppen 
och blev samtidigt förskräckt över vilka mekanismer som styr och hur lätt det är att trilla dit 
igen. Det väckte verkligen många tankar.” 

Likt händelsen om skämtet från en man, gjorde här majoriteten av män gemensam sak om 
att kvinnor behöver ta för sig. Det tog ett tag innan någon av kvinnorna kommenterade 
männens ord och i samband med det gjorde den manliga konsulten en intervention i gruppen. 
Det blev spänt i gruppen och för flera av männen var det utmanande att få den återkoppling 
som gavs. Medan enstaka män uttryckte en känsla av lättnad, av att benämna överordningen 
och vad den gör mot den gruppen.   

Observationerna väckte ibland lust och inspiration, medan andra gånger väcktes obehag 
och konflikter. Deltagarna befann sig i olika former av framkallningsprocesser och där bara 
det faktum att såväl individer som gruppen förhöll sig olika var ett viktigt lärande inför 
kommande förändringsprocesser. Observationerna blev på så sätt både ett lärande men även 
en del av en mobilisering inför förändringar.  

En del av arbetet i gruppen med att återföra observationer var att arbeta könsuppdelat, en 
metod som växte i betydelse. I särskilda kvinno- och mansgrupper reflekterades över både 
den ”egna” gruppen och om den ”andra” gruppen. Det var en medveten polarisering och där 
både kvinnor och män senare uttryckte hur viktigt de könsuppdelade processerna var.  
Jag menar att dessa processer bidrog till att bygga en könsblandad grupp som arbetade åt 
samma håll, men utan att låtsas att makt och genus inte påverkade gruppen. Upptäckten av hur 
genus ordnade sig genom aktiva handlingar i gruppen, berörde många och känslor av 
vanmakt, frustration och uppgivenhet uttrycktes. Så småningom uttryckte fler och fler 
inspiration och känsla av förnyelse i takt med en ökande genusmedvetenhet. 

Normer om genus hade blivit framkallade i gruppen. Parallellprocessen till organisationens 
kultur var tydlig. Även om det fanns rätt många framträdande kvinnor även i ledande 
positioner, dominerade män organisationen – män tog ordet först, talade längst och startade 
ofta samtal. Kvinnor höll sig tillbaka och delade på utrymme som blev över. Männen gjorde 
några gånger gemensam sak och ansåg att nu fick kvinnorna faktiskt ta och förändra sig och ta 
för sig. Efter ett tag reagerade några kvinnor på att allt las på kvinnorna, medan män generellt 
sett inte tog ansvar för resultatet av observationerna.  
Processerna utlöste olika initiativ. Ett exempel var att några av männen bildade en grupp som 
träffades för att ge varandra stöd till förändring. I början av en träff hade de ett eget möte för 
att coacha varandras önskan om beteende. Sedan följde de upp varandra under träffen, både 
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gav stöd och utmanade. Gruppen inspirerades i sin tur av männens initiativ.  
     En grupp kvinnor tog ett liknande initiativ. De började spontant observera en chefsgrupps 
möten de själva var en del av och fick gensvar för det så att även den gruppen satte igång med 
genusobservationer.  Flera av kvinnorna satte mål om att ta större plats och medvetet tänka på 
att ta ordet på möten till exempel och byggde stöd för varandra i detta.  
Genusgörandet i gruppen förändrades till slut och det gick inte att se de tydliga genusmönster 
som observationerna gång på gång visat på. På gruppnivå talade män mindre, de förhöll sig 
mer medvetet till sina egna dominansmönster, medan kvinnorna talade mer och förhöll sig 
mer medvetet till sin egen anpassning eller underordning.  
 
Del 3: Organisationsnivån – motstånd och förändring 
 
Deltagarna, som arbetade i olika delar av landet, möttes av olika reaktioner på sina respektive 
arbetsplatser. En del av nyfikna reaktioner, andra kritiska och ytterligare andra möttes med 
tystnad. Det faktum att personer i ledningen fortsatte betona vikten av projektet vid 
konferenser och möten, gav stöd åt att detta var en fråga som skulle vara i fokus. Men att 
högsta ledningen ger stöd, betyder inte att mellanchefer också gör det. Forskning visar på 
återställande av genusmönster i organisationer, trots en ledning som uttrycker sig vilja något 
annat (Pettersson 2004, Abrahamsson 2000, Abrahamsson & Gunnarsson 2002). Dessutom 
visar till exempel Gunnarssons (1994) och Anderssons (2009) forskning på mellanchefers 
möjligheter till att utöva makt och påverka både hur genus skapas och därmed påverka villkor 
för kvinnor och män. 
En av de manliga deltagarna som var mycket aktiv i projektet, hade en chef som inte stödde 
projektet. Han antydde att deltagaren kanske skulle få förändrade arbetsuppgifter ”eftersom 
han var så upptagen i jämställdhetsprojektet”. Deltagaren blev orolig av detta och det blev ett 
stort dilemma för honom. Samtal från olika håll i organisationen lättade efter hand upp 
konflikten, men riktigt löst blev den aldrig.  
Ett annat exempel var en deltagare som i samband med den kunskap och det nuläge som 
gruppen fick fram om sin organisation sa: ”Vad är vi på väg att utmana?!” Han uttryckte en 
oro över att förändringsledarna gick över gränser för vad som var möjligt att visa på.  
Jag tolkar det som att de började närma sig en möjlig gräns för hur långt man kan gå. Berge 
och Ve (2000) diskuterar den diskursiva gränsen i sitt forskningsprojekt för jämställdhet i en 
skola. Detta var viktigt att uppmärksamma, de olika rädslor och motstånd som fanns på vägen. 
Följande utdrag från ett samtal om detta i gruppen, är ett exempel på hur eget inre motstånd 
hanterades i gruppen.  

Johanna: Låt oss kavla upp ärmarna och åstadkomma något stort. Vi kan förändra genom 
att göra annorlunda.  

Axel: Men vi måste ha organisationen med oss. 
Johanna: Om vi gör annorlunda, då börjar saker hända. 
Sofia (till Axel): Varför tvekar du? 
Axel: Organisationskulturen är så stark. Den överlever oss alla.  
Sam: Vem har trott att det skulle vara lätt!? Ta chefsgruppen – om vi håller i det vi har satt 

igång redan, kommer det att påverka allt det vi gör. Vi ska ändra mönster som har pågått i 
tusentals år. Jag ser ju själv hur jag har ändrat mig på ett sätt jag aldrig trodde. ”Vad är det 
som har hänt med dig, Sam!” säger folk. ”Du beter dig så annorlunda”. 

Linnea: Det är en verklig utmaning! 
Louise: Det är ingen idé att städa om det är rent. 
Axel: Vår förhandlingsavdelning är männens sista fäste, över 80 procent är män där.  
Mette: Vi har gjort observationer av möten som arrangerats av avdelningen och den 

manliga dominansen är väldigt stark.  
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Lauri: Men kom ihåg, vi är en rätt stor grupp som går igenom det här projektet. Vi 
kommer att påverka i hela landet, där vi finns. Vi kan påverka kulturen och värdesystemen. 

Søren: Förändring händer, här och nu. Vi söker nya handlingsmönster tillsammans. Vi 
försöker och utmanar. 

            (Amundsdotter 2010: s.176)  
I gruppens samtal hjälper deltagarna varandra att ge perspektiv både på sin egen roll och på 
motstånd i organisationen. Likt Berge och Ve (2000) slutsats om behovet av reflektion, menar 
jag att när forskningsprojekt som är aktionsorienterade designas, behöver det finnas ordentligt 
med utrymme för dessa typer av processer. Det är en del av att handskas med motstånd och 
förändring, förstå och fördjupa ett arbete.  
Ett individuellt exempel var en manlig deltagare som läst en genusteoretisk bok och som 
tyckte den var helt oanvändbar. Efter två dagar med gruppen som inkluderat bearbetande och 
samtal om litteraturen, konstaterade han att han censurerat genus i sig själv därför att boken 
väckte obehag. Han skulle läsa om den. En liknande process skedde på gruppnivå, också om 
en av böckerna, där en gemensam process om bokens innehåll förändrade perspektiv på den 
och skapade nyfikenhet och lärande. 
Att arbeta med genus och förändring väcker motstånd på många nivåer och forskaren behöver 
förhålla sig till det. Genom det gemensamma kunskapandet kunde deltagarna ta sig igenom 
motstånd att möta genusteorier. 
 
Genusobservationer framkallade och förändrade ordningen 
Det var i slutet av projekttiden och alla i rummet hade deltagit på den stora konferens, där de 
själva och förändringsledare från tre andra grupper som dragit igång också varit med. De fyra 
interna förändringsledarna ledde arbetet med observatörerna. De hade samlats som grupp på 
morgonen och fördelat olika delar av konferensen mellan sig. En del observerade arbete i 
mindre grupper, medan andra observerade skeenden i den stora gruppen. Observationerna 
återfördes på plats under konferensen, både i de mindre grupperna och i den stora gruppen, för 
en vidare reflektion. Alla 30 förändringsledare observerade konferensen och återkommande 
mönster var att män talade mer och att det var mer tyst när män talade. Män tog ordet och 
talade mer även i de mindre grupperna. En inbjuden föreläsare drog under sin föreläsning ett 
skämt, som flera i rummet uppfattade som sexistiskt. Det blev många skratt i konferenssalen 
då. En av de manliga observatörerna återförde detta till hela gruppen och sa att han reagerat 
på att det skrattades åt ett skämt som var sexistiskt. I nätverket menade flera att det var ett 
viktigt ”bryt” med kulturen, att inte gå med utan reagera. 

Jag uppfattar det som en intervention som ledningen hade beställt av förändringsledarna – 
att låta så många observatörer utforska genus under en konferens. Eller så var kanske flera 
inte medvetna om hur mycket som skulle bli tydligt av genusmönster, av förändringsledarna, 
som fått kunskap och verktyg för att kunna se genus.   

Det var inte den första konferensen som tog upp detta. Jag deltog vid en tidigare konferens 
och samtalade med två av förändringsledarna om genus och jämställdhet. Då startades ett 
arbete med genusobservationer. Förändringsledarna fick en utmanande uppgift i att observera 
genusmönster och normer, som de ju själva var en del av. En viktig grund för att kunna 
återföra vad de har sett var det gemensamma kunskapandet som de gått genom tidigare.   

Upprepningen hade ett tydligt syfte som också markerades av ledningen: detta var inte en 
engångsföreteelse, utan skulle integreras i organisationens praktik. Med så många som 30 
förändringsledare som observerade genus och som dessutom återförde sina resultat på plats 
till alla var det fråga om en betydande intervention mot kulturen. Det hade inte gått om inte 
ledningen hade gett acceptans till att ägna uppmärksamhet åt detta.   

Att ”avcensurera” (Janssen 2005) genus på det sätt som gjordes på konferensen och även 
vid andra tillfällen, var ett sätt att visa hur outtalade antaganden uttrycktes i handlingsmönster 



9 
 

– som att det går att dra ett sexistiskt skämt och folk skrattar eller att när kvinnor pratar 
prasslas det bland främst männen. Det är handlingar som utförs utifrån föreställningar, 
outtalade antaganden som bildar normer (Hydén 2002, Amundsdotter & Gillberg 2003). 
Dessa blev motsagda. 

Konferenserna sågs av förändringsledarna som ett viktigt forum för människor i 
organisationen och som fokuserade på strategier och aktuella frågor. Den ordning som 
skapades på konferensen i interaktion på olika sätt kunde ses som ett uttryck för en rådande 
ordning i organisationen. Strategiskt var det en viktig symbolisk handling av genusgörandet, 
att ledningen gav stöd åt och utrymme för en sådan omfattande aktivitet som egentligen 
speglade organisationens vardagspraktik. 

 
Förändring av normer 
En del av förändringsledarna blev i sin aktörsroll bärare av nya normer. Det gemensamma 
kunskapandet och den stödjande struktur som byggdes både i gruppen och genom ledningens 
stöd, möjliggjorde förändringar – både på individ, grupp och till viss del organisationsnivå. 
Det senare är för tidigt att säga något bestämt om.  
En transformativ förändring är möjlig på individnivå, medan organisationsnivån handlar om 
en instrumentell förändring (McGill & Brockbank 2004). Upplevelsen av att vara en aktör och 
kunna påverka och förändra normer genom nya handlingsmönster var stark hos flera. 
Genusobservationerna med återföringar är dessutom ett exempel på att reflektera i handling, i 
stunden det sker (Schön 1983), där gruppen blev en parallellprocess till organisationen. 
Lärandet i nätverksgruppen kunde överföras på systemnivå i organisationen. 
Individer kom i rörelse i gruppen, bland annat genom det reflekterande arbetssättet och 
gemensamt kunskapande. Många berättade om sina egna ”resor” och vilka nya perspektiv 
som växte fram efterhand, som en effekt av en genusmedvetenhet. Genom att använda 
gruppen som lärande, intensifierades förändringsprocessen. Deltagarna blev berörda, 
förändringsarbetet skedde där och då. Genom den kritiska massan av ett ständigt ökande antal 
förändringsledare i organisationen, med stöd och uppdrag från ledningen, byggdes stödjande 
strukturer för en normativ förändring (Amundsdotter & Gillberg 2003). Motstånd och 
förändring blev synlig både på individ-, grupp- och organisationsnivån. Förändringen började 
på individnivån för att därefter röra sig på gruppnivån och även organisationsnivån.  
En intervju med de fyra förändringsledarna som ledde processen med de följande grupperna 
visar på flera tecken på förändringar även på organisationsnivån. Tre år efter att första 
gruppen startat, är de fyra överens om att det skett märkbara klimatförändringar i 
organisationen – och att det även påverkat villkoren som var startpunkten för projektet. 
Följande sammandrag har jag gjort av deras berättelser om förändringar: 

• Människor vågar ifrågasätta den rådande ”kulturen”. 
• Alla kommer till tals på ett annat sätt, det har blivit en större medvetenhet. 
• Det går inte med det ”grabbiga” längre, det accepteras inte, varken av kvinnor eller av 

män. Det är ett annat klimat. Man väntar in varandra och avbryter inte som vanligt. 
Många kvinnor kliver fram och män håller sig tillbaka, det blir ett samspel. 

• Det går inte längre att säga ”vi är en jämställd organisation”, det finns för hög 
medvetenhet för det. 

• Alla har fått göra genusobservationer och upptäckt nya saker.  
• Jämställdhet är mer talbart än tidigare. Det finns en annan förståelse bakom.  
• Ironin och förlöjligandet är helt borta, en stor förändring. Frågan har fått status från 

låg till hög.  
• Ledningen har blivit tydligare och tydligare. 
• Vi har tidigare inte lyckats beskriva hur grundläggande genus är. Nu har vi börjat se 

annorlunda.  



 

• Skämt, stämningar och dåliga attityder är borta. 

Det är en förändring som kan vara ingångar till nya normer. Vad de beskriver är att människor 
gör annorlunda, det är ändrade handlingsmönster. Normen att jäm
görs nu annorlunda. Frågan blir lyft, ledningen tar 
handling skapas motsatsen. Normen kan då växa fram och bli till att jämställdhet är viktigt.

 
Del 4. En processmodell för att framkalla
 
De totalt fem nätverksgrupper som ingått i mitt avhandlingsarbete har mynnat ut i en praktisk 
tillämpning: en processmodell där genusteori och ett praktiskt jämställdhetsarbete korsas. 
Modellen är utvecklad utifrån en design med nä
Arbetet i nätverket bedrivs genom tre processer: genom framkallande processer synliggörs 
organisationen ur ett genusperspektiv. I de mobiliserande processerna arbetar aktörerna med 
sig själva, sin organisation för att m
själva förändringsfasen. 

Dessa skeenden kan beskrivas som tre processer som stundtals griper in i varandra, men 
som ändå kan urskiljas som tre processer av olika karaktär och innehåll.

Framkallningsprocessen utmärks av ett utforskande och lärande av genus i organisationen. 
Mobilisering finns även i framkallningsprocessen, att gemensamt lära av varandras studier 
och börja se, att skapa en nulägesbeskrivning kan också ses som en form av mo
såväl aktörsrollen som i organisationerna. 

Men mobiliseringen behöver en egen mellanfas, då det utforskade reflekteras över för att 
sedan kunna förändras, bland annat med hjälp av ett aktivt målarbete som syftar till nya 
handlingsmönster och normer.
De följande förändringsprocesserna rör sig mellan vardagslivet i organisationerna och 
nätverksträffarna; händelser tas tillbaka i form av olika dilemman eller framgångsberättelser 
för gemensam analys i nätverket. Även förändringsprocesserna har en 
i sig genom de gemensamma analyserna som ger perspektiv på andra sätt att angripa ett 
dilemma.  
 
 

 

Skämt, stämningar och dåliga attityder är borta.  
(Amundsdotter 2010: s. 188

som kan vara ingångar till nya normer. Vad de beskriver är att människor 
gör annorlunda, det är ändrade handlingsmönster. Normen att jämställdhet är lågt värderad 
görs nu annorlunda. Frågan blir lyft, ledningen tar upp den, genusobservationer återförs 
handling skapas motsatsen. Normen kan då växa fram och bli till att jämställdhet är viktigt.

En processmodell för att framkalla och förändra ordningen

De totalt fem nätverksgrupper som ingått i mitt avhandlingsarbete har mynnat ut i en praktisk 
tillämpning: en processmodell där genusteori och ett praktiskt jämställdhetsarbete korsas. 
Modellen är utvecklad utifrån en design med nätverksgrupper och förändringsledare.
Arbetet i nätverket bedrivs genom tre processer: genom framkallande processer synliggörs 
organisationen ur ett genusperspektiv. I de mobiliserande processerna arbetar aktörerna med 
sig själva, sin organisation för att mobilisera och planera inför en förändring. D

Dessa skeenden kan beskrivas som tre processer som stundtals griper in i varandra, men 
som ändå kan urskiljas som tre processer av olika karaktär och innehåll. 

Framkallningsprocessen utmärks av ett utforskande och lärande av genus i organisationen. 
Mobilisering finns även i framkallningsprocessen, att gemensamt lära av varandras studier 
och börja se, att skapa en nulägesbeskrivning kan också ses som en form av mo
såväl aktörsrollen som i organisationerna.  

Men mobiliseringen behöver en egen mellanfas, då det utforskade reflekteras över för att 
sedan kunna förändras, bland annat med hjälp av ett aktivt målarbete som syftar till nya 

normer. 
De följande förändringsprocesserna rör sig mellan vardagslivet i organisationerna och 
nätverksträffarna; händelser tas tillbaka i form av olika dilemman eller framgångsberättelser 
för gemensam analys i nätverket. Även förändringsprocesserna har en mobiliserande funktion 
i sig genom de gemensamma analyserna som ger perspektiv på andra sätt att angripa ett 
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(Amundsdotter 2010: s. 188-189) 
som kan vara ingångar till nya normer. Vad de beskriver är att människor 

ställdhet är lågt värderad 
genusobservationer återförs - i 

handling skapas motsatsen. Normen kan då växa fram och bli till att jämställdhet är viktigt.  

och förändra ordningen 

De totalt fem nätverksgrupper som ingått i mitt avhandlingsarbete har mynnat ut i en praktisk 
tillämpning: en processmodell där genusteori och ett praktiskt jämställdhetsarbete korsas. 

tverksgrupper och förändringsledare. 
Arbetet i nätverket bedrivs genom tre processer: genom framkallande processer synliggörs 
organisationen ur ett genusperspektiv. I de mobiliserande processerna arbetar aktörerna med 

era inför en förändring. Därefter inleds 

Dessa skeenden kan beskrivas som tre processer som stundtals griper in i varandra, men 

Framkallningsprocessen utmärks av ett utforskande och lärande av genus i organisationen. 
Mobilisering finns även i framkallningsprocessen, att gemensamt lära av varandras studier 
och börja se, att skapa en nulägesbeskrivning kan också ses som en form av mobilisering i 

Men mobiliseringen behöver en egen mellanfas, då det utforskade reflekteras över för att 
sedan kunna förändras, bland annat med hjälp av ett aktivt målarbete som syftar till nya 

De följande förändringsprocesserna rör sig mellan vardagslivet i organisationerna och 
nätverksträffarna; händelser tas tillbaka i form av olika dilemman eller framgångsberättelser 

mobiliserande funktion 
i sig genom de gemensamma analyserna som ger perspektiv på andra sätt att angripa ett 
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(Amundsdotter 2010: s. 225) 
 
Att använda genusteori och även förändringsteori aktivt i ett praktiskt förändringsarbete 
innebär att teorierna behöver integreras, igen och igen. Självreflektion, samtal om litteratur, 
skeenden i organisationen – teorier kan användas på många olika sätt och för att göra 
genusteorin användbar och begriplig som den blev i nätverket, behövde teorin återkopplas 
många gånger. 
     Vad händer med människor i mötet med genusteorier? Det händer olika saker, men i 
arbetet med totalt fem grupper i mitt avhandlingsarbete, fanns ett gemensamt mönster: det 
händer väldigt mycket med människor i mötet med genusteorier. Det är stor skillnad mot till 
exempel att möta teorier om förändring, om lärande eller vad det kan vara som vi också 
gjorde. Mötet med genusteorier blev i gruppen bland annat berörande, upprörande, 
inspirerande. Genom metodologi från aktionsforskning/interaktiv forskning och genom 
förändringsteori (Janssen 2005) kunde genusteorin bli reflekterad och till och med integrerad 
för en hel del. Genusteorierna gav stöd åt att förstå pågående maktrelationer och strukturer i 
såväl organisationen som i gruppen. Kombinationen av genusforskning och 
aktionsforskning/interaktiv forskning har varit användbar i utforskandet av att framkalla och 
förändra normer om genus och utveckla jämställdhet.  
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